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Begäran om intyg PD U1
Om du är eller har varit medlem i någon annan svensk arbetslöshetskassa ska du kontakta den
arbetslöshetskassan för att begära intyg PD U1.

1. Personuppgifter
Personnummer/Samordningsnummer:

Kvinna

Man

Efternamn:
Förnamn:
Efternamn vid födseln:
Födelsedatum:

Medborgarskap:

Födelseort:
Tidigare bostadsadress i Sverige
Gatuadress:

Postnummer:

Ort:
Fullständig bostadsadress i land där intyget ska användas
Gatuadress:

Postnummer:

Ort:

Land:

E-post:

Telefon:

2. Uppgifter om arbetsgivare
Kom ihåg att bifoga Arbetsgivarintyg från de anställningar
du vill få redovisade på intyg PD U1.
Arbetsgivarens/företagets namn:

Organisationsnummer:

Gatuadress/Box nr.

Telefon:

Ort:

Postnummer:

Anställningstid:

Typ av arbete:

Arbetsgivarens/företagets namn:

Organisationsnummer:

Gatuadress/Box nr.

Telefon:

Ort:

Postnummer:

Anställningstid:

Typ av arbete:

Om du har haft fler än två arbetsgivare ska du komplettera med namn och adressuppgifter på ett
separat blad.

3. Underskrift
Datum:

Underskrift:

*I samband med att personuppgifter lämnas på blanketten samtycker du till att Alfa-kassan behandlar lämnade personuppgifter
enligt personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga ditt ärende hos Alfa-kassan.

Begäran om intyg PD U1
För dig som söker arbetslöshetsersättning i ett annat EU/EES-land än Sverige
När behövs intyg PD U1?
Intyg PD U1 behövs när man söker arbetslöshetsersättning i ett annat EU/EES-land än
Sverige och inte har arbetat och/eller varit försäkrad i tillräcklig omfattning för att beviljas
ersättning där.
För att uppfylla villkoren för rätt till ersättning kan man tillgodogöra sig arbetad och försäkrad
tid som har fullgjorts i Sverige.
Arbetad och försäkrad tid som fullgjorts i Sverige bekräftas med intyg PD U1.
Vem kan få intyg PD U1?
En person som söker arbetslöshetsersättning i ett annat EU/EES-land än Sverige eller i
Schweiz och
–

är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz,

–

flykting enligt Genèvekonventionen eller statslös eller

–

är medborgare i ett annat land än EU/EES-länderna och som lagligen vistas i ett
EU/EES-land.

Vem utfärdar intyg PD U1?
Den arbetslöshetskassa där du är medlem (eller senast var medlem) utfärdar intyg PD U1.
Om du inte har varit medlem i någon a-kassa ska du kontakta Alfa-kassan för att få intyget.
Kontaktuppgifter till Alfa-kassan
Arbetslöshetskassan Alfa, 827 82 Ljusdal
Telefon; 0771-55 00 99
Fax; 0651-76 63 70
E-post; ees@alfakassan.se
Webbplats; www.alfakassan.se
Adresser till övriga a-kassor finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisation;
www.samorg.org
Observera!
Intyg PD U1 ska endast begäras när du blivit arbetslös och söker arbetslöshetsersättning.
Du ska inte begära intyget när du ska arbeta i ett annat EU/EES-land.
Så här fyller du i blanketten
Du fyller själv i samtliga uppgifter på intyget. Notera att samtliga frågor ska besvaras. Ditt
intyg kommer att skickas till din utländska adress om du inte anger annat.
Tänk på att om du har arbetat måste du bifoga arbetsgivarintyg utfärdat av din arbetsgivare.
Om du har deltagit i totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenning måste du bifoga intyg från
Försäkringskassan. Normalt krävs det att du ska lämna uppgift för de tre senaste åren. Om
du ska söka arbetslöshetsersättning i Nederländerna ska du lämna uppgifter som sträcker
sig fem år tillbaka i tiden, i Spanien de sex senaste åren, i Tyskland de sju senaste åren och i
Österrike de tio senaste åren.
Detta är EU/EES-länderna
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.
*I samband med att personuppgifter lämnas på blanketten samtycker du till att Alfa-kassan behandlar lämnade personuppgifter
enligt personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga ditt ärende hos Alfa-kassan.

