Ansøgning om deltidsforsikring

Navn

CPR‐nr.

Stilling

Telefon

Email

Mobil

Dato

Jeg ønsker overflytning fra fuldtids‐ til deltidsforsikring pr.
Årsag
 Jeg har deltidsarbejde og ønsker fremover højst at arbejde 30 timer pr. uge.
 Straks ved anmeldelse af ledighed/efterløn
 Under ledighed
 På grund af overgang til delpension

 Andet. Skriv årsag: ___________________________________________________________________________

Antal arbejdstimer i henhold til ansættelsesaftale/overenskomst

Pr. uge

Pr. måned)

Arbejder du i en virksomhed, der drives af dig eller din ægtefælle, samlever  Ja
Hvis ja, udfyldes blanket AR 259
eller nærmeste familie?

 Nej

Arbejder du i et selskab, hvori du eller din ægtefælle, samlever eller
nærmeste familie ejer aktier eller anparter?

Hvis ja, udfyldes blanket AR 259

 Nej

Er arbejdsforholdet etableret med tilskud fra det offentlige?

 Ja

 Ja

 Nej

Jeg erklærer på tro og love at oplysningerne er rigtige
Dato

Underskrift

HUSK
AK 154 2018‐04

Husk at læse vejledningen på næste side

AK 154

Ændring af forsikringstype fra fuldtid til deltid

Hvis du har deltidsarbejde, kan du vælge, om du vil
være fuldtids‐ eller deltidsforsikret
Du kan blive deltidsforsikret, hvis du gennemsnitlig
arbejder mindre end 30 timer om ugen. Det er dog ikke
et krav, at du skal lade dig deltidsforsikre. Det er op til
dig.
Hvis du ikke ønsker at stå til rådighed for mere end 30
timer om ugen, er en deltidsforsikring løsningen for dig.
Det er det også, hvis du går på delpension eller hvis du
ikke opfylder kravet for ret til dagpenge som
fuldtidsforsikret.
Du kan tidligst blive deltidsforsikret fra den dato, vi
modtager din skriftlige ansøgning.
Betaler du efterlønsbidrag, bliver din ret til efterløn
påvirket
Når du bliver deltidsforsikret, får du rettigheder på
deltid i stedet for fuldtid. Det betyder også, at din ret til
efterløn bliver ændret fra udbetaling på fuldtid til deltid.

Ønsker du efterløn på fuldtid, skal du opfylde følgende
to betingelser:
 Du skal være fuldtidsforsikret mindst 10 år inden for
15 år, når du ønsker at gå på efterløn
 Du skal være fuldtidsforsikret de sidste 52 uger op til
den dag, du går på efterløn
Har du en dagpengeret som fuldtidsforsikret, ændres
din ret til dagpenge
Hvis du har ret til dagpenge som fuldtidsforsikret, og
bliver deltidsforsikret, så vil du få en ny dagpengesats,
når du søger om dagpenge. Desuden bliver timerne i din
dagpengeret reduceret med 19%.
Kontakt os, hvis du ønsker reglerne uddybet.
Husk: Du skal søge om fuldtidsforsikring, hvis du får
arbejde på gennemsnitlig mere end 30 timer om ugen.
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