GODT AT VIDE OM
FERIEDAGPENGE

SÅDAN OPTJENER DU
FERIEDAGPENGE
SÅDAN OPTJENER DU
FERIEDAGPENGE

Du optjener og afholder din ferie
løbende. Det vil sige, at de feriedage du optjener
den ene måned, dem kan du allerede afholde den
følgende måned.
Du kan også vælge at spare dagene op,
men du skal sørge for at holde din ferie i
ferieafholdelsesperioden.
Når du er ansat hos en arbejdsgiver, optjener
du 2,08 feriedage pr. måned. Når du får
dagpenge, optjener du løbende dage med
feriedagpenge.
Optjening via udbetalinger fra a-kassen
Optjening af feriedagpenge optjenes løbende
og månedsvis på baggrund af din udbetaling af
dagpenge og feriedagpenge.
Du optjener 2,08 dage for hver
udbetalingsperiode, hvis du som fuldtidsforsikret
får udbetalt dagpenge for 160,33 timer (130
timer, hvis du er deltidsforsikret).
Får du ikke udbetalt henholdsvis 160,33 eller
130 timer i en måned, sker der en
forholdsmæssig beregning af antal optjente
dage med feriedagpenge.
Optjening via barselsdagpenge
Du optjener også løbende ret til feriedagpenge
på baggrund af udbetalte barselsdagpenge fra
Udbetaling Danmark.
Læs mere om barsel og ferie på HK.DK.

HER FÅR DU BESKED OM
FERIEDAGPENGE

Du kan se, hvor mange dage med feriedagpenge
du har optjent ved at logge ind på Mit HK.
Antallet af optjente dage med feriedagpenge
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opdateres løbende, når der er sket en udbetaling
af dagpenge eller barselsdagpenge.
De optjente dage bliver vist med 2 decimaler.
Optjenings- og ferieafholdelsesperiode
Du optjener feriedagpenge i ferieåret. Ferieåret
er perioden 1. september til 31. august (12
måneder).
På MitHK kan du se dit ferieregnskab med
feriedagpenge.
Du skal afholde ferien i ferieafholdelsesperioden,
som er perioden 1. september til 31. december
(16 måneder).
Din optjening af feriedagpenge flytter automatisk
med, hvis du skifter a-kasse. Du skal søge om
feriedagpenge hos den a-kasse, du er medlem af
på det tidspunkt, du ønsker at holde ferie.

OPTJENT OG AFHOLDT FERIE

Har du optjent feriedage fra en arbejdsgiver,
skal du bruge disse feriedage, før du kan få
udbetalt feriedagpenge.
Optjente dage med feriedagpenge
Først på det tidspunkt, hvor vi kan udbetale
dine feriedagpenge, er det muligt nøjagtigt at
opgøre, hvor mange dage med feriedagpenge
du har optjent.

EKSEMPEL

Hvis du søger om dine feriedagpenge 5
uger før din ferie, så kan der nå at ske
en udbetaling af fx dagpenge inden din
ferie, og derfor kan du have optjent flere
dage på det tidspunkt, vi skal udbetale
dine feriedagpenge.

Optjente feriedage med egne feriepenge
Selvom du eventuelt har flere ansættelsesforhold, så skal du kun afholde det antal
feriedage, som der maximalt kan optjenes
efter ferieloven (2,08 dage pr. måned).
Ferie, som er overført fra et tidligere ferieår,
skal også være holdt, før du kan få feriedagpenge.
Vigtigt, hvis du er ledig, når du holder din
ferie med feriedagpenge
Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du
huske at give besked på Jobnet om din ferie
senest 14 dage før feriens første dag.
Jobcenteret giver derefter os besked om, at du
holderferie.
Meddeler du ferie mindre end 14 dage før
første feriedag til Jobcenteret, har du pligt til at
deltage i møder og aktiviteter, som Jobcenteret,
HK eller anden aktør indkalder til - også selv om
du holder ferie.
Du skal give Jobcentret besked om ferie, uanset
om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge og feriepenge.

