SİZİN S ORUL ARINIZ BİZİM İÇİN ÖNEML İDİR!

+43 (0) 579 579 0

BAŞVURU NEREDE VE NASIL YAPILIR?

Müşteri Hizmetleri

MEKANLAR

Farklı haklarınız için yazılı olarak veya bizzat müracaat
edebilirsiniz. BUAK personelinin iletişim bilgilerini ve
görüşme saatlerini arka sayfada bulabilirsiniz.

Tel DW 5000
Fax DW 95 0 99
Mail kundendienst@buak.at

Viyana

İŞYERİ DANIŞMANLIK MERKEZİ

İŞÇI BILGILERI FORMU (ANİ)
BUAG kapsamına giren bir işyerinde istihdam edilen
işçiye her üç ayda bir ve yaklaşık 6 hafta kadar sonra
BUAK nezdinde talep edebileceği haklarını içeren bir
bilgilendirme formu gönderilir.
Söz konusu bilgi formu işçinin ev adresine gönderilir. Bu
nedenle her türlü adres değişikliğini ikamet belgesinin
bir fotokopisi ile BUAK´a bildirmeniz son derece
önemlidir.
İşçinin banka hesap bilgileri henüz BUAK bilgi sisteminde
kayıtlı bulunmuyorsa, banka teyit belgesi de İşçi Bilgileri
Formu (ANİ) ile birlikte gönderilir.

Her türlü sorularınız için BUAK Merkezi, Eyalet Şubeleri ve
Hizmet Noktaları personeli ile temas kurmanız yeterlidir

Tel DW 2000
Fax DW 93 0 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Betriebliche Vorsorgekasse
Tel DW 3000
Fax DW 93 0 99
Mail buak-bvk@buak.at

AÇILIŞ SAATLERİ
Viyana
P.tesi, Salı, P.şembe
08:00-15:00 saatleri arası
Ç.şamba 08:00-18:00 saatleri arası
Cuma 08:00-12:00 saatleri arası
Tirol, Karintiya & Styria
P.tesi-P.şembe arası
08:00-15:00 saatleri arası
Cuma 08:00-12:00 saatleri arası
Yukarı Avusturya, Salzburg &
Burgenland
P.tesi-P.şembe arası
08:00-13:00 saatleri arası
Cuma 08:00-12:00 saatleri arası

1050 Wien
Kliebergasse 1A
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at
Burgenland
7000 Eisenstadt
Wiener Straße 7
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at
Salzburg
5020 Salzburg
Hans-Sachs-Gasse 5
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Yukarı Avusturya 		

4020 Linz
Anastasius-Grün-Str.26-28/1/16
Fax DW 92 3 99
Mail lo@buak.at

Styria

8020 Graz
Mohsgasse 10
Fax DW 92 4 99
Mail lst@buak.at

Karintiya

9010 Klagenfurt
Bahnhofstraße 24
Fax DW 92 5 99
Mail lk@buak.at

Vorarlberg
P.tesi-Cuma arası
08:00-12:00 saatleri arası

Tirol
6020 Innsbruck
Südtirolerplatz 14-16
Fax DW 92 8 99
Mail lt@buak.at

KÜNYE
BUAK. Kliebergasse 1A, 1050 Viyana

Vorarlberg
6900 Bregenz
Kaiserstraße 27
Fax DW 92 9 99
Mail lv@buak.at

Her türlü bilgi, dosya ve
form indirmek için:

TÜYOLAR
REHBERİNİZ

w w w. b u a k . a t

SORULAR ve CEVAPLAR
BUAK bünyesinde hangi koşullarda hak
kazanırım?
Nasıl müracaat edebilirim?
Haklarımı nasıl elde edebilirim?
Güncelleme: 01.08.2017

türkisch
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günlerinden sonra ve en geç 15 Mart tarihine kadar yapılır.
Ayrıca müracaat gerekmemektedir.

GEÇİŞ PARASI HANGİ KOŞULLARDA
TALEP EDİLEBİLİR?

KULLANILMAYAN İZİN ÜCRETİ HANGİ
KOŞULLARDA TALEP EDİLEBİLİR?
İnşaat sektöründen ayrıldıktan 6 ay sonra veya emeklilik
bildiriminin ya da geçiş süresi ödeneğinin sunulması
halinde veya işçinin vefatı durumunda.

İZİN ÜCRETİ İKÂME ÖDENEĞİ HANGİ
KOŞULLARDA TALEP EDİLEBİLİR?
İzin ücreti ikâme ödeneği genelde en son iş ilişkisinin
sona ermesine müteakip BUAK tarafından otomatik
olarak ödenir (izin hakkının altı ay içinde düşmesi söz
konusu ise). Bunun dışında işçi söz konusu hakkı için
bizzat ve isteğe bağlı olarak müracaat edebilir.

