Ansøgning om fuldtidsforsikring

Navn

CPR‐nr.

Stillingsbetegnelse
Adresse, postnr. og by

Telefon

E‐mail

Mobil

Jeg har, eller forventer at få, arbejde som lønmodtager på gennemsnitligt mere end 30
timer om ugen over en sammenhængende periode på 3 måneder eller 12 uger?

Fra dato

Timer

Antal arbejdstimer i alt pr. uge

 Ja

Jeg får fuld løn under fravær på grund af fx ferie, sygdom mv.

Jeg arbejder i en virksomhed, der ejes og/ eller drives af mig, ægtefælle,
 Ja (Udfyld AR 259)
samlever eller nærmeste familie
Jeg arbejder i et selskab, hvor jeg, min ægtefælle, samlever eller nærmeste
 Ja (Udfyld AR 259)
familie ejer aktier eller anparter

 Nej (Udfyld AR 296)
 Nej
 Nej

Jeg eller min arbejdsgiver modtager tilskud til min løn

 Ja

 Nej

Er du ansat i jobrotation?

 Ja

 Nej

Jeg har gennemført, eller forventer at gennemføre, en erhvervsmæssig fuldtidsuddannelse af mindst 18 måneders
varighed
Uddannelsens navn
Dato

Uddannelsen er påbegyndt
Uddannelsen er gennemført eller forventes at være gennemført den

Dato

 Ja

Jeg har modtaget elevløn under min uddannelse

 Nej

Evt. bemærkninger:

Jeg erklærer på tro og love at oplysningerne er rigtige
Dato

Underskrift

HUSK
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Husk at læse vejledningen på næste side
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Ændring af forsikringstype fra deltid til fuldtid
Det kræver det for at blive fuldtidsforsikret
For at blive fuldtidsforsikret, skal du opfylde et arbejdskrav.
Arbejdskravet opgøres ud fra din arbejdsgivers
indberetninger til SKAT. Er du månedslønnet, skal din
arbejdsgiver have indberettet mere end 390 arbejdstimer
over en periode på 3 måneder. Er du uge‐ eller 14‐dages
lønnet, skal din arbejdsgiver have indberettet mere end 360
timer over en periode på 12 uger. Timerne skal være
optjent som lønmodtager under almindelige løn‐ og
ansættelsesforhold.
Derfor kan vi desværre ikke fuldtidsforsikre dig, hvis du eller
din arbejdsgiver får tilskud til din løn, eller hvis dit arbejde
er en del af en jobrotationsordning.
Overarbejdstimer, hvor der udbetales løn, bliver medregnet
i den måned, arbejdsgiveren har indberettet dem til SKAT
Hvornår skal du søge om fuldtidsforsikring?
Når du begynder at arbejde gennemsnitligt mere end 30
timer om ugen, skal du skriftligt søge om fuldtidsforsikring.
Bliver du ledig som fuldtidsforsikret, skal du stå til rådighed
for arbejde på op til 37 timer om ugen. Fuldtidsforsikringen
sker fra den dato, vi modtager din ansøgning – dog tidligst
den dato, du begynder i arbejde. Vi sender dig en foreløbig
bekræftelse på fuldtidsforsikringen, når vi modtager din
ansøgning. Efter 3 måneder får du en endelig bekræftelse
fra os.
Ferie kan tælles med som arbejdstimer i
opgørelsesperioden
Holder du ferie i med løn eller feriegodtgørelse inden for
ferielovens rammer, kan vi tælle dine ferietimer med, hvis
de er afholdt i opgørelsesperioden. Dog må vi ikke
medregne timer, hvor du får udbetalt feriedagpenge.

Du kan fuldtidsforsikres, hvis du afslutter en
dimittendberettiget uddannelse
Afslutter du en offentlig anerkendt erhvervsuddannelse på
mindst 3 semestre, kan du blive fuldtidsforsikret den første
i den måned, du afslutter din uddannelse, også selvom du
ikke har haft arbejdstimer under din uddannelse. Ønsker du
dette, skal vi have din skriftlige ansøgning senest 14 dage
efter, at uddannelsen er afsluttet.
Betaler du efterlønsbidrag, bliver din ret til efterløn
påvirket
For at få efterløn som fuldtidsforsikret, 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
Kan du ikke opfylde begge betingelser inden din
folkepensionsalder, skal du alene betale efterlønsbidrag på
deltid. Kontingent til a‐kassen og evt. fagforening opkræves
på fuldtid.
Har du en dagpengeret som deltidsforsikret, får du
beregnet et ny dagpengesats
Hvis du har ret til dagpenge som deltidsforsikret, og bliver
fuldtidsforsikret, så vil du få en ny dagpengesats, når du
søger om dagpenge. Dine dagpengetimer bliver dog ikke
ændret.
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Automatisk fuldtidsforsikring
Hvis du ikke får søgt om fuldtidsforsikring, men din
arbejdsgiver har indberettet timer der opfylder
arbejdskravet, skal vi automatisk fuldtidsforsikre dig. I dette
tilfælde vil din fuldtidsforsikring træde i kraft den første dag
i måneden efter, at vi har konstateret, at du er berettiget til
det.
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