Stærkt
sikkerhedsnet

Hvis du vil
vide mere!

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse er dit
stærkeste sikkerhedsnet, og det er uanset, om du
er lønmodtager eller selvstændig.

Du kan læse mere om muligheden som
selvstændig i Byggefagenes Arbejdsløshedskasse
på www.bf-a.dk

Du leger måske med tanken, eller
også har du allerede valgt at få
foden under eget bord og blive
selvstændig. I den forbindelse
skal du også overveje dit fremtidige sikkerhedsnet, og som medlem
af en statsanerkendt A-kasse er
du godt stillet, hvis det uheldigvis
går galt.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en
af vores 21 lokale kredse og afdelinger fordelt over
landet, hvis du har brug for råd og vejledning.
Kontorerne er beliggende i:

Som selvstændig kan du fortsat være medlem af
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse, og det er der
mange gode grunde til. Først og fremmest vil du
også i fremtiden blive serviceret af den A-kasse,
du allerede kender i forvejen.
Og skulle dit firma få behov for at
udvide, så ved du, hvor du kan
henvende dig. De ansatte i Blik- og
Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Fiskernes Forbund
kender deres branche i detaljer og
er derfor klar til at yde dig den
bedste service.

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

- også for selvstændige

Skagen (fisker)
Frederikshavn (maler)
Aalborg (blik og rør, maler)
Viborg (blik og rør, maler)
Herning (maler)
Århus (blik og rør, maler)
Vejle (maler)
Kolding (blik og rør, maler)
Aabenraa (maler)
Odense (blik og rør, maler)
Næstved (blik og rør, maler)
Roskilde (blik og rør, maler)
København (blik og rør, maler)
Rønne (blik og rør)

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse
Immerkær 42
2650 Hvidovre
Telefon: 3638 3400
E-mail: info@bf-a.dk
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Spørgsmål og svar til selvstændige i BFA
•En a-kasse er vel til for lønmodtagere og ikke for
selvstændige?
- I BFA optager vi både lønmodtagere og
selvstændige.
•Hvorfor være selvstændig i BFA?
- Selvstændige erhvervsdrivende har flere fordele
ved at være medlem i BFA. Først og fremmest vil du
have stor faglig ekspertise lige ved hånden, og du vil
fortsat blive serviceret af den A-kasse, du i forvejen
kender.
•Hvorfor lige BFA?
- BFA sætter en ære i at være tæt på medlemmerne,
og et medlemskab i BFA sikrer dig fastholdelse på
arbejdsmarkedet.
•Kan BFA hjælpe, hvis jeg får brug
for arbejdskraft?
- BFA er i tæt kontakt med alle ledige medlemmer.
Derfor kan vi hurtigt formidle en kontakt mellem et
medlem uden arbejde og din virksomhed.

•Hvordan bliver jeg medlem som selvstændig i
Byggefagenes A-kasse?
- Der er mange muligheder for at melde dig ind.
Uanset om du er medlem af en anden A-kasse,
slet ikke medlem eller er lønmodtager, hjælper vi dig
med at blive medlem i BFA som selvstændig.
•Er der nogle specielle betingelser,
som jeg skal opfylde?
- Den eneste betingelse er, at du skal drive selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, og at
du har tilknytning til de faglige områder under BFA.
•Hvad hvis jeg ikke rigtig
har noget arbejde?
- Du kan få dagpenge fra
BFA, hvis du ophører med din
selvstændige virksomhed.
Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

- også for selvstændige

•Har jeg ret til dagpenge?
- Du kan få dagpenge, hvis du har været medlem
af en A-kasse i mindst et år, og du har arbejdet
fuldtids i sammenlagt et år indenfor de seneste tre
år. Både timer som lønmodtager og selvstændig
virksomhed regnes med i den periode, hvor du er
medlem af en A-kasse.
•Hvad nu, hvis min virksomhed går konkurs?
- Hvis du er så uheldig, at din virksomhed går konkurs, er en A-kasse et godt sikkerhedsnet. I den
situation vil du kunne få dagpenge fra BFA, ligesom vi kan hjælpe dig videre til et nyt job.
•Hvad med mulighederne for efterløn?
- Selvstændige har samme ret til efterløn, efterlønsbevis og skattefri præmie som øvrige lønmodtagere. Det kræver en særlig tilmelding til efterlønsordningen, som du udfylder sammen med indmeldelsesblanketten.