KIDEM TAZMİNATI HANGİ
KOŞULLARDA TALEP EDİLEBİLİR?
İnşaat sektöründen ayrıldıktan 12 ay sonra veya
emeklilik bildirimini sunduktan hemen sonra, doğuma
bağlı olarak işyerinden ayrılma veya işçinin ölümü
halinde.

KIŞ TATİLİ ÜCRETİ HANGİ KOŞULLARDA
TALEP EDİLEBİLİR?
Kış tatili ücreti hakkı doğmuşsa ücret, otomatik olarak
işçinin sisteme kayıtlı olan banka hesabına ödenir.
Kış tatil günlerini kapsayan ayların hesaplanması
Şubat ayının sonuna denk geldiğinden ödeme, kış tatil

İşçi en geç ödeme döneminden iki ay önce başvuruda
bulunur ve başvurusunu “inşaat işçileri Ücretli izin ve
Kıdem Tazminatı Kasasına“ iletir.
Emeklilik Sigorta Kurumu ile şyükümlü olarak BUAK,
gerekli koşulların yerine getirildigini inceler.
İnceleme olumlu sonuçlanırsa aylık net ödeme, banka teyit
yoluyla bildirilen banka hesabına ödenir.

HANGİ BİLGİ VE BELGELER GEREKLİDİR?
Gereken başvuru formlarını www.buak.at isimli web
sitemizden, telefon ile veya bizzat müracaat ederek temin
edebilirsiniz.
Kıdem tazminatı, izin ücreti ikâme ödeneği ve geçiş parası
hakları bunun için öngörülen online formu ile talep edilir.
Kullanılmayan ücretli izin tazminatı hakkı belirli bir şekil
kuralına bağlı olmaksızın talep edilebilir. Her ödeme için
zorunlu olan belgeler aşağıdaki gibidir:
Eksiksiz doldurulan banka teyit yazısı ve geçerli,
resimli hüviyet belgesi (BUAK´a daha önce
iletilmemiş ise!)
Emeklilik bildirimi (kullanılmayan ücretli izin
tazminatı veya kıdem tazminatı yasal bekleme
süresinden önce talep ediliyorsa)
Hak sahibinin ölümü halinde miras davası
kapsamındaki belgelerin tamamı
Geçerli ve resimli hüviyet belgesinin fotokopisi

İşçinin vefatı durumunda, 01.08.2017 tarihi itibariyle:
Ücretli izin, kıdem tazminatı, kış tatil günü ödeneği ve geçiş
süresi tazminatından açık kalan haklar vefat eden kişinin
eşi, kayıtlı yaşam ortağı, çocukları (evlat edinilen çocuklar,
koruyucu aile olarak bakılan çocuklar ve üvey çocuklar da
dahil olmak üzere) arasında eşit olarak paylaştırılır. Hak sahibi
olan kişilerinin, ödenek haklarını vefat eden işçinin ölüm
tarihinden sonraki üç ay içerisinde BUAK’tan yazılı olarak
talep etmeleri gerekmektedir.
Şayet bu süre içerisinde uygun bir şekilde başvuruda
bulunulmadığı takdirde, haklar terekeye eklenir.
Aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:
Ölüm belgesi
Çocukların/üvey çocukların doğum belgeleri
Evlat edinilen çocukların evlat edinme kararı
Koruyucu aile olarak bakılan çocukların vasilik/		
velayet kararı
Koruyucu aile olarak bakılan çocuklarda aile 			
yardımının alındığının teyidi
Tüm hak sahiplerinin hesap kartlarının 			
fotokopisi
Tüm hak sahiplerinin resmi bir resimli kimlik 		
belgesinin fotokopisi (örn.: pasaport, ehliyet, 		
nüfus cüzdanı)
BANKA TEYİDİ
BUAK kurumsal olarak 01.01.2010 tarihinden itibaren işçilerin
her türlü haklarını sadece havale yolu ile gerçekleştirmekle
yükümlü tutulmuştur. Bu amaçla hesap bilgileri BUAK´a
“Banka Teyit“ formu aracılığı ile iletilmelidir. Söz konusu
belgeyi işçi bilgileri formu (ANİ) ile birlikte, telefon yoluyla
veyaz bizzat müracaat ederek temin edebilirsiniz.
BUAK tarafından sadece, bizzat işçinin kullanımına açık olan
cari hesaplara ödeme yapılır.
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