Feriedagpenge
Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Hvad er feriedagpenge?
Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du har mulighed for at få
udbetalt, når du holder ferie. Der er altså ikke tale om, at du har optjent et bestemt
beløb, som det er tilfældet med feriepenge fra en arbejdsgiver. Lidt firkantet kan man
sige, at det du optjener, ikke er et beløb, men en mulighed for at holde et vist antal
feriedage, med dagpenge.
Har jeg ret til at få udbetalt dagpenge?
Selvom du har optjent et antal dage med feriedagpenge, er det ikke sikkert, at du
har ret til at få dem udbetalt. Der er nemlig en række betingelser, som skal være
opfyldt for at få dem udbetalt.

Optjent ferie
Du skal først afholde din egen optjente ferie. Du skal derfor i forbindelse med
ansøgningen oplyse, hvor mange dage du eventuelt har optjent hos en eller flere
arbejdsgivere i 2018. Du finder oplysningen på borger.dk
Du skal oplyse hvilke datoer du har afholdt ferien, når du søger om feriedagpenge.

Øvrige betingelser for at få udbetalt feriedagpenge:
• Være medlem af en dansk a-kasse
• Opfylde betingelserne for ret til dagpenge
• Være lønmodtager eller være ledig
• Holde ferie (pengene udbetales ikke, hvis du bliver forhindret i at holde ferie)
• Have fast bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før ferien holdes
• Have udfyldt ansøgningen om feriedagpenge korrekt og rettidigt
Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge hvis du for eksempel er:
• På efterløn
• Ejer af eller driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
• På fleksydelse, revalidering, førtidspension eller folkepension
• I seniorjob
• Syg eller på barsel
• I karantæne for selvforskyldt ledighed i a-kassen
• Hjemmegående
• Frihedsberøvet
• Tilmeldt en uddannelse der er SU-berettiget
• Under uddannelse og har gratis a-kasse
• Uden ret til dagpenge

Hvordan søger jeg feriedagpenge?
Du kan søge om ferie med feriedagpenge på to måder. Det kan ske via mitase.dk
eller ved at sende en ansøgning med posten.
Ansøgning via mitase.dk
• Gå ind på mitase.dk. Log ind med NemId eller dit CPR-nr. og din pinkode
• Vælg “Søg om feriedagpenge”, under menu feltet “Ferie”
• Udfyld blanketten og tryk ”Send”
Ansøgning via post
• Ring til Ase på 7013 7013, eller mail på ase@ase.dk for at bestille blanketten
• Udfyld og underskriv blanketten og send den til Ase
Udbetaling af feriedagpenge kan tidligst ske en uge før feriens start. Hvis du søger
om feriedagpengene senest 4 uger før ferien starter, vil vi bestræbe os på, at du får
feriedagpengene udbetalt på din første feriedag.
Jeg er lønmodtager
Hvor meget kan jeg få?
Hvis du er i arbejde som lønmodtager, får du normalt 714 kroner om dagen før skat.
Du kan kun få feriedagpenge, hvis du skulle have været på arbejde eller hvis du mister
din indtægt de pågældende dage.
Jeg er ledig og modtager dagpenge
Hvor meget kan jeg få?
Hvis du er ledig, får du det samme i feriedagpenge, som du får i dagpenge.
Hvad skal jeg ellers være opmærksom på?
• Du skal give jobcentret besked senest 14 dage inden feriens start, ellers
kan du få tilbudt arbejde eller blive indkaldt til samtaler i både Ase og på
jobcentret under din ferie – og udeblivelse kan koste dine feriedagpenge
• Hvis du holder ferie i forlængelse af sygdom, barsel eller arbejde, behøver
du først at tilmelde dig jobcentret, når ferien slutter.
• Du skal give Ase besked senest den første feriedag, da du tidligst kan få feriedagpenge fra det tidspunkt, hvor vi har fået besked om ferien
• At helligdage, som ligger i en ferieperiode, også betragtes som feriedage
Frist for ansøgning
Sidste frist for at søge om feriedagpenge er den 31. maj 2020.
Kan ferien overføres?
Feriedagpenge kan desværre ikke overføres til næste ferieår.
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