Læs vejledningen på bagsiden

Navn

CPR-nr.

Adresse
Postnr.					By
Telefonnr.				E-mail
Mit arbejdsforhold
Virksomhedens navn					Telefonnr.
Adresse						Postnr./By
Stilling							Arbejdet er begyndt den
Får du eller din arbejdsgiver tilskud til din løn?

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej		

Jeg har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark?

 Ja

 Nej

Jeg arbejder i min egen eller min ægtefælles selvstændige virksomhed

 Ja Udfyld AR 259  Nej

Jeg eller min ægtefælle ejer anparter eller aktier i det selskab, hvor jeg er ansat

 Ja Udfyld AR 259  Nej

Jeg eller min ægtefælle er momsregistreret

 Ja Udfyld AR 259  Nej

Jeg får førtidspension efter lov om social pension

 Ja

 Nej

Jeg er i fleksjob

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

Jeg er uden arbejde

 Ja

 Nej

Jeg søger om ydelser i min nye a-kasse

 Ja

 Nej

Jeg ønsker optagelse som

 Fuldtidsforsikret

 Deltidsforsikret

Jeg ønsker at betale efterlønsbidrag
Skal altid udfyldes (se vejledningen på bagsiden)
Udfyldes kun, hvis du ikke er dansk statsborger

Hvis ja, hvilket?
Jeg har tidligere været medlem af en a-kasse
Hvis ja, hvilken?
Jeg vil gerne overflyttes fra min nuværende a-kasse
Hvis ja, hvilken?

Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (se bagsiden)

Dato						Underskrift

CA Gentofte
Smakkedalen 2
Postboks 50
2820 Gentofte
ca@ca.dk
www.ca.dk
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Ansøgning om optagelse/
overflytning som lønmodtager i CA
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Oversigt over a-kassernes
priser, servicetilbud mv.
Du kan se en oversigt over alle
a-kassers priser (administrations
bidrag), servicetilbud mv. på
Arbejdsdirektoratets hjemmeside
www.adir.dk under temaet
’Sammenligning af a-kasser
(benchmarking)’.
Lønmodtager
Du er lønmodtager, når du
arbejder hos en arbejdsgiver. Når
du arbejder som lønmodtager,
indbetaler arbejdsgiveren
A-skat og bidrag til ATP, og
ferieloven gælder for dig. Med
offentlige tilskud menes fx tilskud
eller støtte efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller den
sociale lovgivning. Du skal også
svare Ja, hvis du er i fleksjob.
Deltids- eller fuldtidsforsikring
Som deltidsforsikret lønmodtager
kan man højst få ydelser for 30
timer pr. uge, og som deltidsforsikret skal man stå til rådighed
for arbejde i op til 30 timer pr. uge.
Statsborgerskab
Hvis du ikke er dansk statsborger,
kan opholds- og arbejdstilladelse
have betydning for, om du kan få
dagpenge. Hvis du ikke er dansk
statsborger, skal du derfor oplyse,
om du har varig opholds- og
arbejdstilladelse i Danmark.
Selvstændige erhvervsdrivende
Der er tale om selvstændig
virksomhed, når den drives som
enkeltmandsvirksomhed, og når
den drives som et selskab.
Du er selvstændig, hvis du ved
arbejde for dig selv eller din
ægtefælle driver eller er med i en
selvstændig virksomhed. Det
gælder også, hvis du arbejder i et
selskab, hvor du eller din ægtefælle
ejer hele eller en del af selskabskapitalen.

Du skal altid svare Ja på
spørgsmålene om selvstændig
virksomhed, hvis du eller din ægtefælle har ansatte, du er registreret
hos SKAT som medarbejdende
ægtefælle, du har bortforpagtet
virksomheden, du har en maskinstation til at udføre arbejdet, eller
du i sæsonen eller ind imellem
arbejder som selvstændig.
Skift af a-kasse
uden at du har arbejde
Selvom du er uden arbejde, kan
du altid blive overflyttet til CA
a-kasse. I CA vil du have samme
vilkår og rettigheder omkring
dagpenge, som du har i din
nuværende a-kasse.
Underskrift
Husk dato og underskrift.
Bemærk, at du skriver under på
tro og love. Oplysninger, der viser
sig at være urigtige, kan medføre
krav om tilbagebetaling af
dagpenge mv. og tab af
rettigheder. Det står i § 86, stk. 1,
og § 87, stk. 1 og 2, i lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v.
Kontrol og anden information
De oplysninger, som du giver på
denne blanket, kan blive
kontrolleret. Det kan fx ske ved
hjælp af oplysninger fra
arbejdsgivere og myndigheder.
Kontrol kan også ske ved
registersamkøring.
I henhold til persondataloven skal
det oplyses, at
• vi kan indhente oplysninger
fra din arbejdsgiver til brug for
afklaring af dine rettigheder
og pligter,
• vi registrerer modtagne
oplysninger,
• du har ret til at få at vide, hvilke
oplysninger vi registrerer om
dig, og
• du kan kræve forkerte
oplysninger rettet.

CA Gentofte
Smakkedalen 2
Postboks 50
2820 Gentofte
ca@ca.dk
www.ca.dk

Uddrag af lov om
arbejdsløshedsforsikring mv.
§ 86, stk. 1.
Et medlem, som uberettiget har
modtaget dagpenge eller andre
ydelser fra kassen, skal betale
ydelsesbeløbet tilbage, hvis
medlemmet har givet kassen
urigtige oplysninger eller fortiet
omstændigheder, der er af
betydning for retten til ydelserne,
eller hvis medlemmet i øvrigt
indså eller burde have indset, at
modtagelse af beløbet var
uberettiget. Godtgørelsen efter
lov om godtgørelse ved deltagelse
i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse er ikke omfattet
af bestemmelsen.
§ 87, stk. 1.
Har et medlem gjort sig skyldig i
svig eller forsøg på svig over for
kassen, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv
karantæne på højst 962 timer.
Hvis beløbet, der er udbetalt eller
søgt udbetalt med urette, højst
svarer til fem gange dagpengenes
højeste beløb for en uge, jf. §47,
træffer arbejdsløshedskassen
dog afgørelse. Er medlemmet
tidligere pålagt en sanktion for
svig, kan direktøren bestemme, at
pågældende slettes som medlem
af kassen, hvis den seneste
forseelse er begået mindre end
fem år efter den første
administrative afgørelse i den
tidligere sag. Et medlem, som
slettes af kassen, kan genoptages
som nyt medlem.
§ 87, stk. 2.
Har et medlem gjort sig skyldig i
anden forseelse over for kassen,
kan kassen bestemme, at medlemmet skal gennemgå en effektiv
karantæne på højst 37 timer.

er du i tvivl – gå ind
på CA.dk eller ring
til vores hotline på

tlf. 3314 9045
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