Spørgsmål og svar
Hvordan udfylder jeg Feriekortet?
1.Skriv med sort eller blå kuglepen
2.Skriv tallene tydeligt
3.At holde ferie fra og med den:
Skriv først dato, så måned og til sidst årstallet:
Vi behøver ikke at vide antallet af dage, som du holder ferie i - og dermed heller
ikke sidste dato i din ferie.
4.Overførsel til din bankkonto:
Hvis det fortrykte registrerings- og kontonummer øverst på Feriekortet er forkert,
skal du anføre dit registrerings- og kontonummer i felterne nederst på
Feriekortet.
5.Udfyld afsenderadresse samt e-mail eller telefonnr., så vi evt. kan kontakte dig.
6.Få en underskrift og stempel fra enten:
Nuværende arbejdsgiver, hvis du har arbejde
(Navn, adresse, telefonnummer/CVR-nr. skal tydeligt fremgå)
Borgerservice i din bopælskommune
A-Kassen, hvis du er ledig eller på orlov
Dit militære tjenestested
7.Mail Feriekortet til mail feriekort@danishshipping.dk. Alternativt kan det
indsendes pr. post til Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K (mrk.
Feriekort).
Feriepengene kan tidligst udbetales 1 måned, før du afholder ferie.
Ekspeditionstiden er 5 arbejdsdage. Hvis Feriekortet ikke er korrekt udfyldt, får du
Feriekortet retur.

Spørgsmål der oftest bliver stillet
Hvornår får jeg mit Feriekort?
Svar: Du modtager dit Feriekort personligt fra din arbejdsgiver, når du afmønstrer.
Hvordan får jeg et nyt Feriekort?
Svar: Har du mistet dit Feriekort, kan du ringe til Danske Rederier på
tlf. 33 48 92 17 (mandag – fredag kl. 10.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 14.00) og vi
udsteder et erstatningskort til dig - Har du optjent feriepengene hos DFDS A/S, skal
du kontakte DFDS A/S og de udsteder et erstatningskort til dig.

Hvor skal jeg sende Feriekortet til?
Svar: Du skal maile det til feriekort@danishshipping.dk. Alternativt kan du sende
det til Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K (mrk. Feriekort). Husk
at din arbejdsgiver/A-kassen skal underskrive og stemple Feriekortet inden du
sender det ind. De resterende felter nederst på feriekortet udfylder du selv.
Må jeg faxe eller scanne Feriekortet til jer?
Svar: Ja, det må du gerne.
Kan jeg skrive flere ferieperioder på det samme Feriekort?
Svar: Ja, men det er ikke nødvendigt. Vi skal bare vide, hvornår du starter din ferie.
Du får overført den samlede værdi af feriekortet på din konto.
Hvem skal underskrive mit Feriekortet?
Svar: Din arbejdsgiver, A-kasse eller Borgerservice i din bopælskommune skal
påtegne kortet med et stempel, hvor adresse, tlf.nr. og/eller CVR-nr. tydeligt
fremgår, samt underskrive kortet. Har din arbejdsgiver ikke et stempel, skal samme
oplysninger skrives i stedet. – Er du i tvivl så se i tabellen Hvem kan underskrive
når jeg er…
Hvornår kan jeg få mine feriepenge udbetalt?
Svar: Feriepengene kan udbetales 1 måned før du afholder din ferie.
Ferieåret starter d. 1. maj året efter Feriekortet er optjent. Eksempel: Har du optjent
dit feriekort i 2019, kan det tidligst udbetales 1. maj 2020.
Hvor længe går der inden jeg får mine feriepenge?
Svar: Vi skal normalt bruge 5 arbejdsdage til at behandle din anmodning om
udbetaling. I visse perioder er der mere travlt og derfor kan det tage lidt længere tid.
Hvordan udbetaler I mine feriepenge?
Svar: Vi udbetaler dine feriepenge ved overførsel til din bankkonto i Danmark. Husk
derfor altid at anføre dit nugældende registrerings- og kontonummer på Feriekortet.
Hvis du ikke gør det, kan udbetalingen af dine feriepenge blive forsinket.
Udbetaling til udlandet sker ved en Swift-overførsel (IBAN no., SWIFT-code og
kontoindehaverens navn skal oplyses).
Hvad koster det at få feriepenge udbetalt i udlandet?
Udbetaling ved Swift-overførsel koster et gebyr i udlandet
Det er gratis at få overført til en dansk konto. AMALIEGADE 33 * DK-1256 KØBENHAVN K * TLF.:

