
Tilmelding til fortrydelsesordningen ved efterløn
NB . Født efter 1. juli 1960NB . Født efter 1. juli 1960NB . Født efter 1. juli 1960NB . Født efter 1. juli 1960NB . Født efter 1. juli 1960

Cpr.nr.              –        

Navn: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postnr.: _____________________________________ By:  _______________________________________________________________________________________

Jeg ønsker at tilmelde mig fortrydelsesordningen – (sæt kryds)Jeg ønsker at tilmelde mig fortrydelsesordningen – (sæt kryds)Jeg ønsker at tilmelde mig fortrydelsesordningen – (sæt kryds)Jeg ønsker at tilmelde mig fortrydelsesordningen – (sæt kryds)Jeg ønsker at tilmelde mig fortrydelsesordningen – (sæt kryds)

Straks (Når Business Danmark har modtaget tilmeldingsblanketten)

Eller

Fra (dato):  ____________________________________________________________________________

Jeg er opmærksom på:Jeg er opmærksom på:Jeg er opmærksom på:Jeg er opmærksom på:Jeg er opmærksom på:
� at jeg kun kan benytte fortrydelsesordningen, hvis jeg  tidligere har kunnet tilmelde sig efterløns-

ordningen og har lavet et fravalg eller er blevet frameldt.
� At, hvis jeg er født før 1. januar 1973 skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse fra 1. januar 1997
� at, hvis jeg er født 1. januar 1973 eller senere skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse fra det

fyldte 24. år
� at jeg skal tilmelde mig senest 15 år før, jeg når efterlønsalderen

Hvis jeg  er født i perioden fra 1. juli 1960 - 30. juni 1964 kan få ret til efterløn, hvis jeg tilmelder sig
efterlønsordningen senest 15 år, før jeg fylder 62 år – altså som 47 årig.

Reduceret efterløn:Reduceret efterløn:Reduceret efterløn:Reduceret efterløn:Reduceret efterløn:
� Efterlønnes størrelse ved tilmelding til efterløn efter fortrydelsesordningen vil blive nedsat i forhold til,

hvor mange hele års efterlønsbidrag der mangler at blive betalt i forhold til den nødvendige bidrags-
betaling efter den ordinære efterløn. Efterlønsydelsen vil blive nedsat med 2% af den maksimale
dagpengesats for hvert hele års manglende efterlønsbidrag.

Den skattefrie præmie bliver nedsat med 4% pr. år man mangler at betale efterlønsbidrag.

Dato: _____________________________________ Underskrift:  ___________________________________________________________________________________
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