
Jag vill bli medlem i Hotell- och Restauranganställdas

arbetslöshetskassa HRAK

Var vänlig texta och använd ej blyertspenna personnummer (10 siffror)

-
efternamn förnamn

adress c/o

postnummer ort

telefon med riktnummer mobiltelefon

e-postadress

Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassas, HRAK:s verksamhetsområde:

Hotell, restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar, bowling, catering,

bingoföretag, spa och andra nöjesföretag.

Välj ett alternativ: 

Jag är anställd inom HRAK:s verksamhetsområde i Sverige

Jag har ingen anställning nu, men min senaste anställning var inom HRAKs 

verksamhetsområde i Sverige

Min senaste anställning var inom HRAK:s verksamhetsområde men i ett annat EU/EES land.

Ange land: 

Jag vill ha hjälp att byta a-kassa Vid ja, ger jag Hotell och Restauranganställdas

arbetslöshetskassa fullmakt att begära utträde ur min nuvarande 

 JA NEJ a-kassa. Jag ansöker om medlemskap i HRAK i direkt

anslutning till att mitt tidigare medlemskap upphör

 Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag läst den information som gäller för medlemskap i HRAK.

 Jag godkänner att HRAK kan komma att ta ut en påminnelseavgift vid betalningspåminnelse.

Ort och datum Underskrift

Skickas till:

HRAK

FE 22, 930 88 ARJEPLOG

138000



Om medlemskap i Hotell- och Restauranganställdas 

arbetslöshetskassa HRAK

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem i Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa måste du

enligt lagen om arbetslöshetskassor uppfylla vissa villkor.

l du måste arbeta som anställd i Sverige inom vår bransch, hotell, restaurang,

casino, kafé, konditori, turistanläggning, bowling, catering och bingoföretag, 
eller

l om du inte arbetar nu så ska ditt senaste arbete ha varit inom vår bransch.

From när kan du bli medlem?

Du kan tidigast bli medlem från den månad din skriftliga ansökan om inträde inkom till

kassan. Detta förutsatt att du uppfyller villkoren om arbete enligt ovan.

Har du varit med i en a-kassa tidigare?

För att ha rätt till inträde i HRAK måste du ha gått ur din tidigare a-kassa. Det är viktigt för att

få sammanhängande medlemskap i a-kassan, att du lämnar din förra a-kassa i samma

månadsskifte som du begär inträde i HRAK.

Kassan kan sedan hämta din medlemsuppgifter elektroniskt från din tidigare a-kassa.

Har du arbetat i annat EU/EES-land?

Arbetar du eller var ditt senaste arbete i ett annat EU-EES-land gäller särskilda regler.

Kontakta HRAK innan du fyller i inträdesansökan.

Personuppgiftslagen (PUL)
HRAK är ansvarig för de uppgifter som återfinns i denna ansökan och när personuppgifter i övrigt

lämnas. Enligt 10 § PUL använder HRAK den information som kassan har för att fullfölja de

skyldigheter som enligt HRAKs stadgar åvilar organisationen gentemot dig. I de fall laglig

skyldighet föreligger kan uppgifter komma att lämnas tex till Försäkringskassan. Du har alltid

rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som rör dig.
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