Ansøgning om gratis a‐kasse på grund af
opbrugt dagpengeret
Navn

CPR‐nr.

Adresse, postnr. og by

Telefon

Email‐adresse

Mobil

Mine oplysninger
Jeg er tilmeldt som jobsøgende på jobcentret, efter jeg har opbrugt min ret til dagpenge  Ja

 Nej

 Ja

 Nej

Jeg har arbejdstimer, efter jeg har opbrugt min ret til dagpenge

Timer

Hvis ”Ja”, antal arbejdstimer pr. uge?
Jeg modtager udbetalinger fra a‐kassen eller kommunen, efter min dagpengeret er
opbrugt?

 Ja

 Nej

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.
Evt. bemærkninger:

Har du sat kryds i et af de markerede felter (grå farve) i ovenstående skema, så er der risiko for, at du ikke er berettiget til
gratis a‐kasse. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7227 7227
Jeg erklærer på tro og love at oplysningerne er rigtige
Dato

Underskrift

HUSK
Hvornår kan du få gratis a‐kasse og gratis fagforening?
Du kan få gratis a‐kasse, hvis du har opbrugt din ret til dagpenge. Du skal dog fortsat være tilmeldt på jobcentret og være
aktivt jobsøgende. Du må ikke modtage udbetalinger fra kommunen (kontanthjælp eller anden forsørgelse) og ikke have fast
arbejde. Har du nogle få arbejdstimer på enkeltdage, skal du betale kontingent for de dage, du er på arbejde.
Du kan tidligst få gratis a‐kasse, dagen efter din ret til dagpenge er udløbet. Derfor er det en god idé at søge om gratis a‐kasse
før den dag. Du kan få gratis a‐kasse, så længe dagpengeretten er opbrugt, dog højst 6 måneder af gangen.
Et du mellem 50 og 60 år og har ret til efterløn ved efterlønsalderen, kan det få konsekvenser for din ret til efterløn, hvis du
får gratis a‐kasse. Kontakt os, hvis du vil vide mere.
Medlem af Kristelig Fagforening?
Hvis du er medlem af Kristelig Fagforening, får du automatisk gratis fagforening, hvis du får gratis a‐kasse.
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