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NDIHMË EKONOMIKE NË RAST SE PUNËTOR VDIQ NË AKSIDENT NË PUNË
Kërkesa mund të prezantohet nga familja brenda 60 ditëve nga ditë e vdekjes në modelin që
jep Siguracioni e Ndërtimit.
Kushtet:
që punëtor vdiq kur punova për firmën shkruajtur nga Siguracionin e Ndërtimit e Bolonjës.
Të familjarët të punëtorit që vdiq në aksident në punë mund të jepet një ndihmë ekonomike e
një shumë 4 513,83 €. Për çdo njeri në familjën që merr çekun familjare e në të gjithë rast për
gruaja, që bashkëjeton, shtohen 772,10 €.
Është një listë dokumentash që duhet prezantuar në kërkesë.
Këshilli Administrativ mund të pyes dokumentat të tjera që konsideron të nevojshme rast për
çdo rast.
NDIHMË EKONOMIKE NË RAST SE PUNËTOR VDIQ NË AKSIDENT OSE PËR
SËMUNDJE JASHTË PUNË
Kërkesa mund të prezantohet nga familja brenda 60 ditëve nga ditë e vdekjes në modelin që
jep Siguracioni e Ndërtimit.
Kushtet:
Që punëtori vdiq duke punuar për firmen shkruajtur nga Siguracion i Ndërtimit e Bolonjës
dhe që ka punuar të paktën 400 orë gjatë ditë pune në 12 muaj para datë e vdekjes.
Të familjarët të punëtorit e vdekur mund të jepet një ndihmë e një shumë 1781,78 €. Për të
gjithë familjar në ngarkimdhe që merr çekun familjare dhe në të gjithë rast për gruaja, që
bashkëjeton, shtohen 326,66 €.
Ka një listë të dokumentat për të prezantuar në kërkesë.
Këshilli Administrativ mund të pyes dokumentat të tjera që konsideron të nevojshme rast për
çdo rast.
Ndihmë mund të jepet kur punëtor vdiq para afat e kontratës në rast se sëmundje që vendos
CCNL për punëtorët që punojnë për firmat e ndërtimit apo firmat të ngjashme.

NDIHMË EKONOMIKE NË RAST SE PUNËTORI ËSHTE INVALID ABSOLUT
PËR GJITHMONË PËR SHKAK TË AKSIDENTIT NË PUNË
Kërkesa mund të prezantohet brenda 60 ditëve nga njohja e Inailit nga modeli që i jep
Siguracioni e Ndërtimit.
Kushtet:
që punëtori shkruajtur nga Siguracioni e Ndërtimit të Bolonjës mund të provoj të paktën 2100
orë pune dy vjet para datës së kërkesës duke llogaritur orët e punës gjatë ditës pune, orët e
mungesës kur je i sëmurë paguhen nga INPS edhe orët e mungesës për aksident apo
sëmundjet e marra gjatë punës paguhen nga INAIL.
Punëtorët duhet të jenë, për shkak të aksidentit në punë, invalid absolut për gjithmonë që
është më shumë se 67%. Kjo duhet të jetë e njohur nga INAIL.
Vetëm një herë mund të marr këtë ndihmë
Me shumë 3 563,55 €
Të këtë pagesë shtohen 712,21 € për çdo familjar në ngarkim që merr çekun familjare.
RREGULLIM I DHËMBËVE – SHËRIMI I DHËMBËVE – BLERJA E
GJYSLYKËVE TË SHIKIMIT PËR PUNËTORËT SHKRUAJTUR DHE PËR
FËMIJËT NË NGARKIM
Kërkesa mund të prezantohet brenda 60 ditëve nga datës e faturës gna modeli që i jep
Siguracioni e Ndërtimit.
Kushtet:
që punëtori shkruajtur nga Siguracioni e Ndërtimit të Bolonjës mund të provoj të paktën 2100
orë pune dy vjet para datës së kërkesës duke llogaritur orët e punës gjatë ditës pune, orët e
mungesës kur je i sëmurë paguhen nga INPS edhe orët e mungesës për aksident apo
sëmundjet e marra gjatë punës paguhen nga INAIL.
Kur këto dokumenta janë dhënë që vendos Këshilli Administrativ, Siguracioni e Ndërtimit të
Bolonjës do të vlerëson shpenzimet që janë bërë në të vërtetë.
Ky vlerësim është vendosur gna 62,50 % në rritje për 484,18 € në vit për çdo familje.

