Ansøgning om nedsat eller gratis a‐kasse under
uddannelse
Navn

CPR‐nr.

Adresse, postnr. og by

Telefon

Email

Mobil

Oplysninger om uddannelsen
Uddannelsens navn

Uddannelsessted
Dato

Jeg begyndte uddannelsen den

Dato

Jeg forventer at afslutte uddannelsen den
Jeg deltager i uddannelsen på

 Heltid (mindst 20 timer om ugen)

 Deltid

Indtægter under uddannelsen
Jeg modtager følgende månedlige indtægt under uddannelsen
 SU
 Skolepraktikydelse
 Elevløn/lærlingeløn
Jeg har indtægt ved siden af min elevløn/lærlingeløn

 Ja

 Nej

Jeg er voksenelev/voksenlærling

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 Anden indtægt
Under uddannelsen modtager jeg udbetalinger fra a‐kassen eller kommunen

Du skal svare ja til spørgsmålet, hvis du får kontanthjælp, dagpenge, aktiveringsydelse, revalideringsydelse, VEU‐godtgørelse, sygedagpenge,
barselsdagpenge eller lignende fra a‐kassen eller kommunen. Børnepenge, SU og boligsikring tæller ikke med i denne sammenhæng.
Kr.

Min månedlige indtægt før skat er
Øvrige oplysninger

Jeg havde bopæl i Danmark, umiddelbart før jeg begyndte på uddannelsen?

 Ja

 Nej

Jeg ønsker rettigheder som nyuddannet (dagpengeret m.m.), når jeg har afsluttet uddannelsen?

 Ja

 Nej

Rettigheder som nyuddannet betyder, at du kan få ret til dagpenge i op til to år, når du har gennemført en uddannelse. Det kræver, at du
senest 14 dage efter uddannelsens afslutning har søgt om rettigheder som nyuddannet ‐ eller blot svarer "Ja" til spørgsmålet her.
For at få rettigheder som nyuddannet efter uddannelsens afslutning, skal din uddannelse:
 være gennemført og bestået
 være offentlig anerkendt
 vare minimum 18 måneder/3 semestre
 være på højere niveau end grunduddannelse eller gymnasial uddannelse
Du skal desuden have opholdt dig i Danmark umiddelbart før uddannelsens start og senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.
Evt. bemærkninger:

Jeg erklærer at oplysningerne er rigtige
Dato

HUSK
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Underskrift

Jeg er i gang med en uddannelse
Hvornår kan du få gratis a‐kasse og gratis fagforening?
Hvis du er startet på en ny uddannelse, kan du søge om
enten at få nedsat dit kontingent eller slippe for at betale.
Det forudsætter, at du ikke samtidig får penge fra
kommunen eller fra a‐kassen.
Hvilken dato gælder gratis a‐kasse eller nedsættelsen af
kontingentet fra?
Du kan tidligst få gratis a‐kasse eller få nedsat dit
kontingent til Kristelig A‐kasse fra den dato, du begynder på
uddannelsen. Modtager vi din ansøgning, efter du er
begyndt på uddannelsen, kan du tidligst få gratis a‐kasse
eller få nedsat kontingent fra den dato, vi modtager
ansøgningen. Lovgivningen tillader bevilling af gratis a‐kasse
på maksimalt 5 år i alt.

Gratis a‐kasse
Er du under 30 år?
Du kan få gratis a‐kasse, hvis:
 du deltager i en heltidsuddannelse, der varer mindst 18
måneder eller 3 semestre
 din uddannelse er en offentlig anerkendt
erhvervsmæssig uddannelse (ikke en privat eller
gymnasial uddannelse)
 din samlede indtægt ikke er højere end den
overenskomstmæssige elevløn (lærling eller elev) eller
højeste dagpengesats (teoretisk uddannelse)
 du ikke får udbetalinger fra a‐kassen eller kommunen
under uddannelsen
(Alle punkter skal være opfyldt)

Du kan også få gratis a‐kasse, hvis:
 der er en voksenlærlingekontrakt mellem din
arbejdsgiver og Jobcenteret, hvor Jobcenteret giver
tilskud til din løn
 din uddannelse er en offentlig anerkendt
erhvervsmæssig uddannelse (ikke en privat eller
gymnasial uddannelse)
 du er tilmeldt efterlønsordningen under hele
uddannelsen
 du ikke får udbetalinger fra a‐kassen eller kommunen
under uddannelsen
(Alle punkter skal være opfyldt)

Nedsættelse af kontingent til a‐kassen
Du kan få nedsat dit kontingent, hvis:
 du deltager i en heltidsuddannelse (gælder også
gymnasiale uddannelser)
 din uddannelse er en offentlig anerkendt
erhvervsmæssig uddannelse (ikke privat)
 du modtager overenskomstmæssig elevløn eller
uddannelsen er en SU‐berettiget uddannelse
 du ikke er ansat som voksenlærling/voksenelev
 du ikke får udbetalinger fra a‐kassen eller kommunen
under uddannelsen
(Alle punkter skal være opfyldt)

Er du 30 år eller derover?
Du kan få gratis a‐kasse, hvis:
 du deltager i en heltidsuddannelse, der varer mindst 18
måneder eller 3 semestre
 din uddannelse er en offentlig anerkendt
erhvervsmæssig uddannelse (ikke privat eller gymnasial
uddannelse)
 din samlede indtægt ikke er højere end den
overenskomstmæssige elevløn (lærling eller elev) eller
højeste dagpengesats (teoretisk uddannelse)
 du er tilmeldt efterlønsordningen under hele
uddannelsen
 du har ret til dagpenge på baggrund af arbejde (ikke
uddannelse) når du begynder på uddannelsen
 du ikke får udbetalinger fra a‐kassen eller kommunen
under uddannelsen
(Alle punkter skal være opfyldt)
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