
N
O

VE
M

BE
R

 2
02

2

A-KASSE

Бажаєте стати 
членом A-kasse FOA?
Would you like to become  
a member of FOAs A-kasse?



ЗМІСТ

Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen, 

Finn Holst Villadsen, Trine Jørgensen  

og Viktoriya Narynska  Illustration:  

Colourbox.com  Produktion: Grafisk Team/

MH og FOAs trykkeri 

AK_Bliv medlem af FOAs a-kasse på ukrainsk-UK_09112022

Бажаєте стати членом A-kasse FOA? 3

Скільки це коштує? 3
Що я отримаю? 3
Які умови отримання допомоги по безробіттю? 4
Маєте запитання?  4
Інші можливості отримання допомоги по безробіттю 4

Would you like to become a member of FOAs A-kasse? 6

How much does it cost? 6
What do I get? 6
The conditions for receiving  unemployment benefits 6
Do you have questions? 7
Other options for receiving  unemployment benefits 7



 БАЖАЄТЕ СТАТИ ЧЛЕНОМ A-KASSE FOA?  |  FOA 3

Бажаєте стати членом 
A-kasse FOA?
Ви повинні мати членство у 
фонді страхування на випадок 
безробіття, щоб отримувати 
допомогу у випадку, якщо станете 
безробітними. A-kasse також 
може допомогти вам знову 
знайти роботу. 

Скільки це коштує?
Це коштує 519 данських крон на 
місяць (застрахований повний 
робочий день). Якщо ви хочете 
стати членом A-kasse і працюєте 
неповний робочий день, тоді 
це коштує 396 датських крон на 
місяць. Зверніть увагу, що ви 
отримуватимете меншу допомогу 
по безробіттю, якщо будете 
застраховані на неповний робочий 
день.

Як правило, вам має бути 18 років, 
щоб мати можливість стати членом 
фонду страхування на випадок 
безробіття.

Що я отримаю?
Якщо ви станете безробітним і 
відповідатимете певним умовам, 
то  зможете отримувати соціальну 
виплату до 2 років. Розмір 
допомоги по безробіттю залежить 
від того, наскільки високою була 
ваша зарплата до того, як ви 
стали безробітним. Ви можете 
отримувати максимум 90 % вашої 
попередньої зарплати, але не 
більше, ніж 19,351 данських крон 
на місяць до оподаткування, як 
застрахований на повний робочий 
день, та не більше 12,901 данських 
крон на місяць до оподаткування, 
як застрахований на неповний 
робочий день.
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Які умови отримання 
допомоги по безробіттю?
Щоб мати право на допомогу по 
безробіттю, необхідно виконати 
низку умов.

Окрім іншого, ви повинні:
 ∆ бути членом A-kasse не менше  
1 року

 ∆ проживати в Данії
 ∆ мати дозвіл на проживання та 
роботу в Данії

 ∆ заробити щонайменше 246,924 
данських крон протягом останніх 
3 років перед тим, як стати 
безробітним. До розрахунку 
допомоги по безробіттю ви 
можете включити максимум  
20,577 данських крон за місяць 
і лише з того часу, як ви стали 
членом A-kasse.  
Якщо ви застраховані на 
неповний робочий день, ви 
повинні заробити принаймні 
164,616 данських крон і можете 
включити до розрахунку 
максимум 13,718 данських  
крон на місяць.

Вище перераховані основні 
умови отримання допомоги по 

безробіттю. Крім того, ви також 
повинні бути шукачем роботи та 
мати можливість працювати в 
Данії.

Маєте запитання? 
Якщо у вас є запитання щодо 
умов отримання допомоги по 
безробіттю, ви можете зв’язатись 
з місцевим представництвом 
A-kasse FOA. Якщо вам потрібен 
перекладач/допомога в перекладі, 
ви можете звернутись до Вікторії 
Наринської за телефоном   
+45 31 47 65 67. 

Ви також можете зв’язатись з 
Вікторією, якщо вам потрібна 
допомога із заповненням 
реєстраційної форми для A-kasse 
FOA.

