Če vas je delodajalec vključil v sistem poklicnega zavarovanja, vam
Kapitalska družba pošlje obvestilo
V skladu s prvim odstavkom 413. člena ZPIZ-2 so delovna mesta, za katera so
delodajalci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje, vsa tista, za katera se je
ob uveljavitvi ZPIZ-1 štela zavarovalna doba s povečanjem (beneficirana delovna doba).
Delovna mesta poklicnega zavarovanja
V poklicno zavarovanje se pod pogoji ZPIZ-2 vključijo zavarovanci, ki opravljajo posebno
težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni
moč uspešno poklicno opravljati.
Delovna mesta, na katerih se zavarovanci vključijo v poklicno zavarovanje zaradi težavnosti
ali škodljivosti dela, je možno določiti v primerih, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:





da obstajajo v zvezi z opravljanjem del znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje
in delovno zmožnost delavcev, kljub temu da so bili uporabljeni vsi splošni in posebni
varstveni ukrepi, določeni s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in drugi
ukrepi, s katerimi jih je mogoče odpraviti ali zmanjšati;
da opravljajo delavci dela v težkih in zdravju škodljivih razmerah neposredno ob virih
škodljivih vplivov v nepretrganem delovnem procesu;
da se opravlja delo v okoliščinah iz prve in druge alineje tega odstavka polni delovni
čas, pri tem pa se za polni delovni čas šteje tudi delovni čas, krajši kot polni delovni
čas, določen z zakonom, in kolektivnimi pogodbami, če je tako določeno zaradi
posebnih delovnih pogojev.

Vsi zavarovanci, ki ste vključeni v sistem poklicnega zavarovanja, boste
najkasneje do 10.2.2020 od Kapitalske družbe dobili obvestilo o stanju
sredstev na vašem osebnem računu.
Rabite pomoč?

DELAVSKA ENOTNOST

Delavska enotnost št. 2, 23.1.2020
28.01.2020 - Ne podpisujte ničesar brez posveta

PONUDBA SEMINARJEV

Stroški dela in analiza izvajanja tarifnega dela podjetniške
kolektivne pogodbe; predavatelj Ljubo Cvar
18.12.2018 - Naučimo se tudi kako dosledno ukrepati v primerih, ko
delodajalci kršijo veljavne predpise in lastne akte.

Tehnike pogajanj; predavateljica Mateja Gerečnik
12.12.2018 - Dober pogajalec pozna tehnike in nasprotnika.

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič
11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter spoštovanje
pravic.

