Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem
til.
Min profil: Her kan du ændre telefonnummer og mailadresse. Her kan du også vælge at få en
SMS eller en mail når vi placerer din udbetalingsspecifikation i Mit arkiv.
Mit arkiv: Her ligger dine udbetalingsspecifikationer for udbetaling af dagpenge m.m. Alt hvad
du sender ind til a-kassen elektronisk (Ledighedserklæring, dagpengekort m.m.) placeres også
her. Du kan altid åbne blanketterne her og se, hvad du sendte ind.
Min A-kasse Her findes alle relevante blanketter. Benyt altid dette faneblad når du skal sende
noget ind til os.

Her kommer du
til alle relevante
blanketter.

Her kan du se oversigten over
udbetalingsperioder.

Her finder du dagpengekortet

På denne side kan du alle relevante blanketter, bl.a. dagpengekort.
Her kan du også (i boksen til venstre) se oversigten over dagpengeperioderne: Hvornår starter
og slutter de, hvor mange uger, og hvornår de kan tastes.
For at vælge Dagpengekort skal du blot klikke på linjen.

Når du har valgt Dagpengekort kommer du til denne side. Det er en vejledning til hvordan
kortet skal udfyldes.
Når du har læst vejledningen, skal du blot klikke på den grønne pil.

Under VÆLG PERIODE tilbydes altid den seneste periode. Hvis det er den, du skal have fat i,
skal du blot klikke på OK
Hvis du skal have en ældre periode, så klik på pilen og vælg den periode du ønsker.

Tryk på pilen
for åbne
”rullegardinet”
med ældre
perioder. Vælg
den ønskede
periode, og klik
på OK

Her skal du svar på de to spørgsmål.
Hvis du har været helt ledig i hele perioden, og du ikke får udbetaling fra en privat tillægsforsikring, skal du svare Nej til begge spørgsmål. Hvis du svarer Nej til begge spørgsmål, så
åbner kortet ikke. Så har du jo fortalt, at du har været ledig hele perioden, og at du skal have
dagpenge for hele perioden. Så skal du blot klikke på Indsend.
Hvis du har haft arbejde, indtægter, G-dage, holdt ferie, været syg, eller i øvrigt foretaget dig
noget nogle dage, så du ikke skal have fulde dagpenge hele perioden, skal du svare Ja til det
første spørgsmål, og derefter skal du udfylde de dage, du ikke skal have dagpenge for.

Klik på denne lille pil for at få
”rullegardinet” frem med alle
valgmulighederne. Vælg den
rigtige kategori.

Hvis du f.eks. vælger Lønarbejde, bliver felterne Timer og Arbejdsgiver røde = De skal
udfyldes.

Når du udfylder feltet Timer, skal du være opmærksom på at du skal bruge komma (f.eks. 7,4
timer). Hvis du bruger punktum (7.4) opstår der en fejl.
Når du klikker på den lille pil for at finde din arbejdsgiver, vil der komme et ”rullegardin” med
alle de arbejdsgivere du tidligere har påført dine dagpengekort. Vælg den rigtige.
Hvis din nuværende arbejdsgiver ikke står på listen, så klik på det blå Tilføj og så kommer du
til det næste billede:

Du skal ikke udfylde alle felterne.
Du skal kun udfylde feltet CVR-nummer og derefter klik på Søg. Så søger systemet i CVRregistret og finder din arbejdsgiver.
Der kommer en (eller flere) linjer med firmaer, registreret med dette CVR-nummer. Du skal
klikke på den rigtige linje, og derefter på Vælg.
Så vender du automatisk tilbage til dit dagpengekort, og når du igen trykker på pilen ved
Arbejdsgiver, så er den valgte arbejdsgiver med på rullegardinet.

Du skal kun udfylde de dage, hvor der har været ”noget” – De ledige dage skal ikke udfyldes.
Så skal du slutte med Indsend.

Når du har tastet Indsend i bunden af dagpengekortet, så kommer der et nyt billede frem,
der viser det, du har tastet. Det kan f.eks. se således ud:
Hvis det er korrekt, skal du klikke i firkanten: Jeg erklærer… osv.
Når du har klikket dér, så bliver Indsend grøn. Når du klikke på den grønne Indsend, så
sender du kortet ind til a-kassen. Der går lidt tid, og så kommer der en kvittering for at du har
sendt kortet ind.

Når du klikke her,
bliver indsend grøn

