Jeni punëtor ndërtimi dhe
do të dëshironit të dilni në
pension më herët?

Ja si do të mundeni!
www.cassaedilemilano.it

Çfarë është fondi i
pensionit të
parakohshëm?
është një fond i menaxhuar nga Casse Edili për të
inkurajuar daljen e hershme nga bota e punës për
pensionim të parakohshëm.

Cilat janë kushtet që duhet
të përmbushni?
Se je një punëtor që ke arritur kontributin e 2,100 orë A.P.E. (Vjetërsi
profesionale e ndërtimit) në 24 muajt e fundit para ndërprerjes të marrëdhënies
së punës, duke përjashtuar periudhat e pezullimit për mungesë pune(CIGO)
Ju mund të gëzoni të drejten pas shkarkimit nga puna nga ana e kompanisë
dhe pas përfundimit të periudhës Naspi (në rastet e parashikuara nga
rregullorja).

Çfarë mund të kërkoni?
12 muaj plotësim të të ardhurave
+ 12 muaj kontribute vullnetare kontekstuale,
ose

24 muaj kontribute vullnetare
ose

18 muaj plotësim të të ardhurave

Çfarë duhet të bëni?
Të plotësoni kërkesën (faksimile “Domanda del lavoratore”), e botuar në
faqen tonë të internetit www.cassaedilemilano.it në seksionin “Lavoratori” →
“Prestazioni e servizi”, dhe duhet ta paraqitni pranë sportelit te “Cassa Edile”
nëpërmjet nje takimi që mund të merret me telefon (tel. 02-584961 - butoni 2
"Punëtorët"). Kërkesa e më sipërme duhet të jetë e shoqëruar nga
dokumentat e më poshtëme:

01.

Ecocert ose çertifikim specifik Inps i përshtatshëm për
mundësimin e pensionit të parakohshëm

02.

Vlerësimi qe parashikon periudhën e priteshme të Naspi-it

03.

Vlerësimi i datës së mundëshme të pensionit

Në pregatitjen dhe dorëzimin e aplikimit mund të të vije në ndihmë
Patronati i Organizatës tende Sindikale.

Si ju ndihmon
“Cassa Edile”?
“Cassa Edile” do të jetë në krahun tuaj duke verifikuar
kërkesën, dokumentat e duhura dhe duke kontrolluar
“Cassa Edile” kompetente aty ku ke më shumë kontribute,
për sa i përket A.P.E.
“Cassa Edile” kompetente do t'ju ofrojë plotësimin e të
ardhurave dhe ndihmën përsa i përket kontributeve
vullnetare në fund të periudhës së Naspi-t duke u bazuar në
paraqitjen nga ana e juaj të Modelit C2 (papunësia) dhe,
çdo 3 muaj, të vetë-certifikimit mbi vazhdueshmërinë e
gjëndjes së papunësisë.

Deri kur është e vlefshëme kjo
ndihmë?
Kjo ndihmë është në formë eksperimentale
me vlefshmëri deri më
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Për më shumë detaje vizitoni faqen tonë të internetit

www.cassaedilemilano.it
dhe konsultohuni me seksionin

→“Lavoratori”
→“Prestazioni e servizi”
→“Prestazione per favorire l’accesso
al pensionamento degli operai”

Kontaktet tona
Selia e Milanos - Via San Luca, 6 – 20122 Milano
Kontaktet për zyrat e:
Legnano - Via Pontida, 1/E – 20025 Legnano | Lodi Viale Milano 56/60 – 26900 Lodi
Monza - Via Locarno, 3 – 20900 Monza
Tel. 02.584961
E-mail: lavoratori@cassaedilemilano.it
PEC: gestionelavoratori@cassaedilemilano.legalmail.it

www.cassaedilemilano.it

