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Shërbime për punëtorë



ALBANESE

Llojet e pagesave Si paguhen Kur paguhet

Pagesa për pushime (“dosja”korrik) Llogaritet në fletë – pagesën e rrogës mujore (për muajt nga 
tetori deri në mars) dhe hidhet në Arkën e Ndërtimit nga ana e 
kompanisë

Çdo vit në korrik nga ana e Arkës së 
Ndërtimit

Shpërblimi per Krishtlindje (dosja 
"dhjetor") = muaji i trembëdhjetë

Llogaritet në fletë - pagesën e rrogës mujore (për muajt nga 
prilli deri në shtator) dhe hidhet në Arkën e Ndërtimit nga ana e 
kompanisë

Çdo vit në dhjetor nga ana e Arkës së 
Ndërtimit 

Vjetërsia Profesionale ne Ndërtim 
(A.P.E.) = vjetërsia në sektor

Kontributi është i paguar vetëm nga kompania. 
Punëtori plotëson kushtin per vjetërsi profesionale në ndërtim kur 
ai arrin të realizojë 2.100 orë punë të zakonshme* në 2 vjeçarin e 
fundit (shembull: pagesa e vjetërsise A.P.E. në maj 2021 bazohet 
mbi të pakten 2.100 orë të grumbulluara nga punëtori në periudhës 
prej 1 tetorit 2018 deri më 30 shtator 2020) 

Çdo vit më 1 Maj nga Arka e Ndërtimit 
(pagesa bëhet në ditët e para të punës në 
fillim  të muajit maj)

* Orari i zakonshëm i punës = orët e punës, raportat mjekësore dhe aksidentimet në punë. 
Pagesat e mësipërme bëhen nga Arka e Ndërtimit në bazë të kësteve mujore të hedhura nga kompania dhe punonëtori. 
Kontrata Kolektive Kombëtare dhe Provinciale parashikon automatikisht  pagesat në afatet e lartpërmendura, pasi të ketë verifikuar hedhjen e shumave  
të duhura nga ana e kompanisë.

Pagesa kontraktuale 
Arka e Ndërtimit (Cassa Edile) e Milanos, Lodit, Monzës dhe Brianzës i paguan punëtorëve një pjese të rrogës (rroga kontraktuale) dhe përfitime plotësuese të përshkruara më poshtë.

Shërbime për punëtorë
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Shërbime plotësuese të kujdesit shëndetësor të ofruara nga Sanedil
Çfarë është Sanedil është nje fond shtesë për kujdesin shëndetësor i krijuar nga Kontratat Kombëtare Kolektive të Punës (CCNL) për Industrinë dhe 

Kooperativat e Ndërtimit në datën 18/07/2018 dhe për Artizanët në datën 31/01/2019 

Qëllimi Njohja të gjithë punonjësve të ndërtimit (punëtorëve e nëpunësve) e të njëjtave shërbime shëndetësore shtesë të ofruara nga Shërbimi 
Shëndetësor Kombëtar (SSN) në të gjithë vendin, falë marrëveshjeve të nënshkruara me UNISALUTE, i pari sigurim shëndetësor në Itali për 
numrin e menaxhimit të klientëve. Polica e sigurimit gjithashtu ofron garanci pas aksidentimeve profesionale dhe jo-profesionale 

Hyrja në fuqi Nga data 1 Tetor 2020 

Vini Re SANEDIL ZËVENDËSON PËRFITIMET SHËNDETSORE TË OFRUARA NGA ARKA E NDËRTIMIT

Kush ka të drejtë Të gjithë punonjësit, punëtorë e nëpunës, për të cilët zbatohet një nga Kontratat e lartpërmendura të sektorit të ndërtimit

Planet  
shëndetësore

BAZË
Punëtorët: të cilët nuk kanë marrë pagesë për vjetërsi pune në  
ndërtim deri në fund të shtatorit të çdo viti
Nëpunësit: me më pak se 24 muaj kontribute të vazhdueshme të 
hedhura në Sanedil

