Tilbud om 6-måneders erklæring
Som efterlønsmodtager kan du – hvis du ikke har arbejde - tilmelde dig ordningen med kun at indsende oplysninger hver 6. måned, så slipper du for besværet
med hver måned at skulle sende efterlønskort (som tastes online via Mit Frie, TastSelv
på www.f-f.dk eller udfyldes og sendes pr. almindelig post). I stedet skal du sædvanligvis
kun give oplysninger til a-kassen hvert halve år – i marts og september.

Sådan bliver du tilmeldt
Udfyld slippen nedenfor, underskriv og send den til a-kassen.
Din efterløn bliver herefter automatisk udbetalt med dispositionsdato fredag efter
hver periodes udløb. Ved udbetalingen lægger vi din udbetalingsoversigt på Mit
Frie på www.f-f.dk, og vi sender en SMS-besked el. e-mail til dig, når den er klar.
På udbetalingsoversigten – og på www.f-f.dk, under fanen A-kasse, Dagpenge
og Udbetalingskalender kan du løbende se hvor mange uger og hvilken periode
den næste udbetaling vil dække.
Du skal herefter kun afgive oplysninger til a-kassen 2 gange årligt, i marts og
september. På udbetalingsspecifikationen giver a-kassen dig besked om, når det
er tid til udfyldelse af 6-måneders erklæringen (AR 298).
Få besked med SMS-service: Vi anbefaler du tilmelder dig en huskeservice,
således at du vil modtage en SMS eller e-mail når det er tid til at taste dagpengekort. Til- og afmelding på Mit Frie.

Oplysningspligt
Du har løbende pligt til at oplyse a-kassen om alt, der kan have betydningen for
din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har arbejde, ændrede pensionsforhold,
søger eller modtager social pension, eller skal indløses optjente feriepenge (FerieKonto el. –kort sendes til attestation i a-kassen).
Medlemmer som driver nogen som helst form for selvstændig virksomhed og
medlemmer med bopæl i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne, kan
ikke omfattes af ordningen med 6-måneders erklæring.

---------------------------------------------------------------------------------------JA TAK, undertegnede ønsker tilmelding til ordningen med 6-måneders erklæring.
Navn:

Cpr.nr.


Jeg forventer, at jeg ikke har arbejde og ikke har andre indtægter end pension i de næste
6 måneder.
Jeg ønsker at blive tilmeldt ordningen udfyldelse af efterlønserklæring hver 6. måned – i
marts og september – i stedet for månedlige efterlønskort.
Jeg erklærer på tro og love, at jeg straks kontakter a-kassen, hvis jeg i perioden alligevel
får arbejde eller indtægter, som har betydning for min efterløn.

Dato

Underskrift

Sendes til:
Frie Funktionærers a-kasse, Postboks 925, Overgade 24, 5100 Odense C

