Fotsättningsansökan- det finns
arbetsdagar under ansökningsperioden
eller du vill göra ändringar tilll
ansökningsperioden:

Du kan fylla i ansökan om
inkomstrelaterad dagpenning i
eWertti Webbkassa på startsidan i
punkten ”Sök inkomstrelaterad
dagpenning”. Systemet identifierar
automatiskt ansökningstypen, som du
ska fylla i.

Först ser du senaste dagen som
behandlats samt senaste
ansökningsperiod.
På spalten Information om
ansökningsperiod ser du din
ansökningsperiod. Du kan ändra
ansökningsperiod vid behov genom
att trycka på ”Redigera”
Om du har arbetat under
sökningsperioden, välj ”Jag har
huvudsakligen varit På arbete. Då
öppnas till nedre punkten ”Ytterligare
har jag varit” – punkten också ett val
”Arbetslös”, och då kan du förutom
arbetsdagarna anmäla också
arbetslösa dagar.
Om du har till exempel haft avlönad
sjukledighet, välj också detta.
Specificera arbetsgivarna på skilda
rader.
Tryck ”Fortsätt”.

Till dig öppnas en kalender, på vilket
du kan fylla i arbetsdagarna med
timmarna som du gjort samt
eventuella val för varje dag.
Under rubriken ”Information om
betalningsperioden” bakom
frågetecknet (?) hittar du en närmare
utredning om vad du kan anmäla när
du fyller en utredning för varje dag.

När du kan fyllt i kalendern, kan du
fortsätta at fylla i ansökningen genom
att tryck på ”Färdig”.
Om du har glömt att fylla i en
utredning för någon dag, aktiverars
knappen ”Färdig” inte, och du får en
anmälan, för vilken dag du har glömt
bort att fylla i en utredning för.

Anmäl sen, om du har
lönebetalningsdagar under perioden
eller ett ungefärligt datum av
lönebetalningsdagen för arbetstimmar,
som du har anmält.

Genom att trycka ”Redigera” kan du
anmäla, om du ha haft ändringar till
pensioner, förmåner,
företagsverksamhet, barnuppgifter
eller kontaktinformation.
Du kan skicka ansökan genom att
trycka på ” Signera och acceptera”.

Efter att du har skickat ansökningen,
kan du kolla ansökan som du har
skickat i Ansökningsarkivet i eWertti.
Om du vill skicka tilläggsuppgifter till
ansökningen, som du redan har
skickat, kan du anmäla om dessa
med ett meddelande i punkten
”Kommunikation”. Bilagor kan du vid
behov skicka senare på eWertti i
punkten ”Skicka bilagor.”

