Hold da helt ferie
‐ fakta om feriedagpenge

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge,
som du har mulighed for at få udbetalt, når du
holder ferie. Det er således ikke et bestemt
beløb du har ret til, som det er tilfældet med
feriepenge fra en arbejdsgiver.
Sådan søger du om feriedagpenge
Du skal logge ind på krifa.dk/mitkrifa og udfylde
ansøgningen online.
Søg i god tid, så du kan nå at få pengene til din
ferie
Søg om dine feriedagpenge i god tid – gerne 4
uger før din ferie starter. Vi vil gøre alt, hvad vi
kan for, at du kan få udbetalt feriedagpengene, så
du kan bruge dem, når din ferie starter.
Du skal først have holdt ferie, der er optjent ved
arbejde
Når du indsender din ansøgning om
feriedagpenge, skal du oplyse, om du har brugt de
dage, du eventuelt har optjent ved en
arbejdsgiver. De feriedage, som du har optjent
ved en arbejdsgiver, skal nemlig være afholdt,
inden du kan få udbetalt feriedagpenge.
Ansøgningsfrist
Vær opmærksom på at sidste frist for at søge om
feriedagpenge er en måned efter ferieårets
udløb. Et ferieår går fra 1. maj til 30. april.
Du har desværre ikke mulighed for at overføre
feriedagpenge til næste år, som man kan med
ferie optjent ved en arbejdsgiver.

Der er tilfælde hvor du ikke kan få feriedagpenge
Hvis du hører under en af følgende kategorier, er
det desværre ikke muligt at få udbetalt
feriedagpenge.
Det gælder hvis du:
 ikke har ret til dagpenge
 er tilmeldt en uddannelse, der er SU‐berettiget
 er hjemmegående
 modtager efterløn
 ejer eller driver selvstændig virksomhed som
hovedbeskæftigelse
 er i seniorjob
 er syg eller på barsel
 har karantæne for selvforskyldt ledighed
 er frihedsberøvet
 modtager fleksydelser, revalidering,
folkepension eller førtidspension
 har ret til sygeferiegodtgørelse fra arbejdsgiver
Hvis du er ledig, skal du være opmærksom på
følgende
Du skal huske at melde ferie på jobnet.dk senest
14 dage før ferien, så du ikke risikerer at blive
sendt i arbejde eller indkaldt til samtale under din
ferie. Hvis du lige er blevet ledig og har fået
beregnet en ny sats, vil du få udbetalt
feriedagpenge med den nye sats.
Hvis du har skiftet a‐kasse
Hvis du ikke længere er kunde hos Krifa på
ferietidspunktet skal du kontakte din nuværende
a‐kasse for at få udbetalt dine feriedagpenge.
Fik du ikke svar på dit spørgsmål, er du meget
velkommen til at ringe til os på 72 27 72 27.

Rigtig god ferie!
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