
Räkna hem medlem-skapet

Gillar du 
att räkna? 

Ta chansen till 
en bra affär

Lisette Ahlenius, 
medlem sedan 2013
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Inkomstförsäkringen 
Den ingår i medlemsavgiften och omfat-
tar alla yrkesverksamma medlemmar. 
Om du blir arbetslös kompletterar den 
ersättningen från a-kassan så att du får 
80 % av en månadslön upp till 80 000 kr 
under maximalt 120 dagar. 

Tilläggsförsäkringen
Alla som omfattas av inkomstförsäkring-
en kan mot en premie teckna en frivillig 
tilläggsförsäkring.  Den innebär att du kan 
få totalt upp till 300 ersättningsdagar. 

Gruppförsäkring 
Vi kan erbjuda ett attraktivt försäkrings-
paket för dig och dina nära med mycket 
förmånligt innehåll och villkor. Att välja 
försäkring beroende på din livssituation 
är inte alltid enkelt. Därför har du till- 
gång till en certifierad och oberoende 
rådgivare. Varje rådgivningstimme hos 
denne rådgivare är värd ca 1 000 kronor.

Lönerådgivningen
Lön är en viktig del av din anställning 
och vår lönerådgivning är den skar-
paste på marknaden. Vi är experter 
på civilekonomers löner och an-
ställningsvillkor och kan förhandla 
fram avtal som gynnar dig.

Seminarier
Varje år välkomnar vi flera tusen 
medlemmar på våra kostnadsfria 
seminarier och kurser. Liknande 
seminarier i privat regi kostar i regel 
mellan 500 kr och 2 000 kr att gå på. 

Rabatt på coaching
Du har rabatt på karriärcoaching hos 
Coachhuset: för tre coachtillfällen 
betalar du 1 000 kr. Liknande coaching-
tjänster brukar kosta 4 000 kr. 

Mentorskap
Civilekonomernas mentorskap är exklu-
sivt och vi ställer höga krav på mento-
rernas kvalifikationer och egenskaper. 
Liknande, externa mentorskap kostar 
ofta mellan 10 000 och 40 000 kr/år. 

Bolån och medlemslån
Du har möjlighet att få medlems-
lån hos Swedbank och SEB med 
fördelaktig ränta. Uppge att du är 
medlem så hjälper de dig vidare. 

Räkna hem ditt 
medlemskap
I medlemskapet ingår ett antal förmåner som kan  
innebära en rejäl besparing. Här nedan ser du vad du  
kan dra nytta av.

”En likvärdig  
försäkring kan  
bli ganska dyr  
på annat håll”

 Göran Oscarsson,  
medlem 

”Tack vare den 
hjälpen har jag fått 
tillbaka min med-
lemsavgift många 

gånger om”
Mia Stuhre,  
medlem 

”Här upplever jag  
att Civilekonomerna  
ligger långt framme.  

Som mentor erbjuder jag  
helt enkelt ett bollplank  
och jag kan bidra med  

min erfarenhet”
Owe Linnér,

mentor

Använd ditt 
medlemskap
civilekonomerna.se


