Hvad kan du få?

Arbejdstagere, der kommer til Danmark fra EU/EØS

Du kan melde dig ind direkte på internettet på
adressen:

Dansk 2021

www.3f.dk
Højst 19.322 kr. pr. måned

Dagpenge under ledighed i op til 2 år.

Kan forlænges med arbejde i ledighedsperioden.

Her kan du også finde din lokale afdeling, der
varetager dine rettigheder både fagligt og i forhold til arbejdsløshedsforsikring. Du kan endvidere melde dig ind ved henvendelse til din lokale
3F-afdeling.
Du kan også sende en SMS med teksten:
3f jatak til 1919.

Højst 90 % af din hidtidige løn.

Efteruddannelse i Danmark med økonomisk dækning svarende til dagpenge.

Hjælp til at finde nyt arbejde.

Rådgivning om dine rettigheder og
muligheder.
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Danske dagpenge i op til 3 måneder til
arbejdssøgning i et andet EU-/EØS-land.

Vandrende
arbejdstagere
VANDRENDE ARBEJDSTAGERE
DER KOMMER TIL DANMARK
FRA EU/EØS

Meld dig ind
I Danmark har vi ikke obligatorisk arbejdsløshedsforsikring. Det er frivilligt, og man skal selv melde
sig ind i arbejdsløshedskassen (a-kassen). A-kassen administreres indenfor mange arbejdsområder af fagforeningerne.
Arbejder du indenfor Fagligt Fælles Forbunds
(3F´s) faglige område, kan du optages i Faglig
Fælles Akasse (3FA).
Hvad koster det?
I 2021 koster det som fuldtidsmedlem 524 kr.
pr. måned. Hertil kommer det faglige kontingent,
som afhænger af, hvilken afdeling du er medlem
af. Det samlede kontingent er fradragsberettiget i
det danske skattesystem.
Ret til dagpenge
For at opnå ret til ydelser fra a-kassen skal du
dokumentere en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Det handler om perioder med arbejdsløshedsforsikring og perioder med beskæftigelse.
Beskæftigelsen skal være på almindelige løn- og
arbejdsvilkår. Lønnen skal være overenskomstmæssig eller tilsvarende.
Forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra ét
EU-/EØS-land kan - til brug for optjening af
rettigheder - sammenlægges med perioder i et
andet EU-/EØS-land.

Vigtigt! Meld dig straks ind på
www.3f.dk, når du får arbejde i Danmark.

Betingelser for
medregning af EØS-/EU-perioder

Tæller dine timer til
optjening af dagpengeret?

Du skal melde dig ind indenfor 8 uger, og
starte 296 timers arbejde efter du udtræder
af forsikringen i det andet EU-/EØS-land.
Har du tidligere medlemskab i Danmark
indenfor 5 år, er der ikke noget krav om
arbejde.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være i henhold til en overenskomst eller svare til dette. Der
må ikke være ydet offentligt tilskud til din løn, og
lønnen skal være indberettet til Indkomstregistret (SKAT) for at kunne medregnes til optjeningen af rettigheder i den danske a-kasse.

Du skal have 1 års uafbrudt medlemskab. Du
kan i den forbindelse medregne forsikringsperioden fra dit hjemland, hvis du opfylder
betingelserne ovenfor.

Arbejdstimerne skal ligge i en periode med medlemskab af a-kassen.

Du skal have 1924 timers arbejde i en forsikringsperiode indenfor de seneste 3 år.
Arbejdet skal være lønnet efter dansk overenskomst eller svare til det.
Du skal have bopæl i Danmark for at få dagpenge.
Du skal være tilmeldt jobcentret, søge arbejde og stå til rådighed for det danske arbejdsmarked på lige vilkår med danskere.
Du skal bekræfte din tilmelding via internettet hver uge.
Du skal kunne møde på arbejde eller til samtale med dags varsel.

Timer fra perioder med medlemskab i et andet
EØS-land skal ligeledes være skattepligtige og
svare til normal løn i det pågældende land. Du
skal aflevere lønsedler eller lignende, der kan
dokumentere arbejdstimer i udlandet.

Vigtigt at vide!
Afviger din løn fra niveauet for den
overenskomstaftalte løn, eller det der sva
rer
til, kan det have betydning for din
ret til
at få dagpenge.
Derfor: Er du tvivl, om du er lønnet
efter
den danske overenskomst eller tils
varende, så kontakt en 3F-afdeling,
som
kan hjælpe dig.
Det gælder også, hvis du har bru
g for
at m
 edregne arbejdstimer fra udland
et.
Kontaktoplysningerne findes på
www.3f.dk