SÆRLIGT OM FERIEDAGE OP TIL
HELLIGDAGE

Er du ledig og modtager dagpenge, skal du
passe på med at lægge dine feriedage omkring
helligdage. Du får dagpenge for helligdage, der
ligger på hverdage (såkaldt søgnehelligdage).
For at få dagpenge for de dage, skal du være
til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er du
ikke, når du er på ferie.

DIN FERIEDAGPENGESATS

Feriedagpenge udbetales med den sats, du
senest har fået udbetalt, hvis du har en
gældende dagpengeperiode.
Har du ikke det, udbetales dine feriedagpenge
med 82% af maksimumsatsen.

DU SKAL OPFYLDE DISSE
BETINGELSER

Ud over, at du først skal have afholdt dine
egne feriedage, så skal du også opfylde disse
betingelser for at få feriedagpenge:
/ Du skal være medlem i en dansk a-kasse.
/ Du skal holde ferien i ferieafholdelsesperioden.
/ Du skal være lønmodtager eller ledigmeldt.
/ Du skal have ret til dagpenge i tilfælde
afledighed.
/ Hvis du er ledigmeldt, skal ferien væremeddelt
på jobnet.dk eller til a-kassen senest den første
feriedag.
/ Du skal have bopæl i Danmark på
ferietidspunktet. Gælder dog ikke, hvis du
er grænsearbejder og er ansat hos en dansk
arbejdsgiver.
Du skal opfylde betingelserne om rådighedfør
ferien og kan derfor ikke få feriedagpenge i disse
situationer:
/ hvis du deltager i uddannelse uden ret
/ til dagpenge
/ afvikler en effektiv karantæne
/ driver selvstændig virksomhed som
/ hovedbeskæftigelse
/ er syg
/ holder barselsorlov
/ ansat i seniorjob
/ omfattet af konflikt

DU SKAL UDFYLDE EN
ANSØGNING

Du finder ansøgningsblanketten på Mit HK.
Når du udfylder din ansøgning om feriedagpenge
kan du se dit ferieoptjeningsregnskab i
blanketten.
Du kan søge om feriedagpenge både før du
holder din ferie og efter, at du har holdt ferien.
Hvis vi har modtaget din ansøgning mindst 4
uger før feriens start, kan vi udbetale feriedagpenge en uge før feriens første dag.
Ansøgningsfristen er den 31. januar efter
ferieafholdelsesperioden.

GOD FERIE
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HVEM KAN JEG
KONTAKTE
HK har 1 central a-kasse og 7 lokale afdelinger, som yder service med udbetaling af ydelser
og vejleder dig om jobsøgning m.v.
Kontakt a-kassen hvis du har spørgsmål om:
/ din ret til dagpenge, efterløn og feriedagpenge.
/ selve udbetalingen af dagpenge, efterløn og
feriedagpenge.
/ muligheden for arbejdssøgning i andre
EØS lande.
/ behandling af klager.
/ tilsyn fra offentlige myndigheder.

RING TIL A-KASSEN
PÅ 7010 6789 - ELLER BRUG VORES
KONTAKTFORMULAR PÅ HKA.DK.
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Kontakt din lokale afdeling hvis du har
spørgsmål om :
/ kontingent, efterlønsordning og medlemskab.
/ ansættelsesvilkår.
/ møde om dine muligheder som jobsøger.
/ jobrettet samtale.
/ formidling af job i HK JobBørs.
/ lokale jobmuligheder.
/ faglig sparring på dit cv på jobnet.dk.
/ hjælp til jobsøgning.
/ det at være til rådighed og aktivt jobsøgende.
/ Min Plan.
/ tilbud fra jobcentret.
/ retten til 6 ugers jobrettet uddannelse.

RING TIL DIN LOKALE HK-AFDELING
PÅ 7011 4545

HK A-KASSE
AFDELINGSKORT

HK NORDJYLLAND

HK ØSTJYLLAND

HK HOVEDSTADEN

HK MIDTVEST

HK SJÆLLAND

HK SYDJYLLAND

HK MIDT

HK A-KASSE
Weidekampsgade 8
DK 2300 København S

HK.DK
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TELEFON +45 7010 6789
www.hk.dk/akasse