Mine feriepenge er ikke indsat på min konto eller overført til en forkert konto,
hvad skal jeg gøre?
Svar: Kontakt os på telefon 33 48 92 17 så undersøger vi fejlen.
Jeg er studerende og modtager SU. Kan jeg få mine feriepenge udbetalt?
Svar: Hvis du er studerende og modtager SU, kan du godt få dine feriepenge
udbetalt, selv om du ikke holder fri fra studierne. Har du ikke arbejde ved siden af
studierne, er det Borgerservice i din kommune, der skal underskrive dit Feriekort.
Hvis du har arbejde ved siden af studierne, skal du holde fri fra dit arbejde for at få
feriepengene udbetalt. Det er så din arbejdsgiver, der skal underskrive dit Feriekort
Jeg er blevet selvstændig, hvem skal underskrive mit Feriekort?
Svar: Der er to muligheder:
1.Du kan rekvirere en erklæring hos os, som du udfylder og underskriver. Den
underskrevne erklæring skal sendes til os sammen med det udfyldte Feriekort.
2.Du kan få Borgerservice i din bopælskommune til at underskrive Feriekortet for
dig. Du udfylder selv Feriekortet med 1. feriedag og antal feriedage.
Kan jeg få udbetalt mine feriepenge, når jeg holder forældreorlov (barsel-,
adoptions- eller børnepasningsorlov?
Svar: Du kan ikke være på orlov og holde ferie samtidig. Men hvis du på grund af
barsel- eller adoptionsorlov ikke har kunnet holde 15 feriedage inden den 30.
september i ferieåret, kan du få udbetalt dine feriepenge svarende til 15 feriedage
efter den 30. september.
Hvis du på grund af orlov ikke har kunnet afholde din restferie inden ferieårets
udløb den 30.april, vil du kunne få restbeløbet udbetalt umiddelbart før ferieårets
udløb.
Børnepasningsorlov er ikke en feriehindring, du skal derfor holde ferie for at få
beløbet udbetalt.
Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt mine feriepenge, når jeg er syg?
Svar: Du kan ikke være syg og holde ferie samtidig.
Hvis sygdomsperioden går ind i september måned, kan du måske få udbetalt
feriepenge svarende til 15 feriedage efter den 30. september i ferieåret.
Hvis du er syg op til ferieårets afslutning den 30. april, kan du få feriepengene
udbetalt.

Jeg har fået arbejde/ophold i udlandet. Kan jeg få mine feriepenge udbetalt
nu?
Svar: Hvis du varigt flytter til udlandet og framelder dig det danske folkeregister,
kan du få udbetalt dine feriepenge ved flytningen og hvis du er ophørt på det
danske arbejdsmarked. Det gælder også, selv om du ikke holder ferie. Du skal
have en erklæring fra folkeregisteret om, at du er fraflyttet det danske folkeregister,
denne erklæring sendes sammen med Feriekortet.
Jeg har glemt at få mine feriepenge udbetalt, hvad gør jeg?
Svar: Feriepengene kan hæves indtil d. 30. september efter udbetalingsåret. Du vil
få tilsendt en erklæring fra os, hvis vi kan fremskaffe din nuværende adresse eller
du kan udskrive en blanket fra Arbejdsdirektoratets hjemmeside (Ansøgning om
uhævede feriepenge), som skal udfyldes før, feriepengene kan udbetales.
Opdager du først efter d. 30. september at du har feriepenge til gode, skal du rette
henvendelse til Søfartsstyrelsen.
Hvad sker der med feriepengene ved dødsfald?
Svar: Danske Rederier udbetaler feriepengene til boet.
Advokaten eller den/de kontaktpersoner der står for boet, skal sende en kopi af
skifteretsattesten, heraf vil det fremgå, hvem der er berettiget til feriepengene.
Jeg har for travlt på mit arbejde til at holde ferie. Kan jeg få mine feriepenge
udbetalt?
Svar: Du kan få feriepenge for den 5. ferieuge udbetalt, når ferieåret er gået.
Alle har ret til at holde 5 ugers ferie, og arbejdsgiver har ret til at varsle, hvornår du
skal holde den. Men er ferieåret gået, uden du har holdt den ferie, du har optjent,
kan du få feriepenge fra den 5. ferieuge udbetalt alligevel. Du kan få pengene
udbetalt, når ferieåret er gået – uanset beløbets størrelse. Det gælder også, selvom
feriepengene stammer fra flere forskellige arbejdsgivere

