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Ansøgerens oplysninger

Adresse i Danmark

Postnr.

TelefonnummerPostnr.

Adresse i det andet EØS-land

By

Hvilken dato er du udrejst 
fra det andet EØS-land?

Navn
CPR-nummer

Statsborgerskab

NejJa

Forsikringsnummer
i det andet EØS-land

Arbejdets art

Postnr.

Adresse

Navn

By

Arbejdets art

Postnr.

Adresse

By

Arbejdets art

Postnr.

Adresse

NavnNavn og nøjagtig adresse 
på dine arbejdsgivere i 
det andet EØS-land inden
for de seneste 5 år:

Årsag t il arbejdsophør

Årsag t il arbejdsophør

Årsag t il arbejdsophør

Arbejdsperiode fra og med

Arbejdsperiode fra og med

Arbejdsperiode fra og med

By

dag  måned  årdag  måned  år

dag  måned  årdag  måned  år

dag  måned  årdag  måned  år

Til og med

Til og med

Til og med
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Til og med

Navn

By

Arbejdets art

Postnr.

dag  måned  år

Adresse

Arbejdsperiode fra og med dag  måned  år

Årsag t il arbejdsophør

Side 1 af 3

dag  måned  år

By E-mail

Navn

Fra hvilket land skal dokument 
PD U1/attest E 301 indhentes?

Har du selv søgt om dokument PD U1/attest E 301 inden afrejse fra det andet EØS-land?

Ansøgning om dokument PD U1/attest
E 301 fra et andet EØS-land

Husk at læse vejledningen på side 3, før du udfylder blanketten.

Oplysninger om arbejdsgivere og arbejde
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NejJa

Flere oplysninger om selvstændig virksomhed

Oplysninger om selvstændig virksomhed

Postnr.

Side 2 af 3

Land

Virksomhedens navn

Adresse

By

Hvis Ja, udfyld rubrikken "Flere oplysninger om selvstændig
virksomhed". Dog ikke, hvis virksomheden har været drevet i 
Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. 

Skriv dine eventuelle bemærkninger:

Til 

Til 

Til 

Til 

Til 

Til 

Fra

Fra

Fra

Fra

Fra

Fra

Har du tilsluttet dig
efterlønsordningen? Ja NejEr du ledig?

Eventuelle bemærkninger

NejJa

dag  måned  år

dag  måned  år dag  måned  år

dag  måned  år dag  måned  år

dag  måned  år

dag  måned  årdag  måned  år

dag  måned  årdag  måned  år

dag  måned  årdag  måned  år

Til 

Fra Til 

Fra

dag  måned  år

dag  måned  årdag  måned  år

Oplysninger om ledighed

Nummer

dag  måned  år
Periode(r) med drift af selvstændig virksomhed

Oplys registreringsnummer/identifikationsnummer for virksomheden i det andet EØS-land

Branche

Andre ledighedsperioder i det andet EØS-land
(herunder perioder med sygdom)

CPR-nummer

Har du drevet selvstændig virksomhed
i det andet EØS-land den 1. maj 2010
eller derefter?

Ledighedsperioder i det andet EØS-land
(hvor du har modtaget arbejdsløshedsydelse)

Husk

Dato Underskrif t

Når du har udfyldt denne blanket, skal du aflevere den sammen med
relevant dokumentation til din a-kasse.

Underskrift



Vejledning til dig, som har arbejdet i et andet EØS-land og nu skal
søge om danske dagpenge
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Kontrol og anden information
De oplysninger, som du giver på denne blanket,
kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af
oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder.
Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at
- a-kassen kan indhente oplysninger fra
  din arbejdsgiver t il brug for afklaring af dine
  rettigheder og pligter,
- a-kassen registrerer modtagne oplysnin-
  ger,
- a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysnin-
  ger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til
  registersamkøring,
- du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger
  a-kassen registrerer om dig, og
- du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Er du i tvivl? - Spørg a-kassen.

A-kassen kan ikke behandle din ansøgning, før
alle nødvendige oplysninger er modtaget.

Følgende skal altid oplyses:

- Nøjagtige oplysninger om eget navn
   fødselsdag/cpr.nr., adresse mv.
- Statsborgerskab
- Nøjagtig adresse på arbejdsgiver/arbejdsgivere
- Arbejdsperioder
- Forsikringsnummer (svarende til dansk cpr.nr.)

Husk ALTID at vedlægge kopier af lønsedler, 
arbejdskontrakt, arbejdsgivererklæring eller lignende.

Du kan indhente information om de enkelte lande ved
at gå ind på internetsiden http://ec.europa.eu/eures.

Underskrift
Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under
på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være
urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af
dagpenge og tab af rettigheder. Du kan også blive
meldt til politiet. Det står bl.a. i § 86, stk. 1 og 2 og §
87, stk. 1, 2 og 7 i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. 