PLUS
Punëtorët: të cilët kanë marrë pagesën për vjetërsi pune në ndërtim 
deri në fund të shtatorit të çdo viti
Nëpunësit: me të paktën 24 muaj kontribute të vazhdueshme të 
hedhura në Sanedil 

Shërbimet  
e ofruara

Planet shëndetësore Sanedil BAZË dhe PLUS mbulojnë shpenzimet e mëposhtme (me kufij të ndryshëm rimbursimi):
- shtrimi në spital për ndërhyrje të madhe kirurgjike; 
- shërbime shumë të specializuara: radiologjia dhe imazheria diagnostike (për shembull, rx të shtyllës kurrizore, rezonanca magnetike);
- vizita specialistike;
- pagesa për kontrolle diagnostike dhe të ndihmës së shpejtë;
- trajtime rehabilituese fizioterapike (vetëm pas një aksidentimi me shtrim ne urgjencë ose si rrjellojë e patologjive specifike (për shembull,  
      paaftësia e përkohshme nga sëmundje neurologjike);
- terapi me lazer;
- shërbime të veçanta dentare;
- implantologji;
- kirurgji dentare jo në regjim spitali; 
- Përkujdesje e mirëmbajtje dentare;
- shërbime të veçanta diagnostike: paketa parandaluese (për shembull, analiza gjaku e për parandalim sëmundjesh kardiovaskulare);
- protezat ortopedike dhe dëgjimore;
- lente;
- paaftësi e rëndë e përhershme për shkak aksidentimi në punë o si rrjedhojë e sëmundjeve të rënda;
- Monitorim shëndetësor;
- Përkujdesje gjatë shtatzënisë;
- kompensim ditor për shtrim në spital në rast të COVID-19 pozitiv (CORONAVIRUS);
- kompensim ditor pas shtrimit në spital nën mbikqyrje intensive për COVID-19 (CORONAVIRUS);
- shërbime këshillimi;
- pagesa të reduktuara. 
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Shërbime plotësuese të kujdesit shëndetësor të ofruara nga Sanedil Shërbime plotësuese të kujdesit shëndetësor të ofruara nga Sanedil
Modaliteti • Shërbime rimbursimi

Dokumentet që duhet të paraqesim:
- formularin për të kërkuar shërbime / rimbursime
- kopje të recetës mjekësore / përshkrimit mjekësorë
- kopje të faturave / fletë pagesave 
- kopja e çertifikatës së shërbimit (nga kompania që ju ka punësuar) 

• Shërbime nën marrëveshje të drejtpërdrejtë pranë strukturave të autorizuara nga UNISALUTE.  
   Në këtë rast, AUTORIZIMI nga UNISALUTE është kusht i domosdoshëm për PËRFITIMIN E SHËRBIMIT  

Dokumentet që duhet të paraqesim: 
- formularin për të kërkuar shërbime / rimbursime
- kopje të recetës mjekësore / përshkrimit mjekësorë  
- kopja e çertifikatës së shërbimit (nga kompania për të cilën punoni) 

• Vini re: në rast të kërkesës për herë të parë, duhet të bashkangjitni një kopje të një dokumenti identiteti të vlefshëm

Informacione të 
rëndësishme për 
rimbursimet

• Rimbursimi për ekzaminime të specialitetit të lartë dhe të vizitave specialistike ka të bëjë vetëm me pagesën e biletës shëndetësore “ticket  
sanitario”.

• Kemi kohë deri në dy vjet nga data e faturës (ose biletës) për të bërë kërkesën për të përfituar rimbursimin e një shërbimi të mbuluar nga 
UNISALUTE. 

• Shuma e rimbursuar nuk mund të zbritet në deklaratën tatimore mbi të ardhurat vjetore. Mund të zbriten në deklaratën tatimore mbi të  
ardhurat vjetore, vetëm ato shuma të pagura e të mbetura jashtë rimbursimit. 

