Sådan udfylder du et ydelseskort
(Dagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller efterløn)
Gå til www.ca.dk og Tryk på UDFYLD DAGPENGEKORT på forsiden. Dette skal
du gøre, uanset om det er dagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller efterløn, du
skal have udbetalt.

Du bliver herefter bedt om at logge på med NemID

Når du har logget på, skal du acceptere at gå videre til Online a-kasse:

Hvilken type ydelse?
Systemet kan selv finde ud af, om du skal udfylde et ydelseskort for dagpenge,
arbejdsmarkedsydelse, efterløn – eller en kombination. Du bliver stillet nogle
forskellige spørgsmål, alt efter hvilken ydelse du skal have. Her er spørgsmålene
for dig, der skal have dagpenge. Svar på spørgsmålene og tryk næste trin:

Bemærk! Under afmeldt jobcenteret står der, hvis der er afmeldinger i perioden.
Hvis du er tilmeldt igen efterfølgende, kan du først se dette på næste trin.
Kortet viser nu perioden fra du senest har udfyldt dagpengekort (eller fra den dato
din ledigheds-/arbejdsmarkedsydelses-/efterlønserklæring er godkendt, hvis det
er dit første ydelseskort) – og frem til seneste søndag. Du kan samtidig se,
hvilken ydelse det er, vi har registreret, at du kan søge. I eksemplet er det
dagpenge. OBS! Vi anbefaler, at du venter med at udfylde kortet til næstsidste

søndag i måneden, hvis du skal have ydelser for hele ydelsesperioden. Ellers vil
du skulle udfylde yderligere et kort næstsidste søndag i perioden, for at få den/de
sidste uger med også.

Søg
arbejdsgiver
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Udfyldelse af kortet
Du kan se, hvad vi har af oplysninger i forvejen. I dette tilfælde er medlemmet
afmeldt jobcenteret fra den 10-02-2015 – og vi har allerede registreret 5 timers
arbejde for TDC den 03-02-2015.
Har du intet at tilføje, skal du blot trykke ’Næste trin’.
Har du ændringer/tilføjelser, kan du rette, slette eller oprette oplysninger.
Har du fx kun arbejdet 4 timer for TDC, kan du rette det direkte i tidsfeltet. Havde
vi fx haft registreret 5 timers arbejde hver dag, men du kun havde arbejdet 4 timer
per dag, kunne du med fordel trykke på ret ikonet (>) i stedet, og rette det hele på
én gang.
Skal aktiviteten helt fjernes, trykker du på slet ikonet (-)
Skal du tilføje yderligere en aktivitet (arbejde, ferie, sygdom el. lign), på en dag
der er optaget af en anden aktivitet, trykker du på Ny ikonet (+)

Tilføj ny
aktivitet

Når du er færdig med at rette, slette og/eller tilføje – eller hvis alt i forvejen står
korrekt, trykker du blot ’næste trin’.
Du bliver herefter præsenteret for de oplysninger, du sender videre til os. Disse
oplysninger skal du godkende, ved at trykke ’Accepteret’ og ’indsend’.

Efter du har trykket indsend, kan du altid se den indsendte formular ved at vælge
’Mit CA’ og derefter vælge ’Indsendte formularer’.
Er du i tvivl, kan du altid kontakte CA på:
3314 9045 mandag til torsdag 8:30-17:00 og fredag fra 9:30-15:00 eller via mail
ca@ca.dk.