NDIHMË EKONOMIKE TË SEMURËVE NGA TBC TË NDIHMUAR NGA INPS
Nuk ka afat skadimi. Firma duhet, sipas kontratës, të prezantojë çdo muaj dokumentat të
nevojshme.
Të punëtorët shkruajtur gjatë sëmundjes tuberkulose nga INPS janë të gatshme për t’u paguar
Nga 1 deri 180 ditë është aplikuar disiplinë sipas art. 27 të CCNL dhe art. 15 të CCNL në datë
30.6. 1989.
Nga 181 deri 270 ditë pagimi çdo ditë është e barabartë me 50 % të pagimit të vërtetë që
është e caktuar nga INPS.
Për të plotësuar 180 ditë invalid, nuk është e rëndësishme semundja në dy vjet dhe llogarisin
ditët e punës të vitit përpara edhe të vitit në vazhdim për të plotësuar 180 ditëve.
NDIHMË EKONOMIKE PËR SHËRIMIN NË “ LLIXHA”
Kërkesa mund të prezantohet brenda 60 ditëve nga fund e shërimët gna modeli që i jep
Siguracioni e Ndërtimit.
Kushtet:
që punëtori është shkruajtur në momentin e kërkesës dhe që ka punuar të paktën 400 orë gjatë
ditës pune në 12 muaj para se skadon prezantacioni e kërkesës.
Të punëtorët që shkojnë të shërimët në llixha mund të jepet një ndihmë për çdo ushtrim
financiare me shumë se 77,81 € për punëtorët në shërimët nga INPS edhe 156,79 € për
punëtorët në shërimët nga ASL.
Është një listë dokumentash që duhet prezantuar në kërkesë.

FINANCIM PËR FIRMAT E FALIMENTUAR
Kushtet:
që punëtori të këtë punuar të paktën 400 orë pune gjatë ditës e punës në 12 muaj para datës së
fundit të denoncimit të punëtorëve të prezantuar nga Siguracioni e Ndërtimit nga firma e
falimentuar.
Bashkë me financimin të disponuar, të punëtorëve shkruajtur nga Siguracioni e Ndërtimit –të
punëtorëve në firmat e falimentuar mbas vendimit të Gjykatës mbas datës 31-01-1971 – çdo
punëtor duhet të marr në vit një rrogë më shumë në bazë të denoncimit të bërë nga drejtori i
punës të vetë Siguracioni, për këtë gjë duhet pranimi i Siguracionit në qoftë se Siguracioni
është dakord, firmat e falimentuara i marrin 100 %. Këto lek si shpërblim i borgjit.
Siguracioni llogarit lekët që do të paguhen.

SHPËRBLIM PËR TË MËSUAR
Kërkesa mund të prezantohet brenda 30 shtator çdo vit nga modeli që i jep Siguracioni
e Ndërtimit.
Kushtet:
që punëtor shkruajtur nga Siguracioni e Ndërtimit e Bolonjës në momentin e kërkesës mund
të provoj të paktën 400 orë gjatë ditës pune në 12 muaj para datës së kërkesës.
Pagesa i shpërblimit nuk mund të jetë më pak se 85,94 € dhe jo më shumë se 859,38 €. Ky
shpërblim bëhet një herë në vit për punëtorët që kanë në ngarkim fëmijët që janë në shkollën
8 vjeçare.
Është një listë dokumentash që duhet prezantuar në kërkesë.