Інші можливості отримання 
допомоги по безробіттю
Вам не обов’язково бути членом 
A-kasse, щоб мати можливість 
отримувати соціальну допомогу 
на випадок безробіття. Якщо ви 
не є членом A-kasse або якщо 
ви не відповідаєте умовам 
отримання такої допомоги, вона 
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може бути призначена вам від 
комуни. Потрібно зв’язатись 
з муніципалітетом за місцем 
проживання, якщо у вас виникнуть 
запитання щодо отримання 
допомоги по безробіттю від 
комуни.
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Would you like to  
become a member of 
FOAs A-kasse?
You must be a member of an 
unemployment insurance fund  
to receive unemployment benefits 
if you become unemployed.  
The A-kasse can also help you   
get back to work again.

How much does it cost?

It costs DKK 519 per month (full-
time insured) to be a member of 
FOAs A-kasse. If you want to register 
as a part-time insured member, it 
costs DKK 396 per month. You must 
be aware that you will receive fewer 
unemployment benefits if you are 
part-time insured.  

As a rule, you must be 18 years old 
to be able to become a member of 
an unemployment fund.

What do I get?

If you become unemployed and  
meet the conditions, you can receive 
an unemployment allowance for up 
to 2 years. The unemployment bene-
fit amount depends on how high 
your salary was before becoming 
unemployed. You can receive a 
 maximum of 90 % of your previous 
salary – but a maximum of DKK 
19,351 per month before taxes as 
full-time insured and DKK 12,901 
per month before taxes as part-time 
insured.

The conditions for receiving 
unemployment benefits

In order to be entitled to unem-
ployment benefits, there are a num-
ber of conditions you must meet.
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You must, among other things:
 ∆ have been a member of an 
unemployment fund for at least  
1 year

 ∆ live and reside in Denmark
 ∆ have a residence and work permit 
in Denmark

 ∆ have earned at least DKK 246,924 
within the last 3 years before you 
become unemployed. You can 
 include a maximum of DKK 20,577 
per month and only from the  
time you became a member of  
the  A-kasse. If you are part-time 
 insured, you must have earned at 
least DKK 164,616 and can include 
a maximum of DKK 13,718 per 
month.

The above are the primary con-
ditions for receiving unemployment 
benefits. In addition, you must also 
be a job seeker and be able to take 
on work in Denmark.

Do you have questions?

If you have questions about the  
rules for receiving unemployment 
benefits, you are welcome to contact 
the local FOA A-kasse. If you need  
an interpreter/help to translate, you 

can contact Viktoriya Narynska by 
telephone +45 31 47 65 67.  

You are also welcome to contact 
Viktoriya if you want help with filling 
in the registration form for FOAs  
A-kasse.

Other options for receiving 
 unemployment benefits

It is optional whether you want to  
be a member of A-kasse. If you are 
not a member of A-kasse, or if you 
do not meet the conditions for re-
ceiving an unemployment allowance, 
it can be assigned to you from the 
municipality. You must contact your 
municipality of residence if you   
have questions about receiving un-
em ployment benefits from them. 



Join FOAs A-kasse today
NOVEMBER 2022

Call 80 20 20 30 every weekday 
between 9am and 8pm. 
Register at foa.dk/bliv-medlem/ukraine 

A-kasse
A-kasse від FOA — це сучасна A-kasse поруч із вами. 
У нас є представництва по всій Данії, і ми знаємо 
вашу професію та розуміємось на ринку праці. Наше 
найважливіше завдання — забезпечити вам фінансову 
безпеку, якщо ви залишитесь без роботи, і надати вам 
допомогу у пошуку нової роботи. Окрім допомоги по 
безробіттю, ми також виплачуємо низку інших допомог, 
таких як надбавка за затримку заробітної плати та 
відпускні. На foa.dk/a-kasse ви можете самі обрати з 
широкого спектру рішень з самообслуговування, а також 
можете зв’язатись з нами як протягом дня, так і ввечері.   

FOAs A-kasse is a modern A-kasse close to you. We have  
local offices all over Denmark, and we know your pro-
fession and the job market. Our most important task 
is to ensure your financial security should you become 
unemployed and to be your helping hand in the search for 
your next job. In addition to unemployment allowance, we 
also pay out a number of other benefits, such as late pay 
and holiday allowance. At foa.dk/a-kasse you can choose 
from a wide range of self-service solutions, and you can 
contact us during both daytime and evening hours.

Staunings Plads 1-3
1790 København V

Tlf. 46 97 26 26
foa.dk/a-kasse