Ku ti kërkojmë  
përfitimet

Dorëzoni kërkesën për të përfituar shërbimin, në Arkën tuaj të Ndërtimit, përmes një prej kanaleve të mëposhtme:
• në sportel 
• me e-mail në adresen: milano@fondosanedil.it
• me postë

Për më shumë 
informacion  
e formularë

www.cassaedilemilano.it > “Lavoratori” > “Prestazioni e servizi” >“Fondo Sanitario Nazionale Sanedil”

Për informacione të mëtejshme, shihni Udhëzimet e botuara në faqen e internetit www.cassaedilemilano.it > “Lavoratori” >“Prestazioni e servizi” 
>“Fondo Sanitario Nazionale Sanedil” ose në faqen e internetit www.fondosanedil.it 
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 Rimbursimi Përfituesi Numri i orëve të punës Shifra që rimborsohet Afati i paraqitjes së 
kërkesës

1. Për mungesë pagese  
të raportës mjekësore 

Punëtori 1.800 orë punë të zakonshme 
në 12 muajt ose 500 orë punë të 
zakonshme në 3 muajt përpara 
muajit të paraqitjes së kërkesës. 
Punëtori duhet të jetë i regjistruar në 
Arkën e Ndërtimit të Milanos, Lodit, 
Monzës dhe Brianzës të paktën 
12 muaj përpara datës së raportës 
mjekësore

Për një raportë mjekësore në vit me kohëzgjatje 
jo më pak se 3 ditë = shuma totale prej € 150,00 
bruto (€ 115,50 neto). Përndryshe, për raporta 
mjekësore të vitit me kohëzgjatje më pak se 3 
ditë punëtori duhet ti paguhet, për secilën ditë 
të raportës së parë, një e treta e shumës totale, 
e barabartë me € 50,00 bruto (€ 38,50 neto). 
Pjesa e mbetur nga € 150,00 bruto në vit, duhet 
të paguhet për një raportë të mëvonshme me 
kohëzgjatje jo më shumë se 6 ditë 

Brenda 6 muajve nga  
fillimi i raportës mjekësore 
me kohëzgjatje jo më shumë 
se 6 ditë (vetëm një herë në 
vit)

2. Kontribut për fëmijët  
e punëtorëve që  
frekuentojnë çerdhet

Fëmijët ligjërisht 
në ngarkim, të 
paktën, të njërit prej 
bashkëshortëve

1.800 o 500 orë punë të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
faturës / fletë - pagesës

€ 1.000,00 neto në vit Brenda 6 muajsh nga 
përfundimi i periudhës së 
frekuentimit të vitit shkollor 

3. Kontribut për  
shpenzimet shkollore për 
fëmijët e punëtorëve që hyjnë 
në shkollën e mesme të ulët 

Fëmijët ligjërisht 
në ngarkim, të 
paktën, të njërit prej 
bashkëshortëve

1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
1 Tetorit

€ 265,00 bruto (€ 204,00 neto) Nga 1° shtatori deri më 31 
mars të të njëjtit vit shkollor 

4. Bursat për shkollën e 
mesme të nivelit të dytë ose 
rimbursimi i shpenzimeve 
për pajisjet mësimore

Punëtorët dhe 
fëmijët ligjërisht 
në ngarkim, të 
paktën, të njërit prej 
bashkëshortëve

1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
1 Tetorit

Nga një minimum prej € 310,00 bruto  
(€ 238,70 neto) në një maksimum prej  
€ 715,00 bruto (€ 550,50 neto)

Brenda dates 31 dhjetor, 
pas mbarimit të vitit shkollor

5. Bursat universitare Punëtorët dhe 
fëmijët ligjërisht 
në ngarkim, të 
paktën, të njërit prej 
bashkëshortëve

1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
1 Tetorit

Nga € 1.605,00 bruto (€ 1.235,85 neto) në  
€ 715,00 bruto (€ 550,50 neto) secilit për 1/3 
e aplikacioneve më të mira të paraqitura
€ 2.800,00 bruto (€ 2.156,00 neto) secilit 
për 3 studentët e parë të kursit të diplomës në 
Inxhinieri Civile/Ndërtimit + € 765,00 bruto 
(€ 589,00 neto) pas mbrojtjes se diplomes 
shumëzuar me vitet në të cilin studenti ka  
përfituar bursën

Deri më 31 mars pas  
përfundimit të vitit akademik

Brenda 6 muajve nga data 
e mbrojtjes së diplomës në 
Inxhinierinë Civile/Ndërtimit

