
 

 

 
 

Tro- og loveerklæring 
Om fritagelse for digital kommunikation 
 
Undertegnede medlem af A-kassen Frie: 

Cpr.nr.:  

Navn:  

Adresse:  

 

Postnr./by:  

 
Ansøger hermed om at blive fritaget for at kommunikere digitalt med A-kassen Frie, idet jeg 

erklærer, at jeg er omfattet af mindst én af følgende fritagelsesgrunde (afkryds årsag(er) 

neden for): 

 

 Kognitiv funktionsnedsættelse som 

hindrer mig i at kommunikere digitalt 

med A-kassen Frie 

 

  Sproglige barrierer bestående i mang-

lende beherskelse af dansk, gør det 

svært for mig at kommunikere digitalt 

med A-kassen Frie 

 

 Fysisk funktionsnedsættelse, som hin-

drer mig i at kommunikere digitalt A-

kassen Frie 

 

 Jeg har ophold eller bopæl uden for 

Danmark, og har praktiske vanskelighe-

der med at skaffe eller benytte NemID, 

som A-kassen Frie benytter  

 

 Manglende adgang til computer med 

internetforbindelse i eget hjem (sidestil-

les med det forhold, at jeg ikke i eget 

hjem har adgang til at bruge en compu-

ter) 

 

 Min bopæl er beliggende i et område, 

hvor der ikke er adgang til en bredbånds-

forbindelse med en beregnet downstre-

am-hastighed på mindst 512 kbit/s 

 

 Jeg er registreret i Det Centrale Person 

register som udrejst af Danmark 

 

 Midlertidigt afskåret fra adgang til compu-

ter med internetforbindelse på grund af 

ophold på hospital, plejehjem, indsættel-

se i fængsel mv. 

 Jeg er ikke længere registreret med fast 

bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. 

CPR-lovens § 6, stk. 1 og 2, men er jf. § 

6, stk. 4, registreret som værende uden 

fast bopæl  

 

  

 

Jeg erklærer at min afkrydsning/udfyldelse ovenfor er afgivet på tro og love jf. § 12 i be-

kendtgørelse nr. 1644 om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen, og at jeg har 

læst vejledningen herunder: 

 

 

 

Dato: _________________                          Underskrift: ____________________________ 

 
 
Vejledning 
A-kassen Frie anvender digital kommunikation med sine medlemmer, hvor breve sendes til 
medlemmets Indbakke i Medlemsportal på www.frie.dk under Log ind.  
Ønsker du at få dine breve med posten, har du mulighed for at blive fritaget for digital kommuni-
kation. For at blive fritaget skal du være omfattet af en af de betingelser, som er nævnt oven for. 
Når du har udfyldt tro- og loveerklæringen om, at du er omfattet af en af de ovennævnte frita-
gelsesgrunde, vil vi behandle din ansøgning, og du vil derefter modtage besked om, hvorvidt vi 
kan bevilge dig fritagelse for digital kommunikation. 
 

http://www.frie.dk/


 

  Side 2 af 2 

 

Vigtigt: Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver fritaget, vil alt kommunikation 
foregå via papir-post, idet vi ikke må sende e-mails til dig af sikkerhedsmæssige årsager. 
Derfor vil kommunikationen blive langsom og tung. Et brev kan fx være 5 dage undervejs 
med posten, og du skal derfor sørge for at sende dokumenter til os i god tid, så du over-
holder svarfrister m.m. 


