PRACOVNÍ PŘEKLAD

Náhradní doby pojištění v Albánii
A

Doba, kdy nebyla vykonávána výdělečná činnost, avšak je uznávána jako doba výdělečné činnosti před 31. 12. 1993
(podle zákona č. 4171 ze dne 13. 9. 1966, ve znění pozdějších předpisů)

1

Doba, kdy se pracovník účastnil na částečný úvazek kurzů pro získání další kvalifikace nebo vyššího stupně ideologie

2

Doba, kdy se pracovník účastnil kurzů pořádáných politickou školou "V. I. Lenina"

3

Doba, kdy osoba vykonávala povinnou vojenskou službu

4

Doba, kdy osoba pobírala příjem ze sociálního pojištění v nemoci, mateřství a pro invaliditu prvního nebo druhého stupně

5
6
7

B

Doba, kdy nebyla vykonávána výdělečná činnost, a to od 1. 1. 1994 podle zákona č. 7703, ze dne 11. 5. 1993
"O sociálním pojištění v Albánské republice", ve znění pozdějších předpisů
Doba pobírání dávek v nezaměstnanosti

2

Doba pobírání příjmu ze sociálního pojištění v nemoci, při pracovním úrazu/nemoci z povolání nebo v mateřství

3

Doba pobírání částečného invalidního důchodu od 21. 10. 1998

4
5

Doba pobírání dávky podle zákona č. 9179, ze dne 29. 1. 2004 "Pro zaměstnance, kteří pracovali v některých vojenských průmyslových podnicích"

6

Doba pobírání příspěvku za účelem péče o paraplegika a tetraplegika

7

Doba výkonu povinné služby po 1. 1. 1994

2
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8
9

ze dne 13. 9. 1966
Nařízení č. 5 Rady ministrů

Čl. 58, odst. 2 písm. b zákona č. 7703,
ze dne 11. 5. 1993
Čl. 55 zákona č. 7703, ze dne 11. 5. 1993
Zákon č. 8392, ze dne 9. 2. 1998

Odhadovaný základ pro dobu pojištění uznávanou podle zvláštních právních předpisů
Období přechodné výplaty dávky podle zákona č. 8097, ze dne 21. 3. 1996 "O doplňkovém státním důchodu pro osoby vykonávající službu jako státní
zaměstnanci"
Období přechodné výplaty a odchodu do předčasného důchodu z důvodu odsloužených let podle zákona č. 10142, ze dne 15. 5. 2009 "O doplňkovém
sociálním zabezpečení pro příslušníky ozbrojených sil"
Doba pobírání příspěvku na základě rozhodnutí č. 225, ze dne 29. 5. 1992 a rozhodnutí č. 7, ze dne 10. 1. 1996 "O pobírání příspěvku pro příslušníky
uvolněné ze služby na základě reformy ozbrojených sil", a doba bez pobírání příspěvku
Doba pobírání dávky podle zákona č. 8685, ze dne 9. 11. 2000 "Pro zaměstnance, kteří pracovali v podzemí"

1

Články 46 a 47 zákona č. 4171

Doba výkonu sociální práce při výstavbě a obnově země, důležitých činnostech zaměřených na různé sociální organizace, pokud byly tyto sociální
práce vykonávány po dobu alespoň jednoho měsíce
Doba bydlení nezaměstnaného pracovníka nebo úředníka, který přestal pracovat, aby následoval svého manžela do místa výkonu práce v zahraničí, v
případě že zde sami nemohou sehnat práci
Doba studia na vysoké škole na částečný úvazek pro ženy, jejichž nárok na důchod vzniká v období od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2032

1

C

Právní úprava

Doba pobírání dávky v nezaměstnanosti, jestliže je manžel/ka ve výkonu vojenské činné služby (důstojník, poddůstojník, placený/profesionální voják)
Rozhodnutí č. 854, ze dne 17. 12. 2004
od 14. 5. 2004
Doba trvání vazby před vynesením rozsudku, kterým se odsuzuje k vyhnanství a kterým se doplňuje doba věznění osoby vyhnané z politických důvodů Zákon č. 7514, ze dne 30. 9. 1991

