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Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk
Klik på menupunktet ”Log ind Selvbetjening” foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger
NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du kan også bruge den tilsendte
pinkode ved at klikke på ”Log ind med CPR-nummer/pinkode.

Herefter ser du denne side. Til venstre er menuen med dine muligheder.
Tjek først, at dine personlige oplysninger er korrekte og ret dem om nødvendigt.
Alle breve fra a-kassen bliver sendt til din selvbetjening, og du får besked om, at der er et
brev ved at vi sender dig mail og sms. Derfor er det vigtigt, at vi har de korrekte oplysninger.

Du har en lang række muligheder på selvbetjeningen.
Venstremenuen på billedet har du eksempelvis mulighed for følgende:






Hvis du bliver arbejdsløs, kan du udfylde en ledighedserklæring og efterfølgende
indsende ydelseskort til udbetaling af dagpenge.
Du kan søge om feriedagpenge.
Du kan søge om efterløn og efterfølgende indsende ydelseskort til efterløn.
Du kan se alle de blanketter, som du har tastet på denne side under ”Indsendte
blanketter".
Du kan se dine udbetalingsspecifikationer og alle breve fra a-kassen på ”Breve fra akassen”.

Hvis du fx vil indsende dagpengekort, klikker du på ”Indsend ydelseskort”. Derefter vælges
kortet ”Dagpenge/dagpenge under aktivering”, nederst på siden.

Du skal nu vælge den måned, du skal have dagpenge for. Tryk ”Indsend”

Første side på ydelseskortet vises. Perioden du indsender ydelseskortet for fremgår øverst.
Ud over at besvare de tre spørgsmål om tillægsforsikring, jobrettet uddannelse og pension,
kan du her se de oplysninger vi har om perioder, hvor du ikke har været tilmeldt som ledig.
Peroderne vil fremgå af ydelseskortet.

Klik herefter på ”Næste trin” for at komme videre til ydelseskortet.

Her kan du give os oplysninger om arbejde, ferie, sygdom og andet, som kan have betydning
for din ret til dagpenge.
Hvis vi har oplysninger om afmelding på JC, sygdom eller andet der kan have betydning for
udbetaling af dagpenge vil det fremgå på denne side.
OBS! Du skal kun udfylde denne side, hvis du har noget at tilføje ellers vælger du ”Næste
trin”

Sådan registrerer du arbejdstimer, honorar mv.
Du kan vælge enten
Under aktivitet vælger du, hvad du skal have registeret

Hvis du arbejder som tilkaldevikar eller har løsarbejde hos en arbejdsgiver, som du har oplyst
til a-kassen, skal du vælge ”Godkendt arbejde ikke frigørelsesattest”.
Dernæst åbnes følgende automatisk. Du kan her vælge hvilke dage du har arbejde, afholdt
ferie mv.
Timer og arbejdsgiver skal udfyldes. Når du har registreret timer og arbejdsgiver vælger du
”Gem” og det oplyste bliver overført til ydelseskortet.
HUSK Arbejde skal oplyses i timer og minutter.

Hvis du er på efterløn skal du også udfylde indtægt pr. dag i forhold til ”Lempet fradrag”

Der skal altid påføres arbejdsgiver, når du indtaster arbejdstimer. Du kan søge arbejdsgiver
via CVR nummer eller på navn.
Hvis du ikke kan fremsøge din arbejdsgiver via CVR nummer eller på Navn, så skal du vælge
”Ikke på liste”. Her får du så mulighed for at oprette din arbejdsgiver.

Dine indtastede oplysninger bliver overført til månedskortet.

Har du tastet forkert antal timer, kan disse rettes direkte på ovennævnte billede, du behøver
ikke vende tilbage til
Hvis du er afmeldt, fordi du er gået i arbejde, så skal du oplyse det antal timer, du har
arbejdet den/de dage, hvor du er afmeldt. Dette gør du ved, at vælge ”Ny” udfor den dag,
hvor der står ”ikke tilmeldt”. Nu åbner der sig en ny linje for samme dag.

Her vælger du

og vælger ud fra en liste som åbner sig.

Vær opmærksom på, at kortet altid vil dække en kalendermåned. Derfor vil der ofte være
ikke-hele uger i starten og slutningen af kortet. Du skal KUN give oplysninger der vedrører
den pågældende måned. Så hvis du fx arbejder hele ugen fra mandag den 31. juli til fredag
den 4. august, skal du på kortet for juli kun oplyse antallet af arbejdstimer om mandagen. Hvis
du senere indsender et kort for august, skal du her oplyse om de timer, du havde fra tirsdag til
fredag i ugen.
Når du har påført alle de oplysninger, du skal afgive, tryk ”Næste trin”.

Nu får du præsenteret ydelseskortet med de aktiviteter du selv har oplyst, og dem vi havde i
forvejen.

Hvis du er enig, skal du klikke i ”Jeg accepterer ovenstående erklæring” og trykke ”Send” og
det indsendte ydelseskort vil dermed danne grundlag for udbetalingen.

