Ce puteți să primiți?

Lucrători migranți care vin în Danemarca din alte tari ale Uniunii Europene

Puteți să deveniți membru accesând direct
adresa:

Rumænsk 2021

www.3f.dk

Ajutor de șomaj de până la 2 ani.

Se poate prelungi cu lucru în perioada de șomaj.

Cel mult 90% din salariul curent.

Ajutor de șomaj timp de 3 luni pentru a căuta
de lucru în altă țară din U.E./S.E.E.

Cursuri de formare profesională în Danemarca,
cu ajutor financiar corespunzător indemnizației
de șomaj.

Ajutor pentru a găsi un nou loc de muncă.

Consiliere cu privire la drepturile și posibilitățile
pe care le aveți.

De asemenea, aici puteți găsi filiala locală
care se ocupă de drepturile dumneavoastră,
atât profesional, cât și în ceea ce privește
asigurarea pentru șomaj. Totodată, puteți
deveni membru contactând filiala locală 3F.
Puteți trimite, de asemenea, un SMS cu textul: 3f jatak la 1919.

3F BJMF AKASSE
Sprijin pentru lucråtorii din
constructii din Copenhaga
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Maxim 19.322 DKK per lună

Mølle Alle 26
2500 Valby
0045 70 300 826 (Englezå si danezå)
bjmf.sikkermail.a-kasse@3f.dk

Membrii sindicatului 3F BJMF au
dreptul la traducåtor cånd vorbesc
cu Akassen.
Pentru mai multe informatii contactati:
Kati Niculae
0045 2777 3599
Kati.niculae@3f.dk
www.3f.dk/bjmfimmigrant_Romana

Lucrători
migranți
LUCRĂTORI MIGRANȚI CARE VIN ÎN
DANEMARCA DIN ALTE TARI ALE
UNIUNII EUROPENE

Deveniți membru
În Danemarca, asigurarea pentru șomaj nu este
obligatorie. Este facultativă și trebuie încheiat
un contract de asigurări pentru șomaj (a-kasse)
pentru a deveni membru. Asigurarea pentru șomaj
este administrată, în multe domenii de activitate,
de către sindicate.
Dacă lucrați într-un domeniu de activitate acoperit de sindicatul 3F, vă puteți asigura în sistemul
asigurărilor pentru șomaj al 3FA.
Cât costă asigurarea?
În 2021, asigurarea pentru șomaj costă 524 kr.
lunar, pentru membrii cu normă întreagă. În plus,
se adaugă și cotizația profesională, care depinde de departamentul al cărui membru sunteți.
Cotizația totală este deductibilă în sistemul fiscal
danez.
Dreptul la ajutorul de șomaj
Pentru a avea dreptul la indemnizația de șomaj,
trebuie să dovediți legătura cu piața muncii. Este
vorba de perioadele de asigurare pentru șomaj și
de cele în care ați muncit.
Munca trebuie să fie în condiții normale de salarizare și program de lucru. Salariul trebuie să fie în
conformitate cu contractul colectiv de muncă sau
corespunzător acestuia.
Asigurarea pentru șomaj, precum și perioadele în
care ați muncit într-o țară a U.E./S.E.E. (Spațiul
Economic European) se pot cumula cu cele
dintr-o altă țară a U.E./S.E.E , în vederea obținerii
drepturilor.

Important!

Deveniți membru imediat,
accesând www.3f.dk, în momentul în care ați
găsit un loc de muncă în Danemarca.

Condiții pentru cumularea
perioadelor de activitate în U.E./S.E.E.

Trebuie să vă înscrieți în termen de 8 săptămâni
și începeți 296 de ore de muncă după ce va
lăsați de asigurare în altă țară UE / SEE .
Ai calitatea de membru anterior în Danemarca,
în termen de 5 ani, nu există nici o cerință de a
lucra .
Trebuie să fi fost membru cel puțin un an, fără
întrerupere. Puteți adăuga la această perioadă și
asigurarea pentru șomaj din țara de origine, dacă
îndepliniți cerințele de mai sus.
Trebuie să aveți 1924 de ore de muncă într-o
perioadă de asigurare pentru șomaj în ultimii 3
ani. Munca trebuie remunerată în conformitate cu
contractul colectiv de muncă sau corespunzător
acestuia.
Trebuie să aveți reședința în Danemarca pentru
a primi indemnizație de șomaj.
Trebuie să fiți înregistrat la centrul de muncă
(jobcentre), să căutați activ un loc de muncă și
să fiți disponibil pe piața muncii din Danemarca,
în aceleași condiții precum cetățenii danezi.
Trebuie să confirmați acest lucru săptămânal,
prin intermediul internetului.
Trebuie să vă puteți prezenta la muncă sau la un
interviu cu o înștiințare de o zi.

Se cumulează orele

pentru obținerea ajutorului de șomaj?
Condițiile de salarizare și de angajare trebuie
să fie în conformitate cu un contract colectiv de
muncă sau corespunzătoare acestuia. Pentru a
putea acumula ore de muncă în vederea obținerii
indemnizației de șomaj, trebuie ca salariul obținut
să nu fie subvenționat de stat și să fie declarat la
Fisc (SKAT).
Orele de muncă trebuie să fie cuprinse într-o
perioadă în care sunteți membru al sistemului
asigurărilor pentru șomaj (a-kasse).
Orele de muncă dintr-o altă țară a S.E.E.
trebuie să fie, de asemenea, impozabile și
corespunzătoare salariului normal din țara
respectivă. Trebuie prezentate statele de salariu sau acte asemănătoare, care pot demonstra
orele de muncă efectuate în străinătate.

Important de știut!

Dacă salariul dumneavoastră nu este
în
concordanță cu nivelul salarial din
contractele
colective, sau corespunzător acestui
a, acest
lucru ar putea afecta dreptul de a ben
eficia de
indemnizația de șomaj.
Prin urmare, în cazul în care nu sun
teți sigur(ă)
dacă sunteți plătit(ă) conform contrac
telor colective de muncă din Danemarca, sau
corespunzător
acestora, vă rugăm să contactați o
filială 3F
pentru a primi ajutor.
Acest lucru este valabil și în cazul
orelor de
muncă acumulate în străinătate.
Datele de contact pot fi găsite la adre
sa
www.3f.dk

