
Læs vejledningen, og klik på krydset.

1  EØS-dagpengekortet starter med vejledningen

Vælg periode og klik på Start.

2 Vælg periode 

Tast dato for tilmelding som arbejds-
søgende i det andet EØS-land. 

3  Tilmelding til Arbejdsformidling

Dage, hvor du er uden job, skal ikke 
udfyldes. 

Dage, hvor du har noget, skal du vælge 
en aktivitet. Når en aktivitet er valgt, 
bliver de felter, du skal udfylde, røde.
Fx “Lønarbejde” her skal du så udfylde 
“Timer” og “Arbejdsgiver”. 
Arbejdsgivere, du tidligere har oplyst, 
fremgår af listen.

4 Aktiviteter i perioden

Fortsættes på næste side

Svar på spørgsmålene om tillægsfor-
sikring og aktiviteter. 

Hvis du svarer Nej og Nej kan du ind-
sende kortet. 

Svarer du Ja til ét af spørgsmålene får 
du månedskortet frem.

Klik på den røde lup.

5 Tilføj udenlandsk arbejdsgiver/virksomhed

Tilføj arbejdsgiverens navn og adresse 
i feltet “Hvis du ikke kan finde din  
arbejdsgiver mv.” ( fritekst).

Klik på Tilføj.



NemID?
Har du ikke NemID, kan det bestilles  
online eller hentes i Borgerservice.  
Husk billedlegitimation.

OBS!

Første gang du bruger NemID, skal du 
acceptere, at det kan bruges til officielle 
sider, herunder 3f.dk/Mit3F

Virker dit NemID kun til netbank, skal du 
bestille NemID igen, så det bliver udvidet 
til også at virke på officielle sider.

Du får ikke ny kode eller nøglekort, og 
udvidelsen virker med det samme.

Nederst på skærmbilledet skal du bekræfte dine  
indtastninger. Når du har godkendt her, kan du 
sende kortet.
Det gør du ved at
 1. klikke Ja i feltet ud for den øverste pil herover. 
2. sende kortet ved at klikke på ”Indsend”.

6 Bekræft indtastninger og indsend

7 Kortet er modtaget

Når du sender kortet, gemmes dine oplysninger, 
og der dannes en kvittering, som sendes til  
“Min post”.  
Der kan gå lidt tid, før kvitteringen er dannet og 
sendt.

Vigtig! Husk altid at tage dit NemID 
(nøglekort) med, når du møder op i af-
delingen.
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