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ANMELDELSE AF FORTSAT UFRIVILLIG ARBEJDSLØSHED 
Denne del skal udfyldes af dig (Du kan også vælge at indsende dagpengespecifikationer for perioden) 

 
Navn: 

Cpr-nummer: - D D M M Å Å

 
Adresse: Postnr.: By: 

  

Telefonnr.:  
 

Anmeldelsen gælder for 30 eller flere sammenhængende dage                           fra: 

E-mail: 
 

Denne del udfyldes af din A-kasse eller Jobcenteret, hvis dagpengespecifikationer ikke indsendes. 

Navn på A-kasse/jobcenter: 

 

 

Står ovennævnte til rådighed for det danske arbejdsmarked:  Ja:   

 

Dit sagsnr.:  

 

 
Stempel a-kasse/jobcenter: 
 

Underskrift: 
 

 Samtykke 
Undertegnede, som er aktiv arbejdssøgende og står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, anmoder hermed om 
udbetaling af forsikringsydelse i henhold til gældende forsikringsbetingelser. Jeg erklærer på tro og love, at alle 
oplysninger i denne anmeldelse er korrekte, og accepterer, at AXA Partners SAS (herefter kaldet Forsikringsselskabet) 
kan kræve eventuelle ydelser tilbagebetalt, hvis jeg har afgivet urigtige oplysninger. Jeg er indforstået med, at jeg for 
egen regning skal fremskaffe de dokumenter som er nødvendige til vurdering af anmeldelsen. Jeg er indforstået med, at 
alle oplysninger i denne anmeldelse bliver lagret på datamedie, og brugt af Forsikringsselskabet og andre selskaber i 
Forsikringsselskabets koncern til at behandle anmeldelsen. Forsikringsselskabet er ansvarlig for opbevaring af data i 
henhold til gældende lovgivning. 

 D D M M Å ÅDato:  

D D M M Å Å
Dato: 

 

 

 

til: 
Er du stadig ledig og til rådighed  
for arbejdsmarkedet: 

Har du haft arbejde indenfor  
ovennævnte periode? 

D D M M Å Å

Hvis ja, antal timer pr. uge:  Timeløn: 

Bruttodagpenge pr. måned: 

Har du holdt ferie i ovennævnte  
periode?         Hvis ja, fra: 

Var ferien optjent i job eller hos a-kasse?  

Nej:   

Ja: 

 

D D M M Å ÅD D M M Å Å til: 

Nej:   
Hvis nej, hvorfor? 

Underskrift: 
 

 Hvis nej, hvorfor?  

Er ovenstående informationer afgivet korrekt?  

Ja: 

Ja: Nej:   

Nej:   

D D M M Å Å

  Ja: Nej:   

Stempel A-kasse/jobcenter 

VENLIGST UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER 

Husk: Anmeldelsen må tidligst underskrives på den 30. dag i den periode, som du anmelder for. 