SHTËPI PUSHIMI
Kërkesa mund të prezantohet brenda 31 maj çdo vit nga modeli që i jep Siguracioni e
Ndërtimit.
Kushtet:
që punëtori shkruajtur nga Siguracioni e Ndërtimit e Bolonjës në momentin e kërkesës mund
të provoj të paktën 400 orë gjatë ditës pune në 12 muaj para datës se kërkesës.
Siguracioni e Ndërtimit paguan shpënzimet e dhomës në shtëpi për pushimi në verë, në detë
ose në mal për një periudhë të caktuar në vit për fëmijët në ngarkim.
Nuk mund të jenë të mirëpritur në shtëpinë pushimit fëmijët nën moshën 6 vjeçare dhe mbi
moshën 12 vjeçare.
Siguracioni e Ndërtimit i paguan shpënzimet në shtëpinë pushimit edhe privatëve edhe
publike.
KURS PËR FISKULTUR
Kërkesa mund të prezantohet brenda 60 ditëve nga fund i kursit nga modeli që i jep
Siguracioni e Ndërtimit.
Kushtet:
që punëtori shkruajtur nga Siguracioni e Ndërtimit e Bolonjës në momentin e kërkesës mund
të provoj të paktën 400 orë gjatë ditës pune në 12 muaj para datës së kërkesës.
Siguracioni e Ndërtimit jep një kontribut për çdo financim për një maximum deri në 108,09 €
për marrjen e shpënzimëve të bëra, të punëtorëve që kanë fëmijë të moshës maximum 14 vjeç
që zhvillojnë kursi e fiskulturës.

PAGESA E ASISTENCËS NË RAST TË RALLA
Kushtet:
që punëtori shkruajtur nga Siguracioni e Ndërtimit e Bolonjës në momentin e kërkesës mund
të provoj të paktën 400 orë gjatë ditës pune në 12 muaj para datës së kërkesës.
Kushtet, mënyra e pagesës që njerëzit në këtë asistencë janë stabilizuar herë-herë nga Këshilli
Administrativ e Siguracionit, bashkë me financim e lejueshëm. Punëtorët duhen të bëjnë një
numër minimum të orëve të punës për të marr këtë pagesë. Ku numër është vendosur nga
Siguracioni e Ndërtimit. Këto Siguracione janë administruar nga përfaqësues të shoqatave të
zonave që bëjnë pjesë në shoqatat kombëtare. Këto shoqata firmosen kontratën e përgjithshme
të punës për punëtorët që punojnë në firmat e ndërtimit ose edhe të tjera firma të ngjashme.
SHPËRBLIM PER VITE PUNE
Dokumenti zyrtar për të pranuar në datën 29/07/1998
Për të favorizuar profesionalitetin dhe përvojën e punëtorëve që munden të bëjnë në 14 vjet e
ardhshëm për minimumin e 8 vjetëve për të shkuar në pensionë, ështe stabilizuar një pagesë
jashtë kontratë e jashtëzakonshme që quhet “shpërblim për vite pune” në ngarkersë të
financimit APE në rast të ralla nga Siguracioni e Ndërtimit të Provincës së Bolonjës.
Punëtorët të shkruajtur në këtë Siguracioni të Provincës së Bolonjës që munden të provoj 21
vjet kontribut në sektorin e ndërtimit, me piknistën e kohës që ishin shkruajtur në Siguracioni
e Ndërtimit në Provincë e Bolonjës jepen, në momentin e plakjes për pension apo kur janë
invalid, një pagesë e barabartë me një shifër i kursim gjatë vjetëve të punës (1 tetor/30 shtator
dhe pjesë të vitit) para pensionit që fillon gna data 1 tetor 1996 dhe mbaron me 30 shtator
1997).

Pagesa fillon nga 1 Janar 1998 dhe vazhdon për 14 vjetdhe mbaron me datën 31 dhjetor 2011.
Pagesa do të jetë në ulje gna i nënti vit i vfleshëm në kontratë 15 % për çdo vit të ardhshëm
mbas 8 vjetësh, për të shkuar në 14 vjeçare me 20 % zbritje.
Në rast se punëtori është shkruajtur në Siguracion i Ndërtimit të Provincës së Bolonjës nën
moshën 21 vjeçare, pagesa zvogëlohet përpjestimisht si për 21 vjet si për vitet që mungojnë.
Nuk jep asnjë pagesë për ata që kanë punuar më pak se 8 vjet.
Vetëm për të llogaritur vitet e punës për të vendosur kushtet për të drejtën e pagesës janë të
nëvojshme vitet që punëtori ishte shkruajtur në tjetër siguracion ndërtimi.
Vetëm për Provincën e Bolonjës janë konsideruar të nëvojshme vitet kur punëtorët ishin
shkruajtur në siguracione të tjera që jepnin pagesa je njëllojta jashtë kontratë në rastë të rralla.