Përfitimet shtesë të ofruara nga Arka e Ndërtimit

>>>>>
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Përfitimet shtesë të ofruara nga Arka e Ndërtimit

 Rimbursimi Përfituesi Numri i orëve të punës Shifra që rimborsohet Afati i paraqitjes  
së kërkesës

6. Kontribut për shpenzime 
të jashtëzakonshme

Punëtori, anëtarët e 
familjes ligjërisht në 
ngarkim  
(bashkëshorti/ja, 
fëmijët në ngarkim të 
paktën të njërit prej 
bashkëshortëve)

Punëtori: 1.800 o 500 orë pune të 
zakonshme në 12 ose 3 muajt  
përpara datës së faturës
Anëtari i familjes: Punëtori duhet 
të jetë i regjistruar në Arkën e 
Ndërtimit të Milanos, Lodit, Monzës 
dhe Brianzës për të paktën 3 vjet 
(edhe jo të njëpasnjëshëm) në 
5 vitet e fundit përpara datës së 
faturës. Gjithashtu në vitin e fundit 
duhet të ketë punuar të paktën 
1.800 orë pune të zakonshme

Deri në një maksimum prej 33% të  
shpenzimeve të bëra për punëtorin dhe 
17% të shpenzimeve të bëra për anëtarin e 
familjes ligjërisht në ngarkim. 
Rimbursimet nuk bëhen për shuma më të 
vogla se € 300,00.
Shuma maksimale e pagueshme për  
punëtorin dhe anëtarin e familjes është 
€ 5.000,00 në vit  

Brenda 6 muajve nga data e 
faturës së parë 

7. Aksidentimi  
jo-profesional

Punëtori 1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së  
aksidentimit

€ 12.000,00 për paaftësi absolute të  
përhershme
€ 13.000,00 në rast të vdekjes së punëtorit

Brenda 6 muajve nga data e  
aksidentimit

8. Kontribut për punëtorët 
në trajtimin e hemodializës

Punëtori 1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
paraqitjes së kërkesës

€ 15,00 në ditë vetëm për ditët e mungesave 
të pjesëshme nga puna që përkojnë me  
trajtimin e kryer

Brenda 6 muajve nga  
përfundimi i çdo semestri gjatë 
të cilit është kryer trajtimi

9.  Kontribut për shërimin e 
punëtorëve ose fëmijëve  
alkoolistë

Punëtorët dhe fëmijët 
ligjërisht në ngarkim 
o që bashkëjetojnë

1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
paraqitjes së kërkesës

Deri në një maksimum prej € 300,00 në vit Brenda 6 muajve nga  
përfundimi i trajtimit  
shëndetsor

10. Kontribut për shërimin e 
punëtorëve ose të fëmijëve 
të varur nga droga

Punëtorët dhe fëmijët 
ligjërisht në ngarkim 
o që bashkëjetojnë

1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
paraqitjes së kërkesës

€ 300,00 në muaj e kufizuar për 6 muajt e 
parë të ciklit kurues

Brenda 6 muajve 
nga përfundimi i gjashtëmujorit 
të parë të ciklit kurues

11. Veshmbathje e këpuce 
për pune

Punëtori 1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës 1 
shtator

1 palë këpucë kundër rrezikut 
(pa kontrolluar numrin e orëve) 
1 xhup i trashë dhe 1 palë xhinse
(veshjet janë në varësi të numrit të orëve të  
deklaruara dhe të paguara)  

Kërkesa bëhet çdo vit përmes 
faqes së internetit të Arkës së 
Ndërtimit nga ana e kompanisë

Përfitimet shtesë të ofruara nga Arka e Ndërtimit
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 Rimbursimi Përfituesi Numri i orëve të punës Shifra që rimborsohet Afati i paraqitjes së 
kërkesës

12. Kontribut për njerëz 
me aftësi të kufizuara

Punëtori/ja, 
bashkëshorti/ja, 
fëmijët ligjërisht në 
ngarkim

Punëtori dhe fëmija: 1.800 o 500 
orë pune të zakonshme në 12 ose 3 
muajt përpara datës 1 tetor 
bashkëshorti/ja: Punëtori duhet 
të jetë i regjistruar në Arkën e 
Ndërtimit të Milanos, Lodit, Monzës 
dhe Brianzës për të paktën 3 vjet 
(edhe jo të njëpasnjëshëm) në 5 
vitet e fundit përpara datës 1 tetor. 
Gjithashtu në vitin e fundit duhet 
të ketë punuar të paktën 1.800 orë 
pune të zakonshme

€ 1.000,00 bruto në vit (€ 770,00 neto) për 
ato njerëz me përqindje të aftësisë së kufizuar 
më të madhe se 74%
€ 500,00 bruto në vit (€ 385,00 neto) për 
ato njerëz me përqindje të aftësisë së kufizuar 
ndërmjet 46% dhe 74% 

Nga 1 janari deri më 30 
qershor të çdo viti

13. Kontribut për  
shpenzime në rast 
vdekjeje

Punëtori dhe 
trashëgimtarët

1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
vdekjes (në rast vdekjeje të punëtorit 
nga aksidentimi në punë, pagesa e 
këtij kotributi bëhet pavarësisht nga 
nga sasia e orëve të grumbulluara) 

€ 860,00 për vdekjen e punëtorit duke i shtuar  
€ 180,00 per çdo fëmijë të mitur ligjërisht në  
ngarkim 
€ 570,00 bruto (€ 438,90 neto) për vdekjen e 
bashkëshortes/it
€ 220,00 bruto (€ 169,40 neto) për vdekjen e të 
afermve deri në brezin e dytë
€ 180,00 bruto (€ 138,60 neto) për vdekjen e 
prindërve jo-bashkëjetues me punëtorin

Brenda 6 muajve nga data e 
vdekjes

14. Kontribut “una 
tantum” për trajnimin 
e punëtorëve gjatë 
papunësisë për 
mungesë o humbje pune 

Punëtori 1.800 orë punë të zakonshme 
në vitin e fundit kalendarik që i 
paraprinë datës së pushimit nga 
puna ose fillimit të pezullimit për 
mungesë pune 

€ 200,00 neto Brenda 6 muajve nga  
përfundimi i kursit të  
trajnimit

15. Ndihmë për braktisje 
të sektorit për shkak  
aksidentimi të rëndë 

Punëtori 1.800 o 500 orë pune të zakonshme 
në 12 ose 3 muajt përpara datës së 
aksidentimit

€ 25.000,00 për paaftësi ndërmjet 40% dhe 
66% 

Brenda 6 muajve nga data 
e çertifikimit të paaftësisë së 
përhershme të lëshuar nga 
INAIL, shoqëruar me  
çertifikata dhe dokumenta që  
vërtetojnë shkaqet dhe 
efektet e aksidentimit

  

Përfitimet shtesë të ofruara nga Arka e Ndërtimit

Për informacion të mëtejshëm, ndiqni rregulloret e përgjithshme të botuara në faqen e internetit www.cassaedilemilano.it
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Sede centrale di Milano
Via Newton, 3 – 20148 Milano (MI)
Centralino 02/84.27.11

Sede di Monza
Via Locarno, 3 – 20900 Monza (MB)
Centralino 039/22.70.470

Sede di Lodi
Viale Milano, 56/60
26900 Lodi (LO)

AREA FORMAZIONE

Numero verde gratuito: 800 413 805
e-mail: info@esem-cpt.it

AREA SICUREZZA

Numero verde gratuito: 800 961 925
e-mail: infocpt@esem-cpt.it

SITO WEB
www.esem-cpt.it
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Ente bilaterale costituito da: Assimpredil-ANCE e FENEALUIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 
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Sede centrale di Milano - Via San Luca, 6 – 20122 Milano

Contatti per le sedi di Milano  -  Legnano  -  Lodi  -  Monza

Tel. 02.584961
E-mail: lavoratori@cassaedilemilano.it  - PEC: gestionelavoratori@cassaedilemilano.legalmail.it  - Sito web: www.cassaedilemilano.it 
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