مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 3

یکی ازدغدغهها و مشکالت سازمانهای بیمهای ،نداشتن آگاهی یا اطالعات ناکافی کسانی است که از خدمات این سازمانها استفاده میکنند .استفاده از مشاوره کارشناسان بهترین راه برای رفع این مشکل و صرفهجویی در هزینه
و وقت است« .پرسش» جایی است که شما میتوانید سواالت مرتبط با بیمه ،حقوق و مقررات کار  ،همچنین مشکالتی که احیانا در جریان مراجعه به شعب تامین اجتماعی با آن رو بهرو شدهاید را با مشاوران هفتهنامه آتیهنو در میان
بگذارید و پاسخ آن را در همین صفحه بخوانید.
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بیمهپردازیاختیاری
چهشرایطیدارد؟
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

طبق قانون تامیناجتماعی به متقاضیانی که سابقه
بیمهپــردازی قبلــی نداشــتهاند یا آنهایــی که در
گذشته ســابقه پرداخت حق بیمه داشتهاند ،اما به
هر دلیل نتوانستهاند روند بیمهپردازی را ادامه دهند،
مساعدتهای الزم میشود .به این صورت که این
افــراد حتی بدون داشــتن اشــتغال در کارگاههای
مشمول قانون تامیناجتماعی ،میتوانند به صورت
اختیاری از مزایای بیمهای تامیناجتماعی استفاده
کنند .در این شــماره به برخی شرایط و نیز آخرین
تغییرات این نوع بیمه میپردازیم.
لطفا در خصوص شــرایط ســنی و ســابقه کار
الزم برای درخواســت ادامه بیمهپردازی اختیاری
توضیح دهید.

بــرای متقاضیان بیمه اختیاری زیر  50ســال (زن و مرد)
کــه حداقــل  30روز ســابقه پرداخت حق بیمــه قبلی نزد
سازمان تامیناجتماعی داشته یا دارای کارت پایان خدمت
نظام وظیفه انجام شــده (نه معافیت و )...باشند (حتی با
نداشــتن  30روز ســابقه قبلی) امکان درخواست شروع یا
ادامه بیمهپردازی بهطور اختیاری فراهم است .همچنین
افراد باالی  50ســال بهشــرطی میتوانند تقاضای بیمه
اختیاری کنند که معادل مازاد  50ســال سن خود ،سابقه
ً
قبلی در تامیناجتماعی داشــته باشــند .مثــا فردی که
 54ســال دارد ،در صورت داشــتن حداقل  4سال سابقه
قبلی میتواند درخواســت بیمه اختیاری کند .متقاضیانی
که حداقل 10ســال سابقه قبلی داشته باشند ،با هر سنی
میتوانند بیمه اختیاری شوند .در ضمن چنانچه فردی قبال
یکبار طبق مقررات ،بیمه اختیاری شده و مدتی حق بیمه
پرداخت کرده باشد (به هر میزان) ولی بیمهپردازی اختیاری
وی به هر دلیل متوقف شــده باشد تا سه مرتبه دیگر بدون
نیاز به احراز شرایط سن و سابقه ،با هر سنی میتواند بیمه
اختیاری شود .همچنین هر نوع سابقه پرداخت حق بیمه
که بهلحاظ بازنشستگی معتبر باشد (بهجز سابقه پرداخت
حق بیمه با نرخ جزئی) و نیز تمامی ســوابق منتقله از سایر

صندوقها به تامیناجتماعی پس از پرداخت مابهالتفاوت
مربوطه ،در احراز شرایط سن و سابقه مقرر بهمنظور انعقاد
قرارداد بیمه اختیاری مالک عمل است .همچنین سوابق
قالیبافان عادی با نرخ 14درصد -در صورت تبدیل نشدن
به ســوابق با نرخ کامل و با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه
مربوط به آن -معادل نصف مدت سابقه پرداخت حق بیمه
مالک عمل است.
نرخ بیمه اختیاری در حال حاضر چند درصد بوده
و متقاضیان این نوع بیمه چه دستمزدی را میتوانند
برای مبنای کسر حق بیمه خود انتخاب کنند؟

نــرخ این نوع بیمه در حال حاضر 27درصد اســت .یعنی
تمامــی بیمهشــدگان بیمه اختیاری از جملــه افرادی که
از قبــل بیمــه اختیاری بــوده و همچنان حــق بیمه خود
را میپردازنــد و نیــز متقاضیان جدید بیمــه اختیاری باید
معادل 27درصد دســتمزد مبنای کســر حق بیمه خود را
بهصورت ماهانه یا دورههای چند ماهه به تامیناجتماعی
بپردازند .دســتمزد مبنــای پرداخت حق بیمــه بهمنظور
بیمــه اختیــاری بــرای متقاضیانی که کمتر از  10ســال
ســابقه پرداخت حق بیمه دارند ،در اختیار متقاضی بوده
و میتواند از حداقل دســتمزد تا حداکثر دســتمزد ســال
تقاضا را برای این نوع بیمه انتخاب کند ،اما این دستمزد
برای آن دســته از متقاضیانی اســت که بیش از  10سال
ســابقه دارند که معادل میانگین دستمزد آخرین  360روز
ســابقه بیمهپردازی قبلی آنان است و نمیتواند از حداقل
دستمزد سال تقاضا کمتر باشــد .بهعالوه در ابتدای هر
ســال طبق مقــررات مصوب شــورایعالی کار به میزان
درصدی که به سطوح دستمزد شاغالن اضافه میشود،
بر دســتمزد مبنای پرداخت حق بیمه اختیاری نیز اضافه
میشود ،در هر صورت مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل
دســتمزد کمتر و از حداکثر دستمزد سال بیشتر نخواهد
بود .برای مثال ،میزان حق بیمه ماهانه بیمه اختیاری در
سال ( 1397اگر حداقل دستمزد روزانه امسال 371321
ریال باشــد) حداقــل ماهانــه (ماههــای 31روزه) مبلغ
 31 × 371321×%27 =3107957ریــال خواهــد بود.
البته این میزان برای افرادی که دســتمزد مبنای کســر

متقاضیانی که حداقل10سال سابقه قبلی داشته باشند ،با هر سنی میتوانند بیمه اختیاری شوند.

حق بیمه اختیاری آنها بیش از حداقل دســتمزد امسال
باشد ،بیشتر خواهد بود.
معاینات بدو قرارداد بیمه اختیاری به چه شــکل
اســت ،آیا همه متقاضیان بیمــه اختیاری باید مورد
معاینات پزشکی قرار گیرند؟

تمامی متقاضیان بیمه اختیاری (و نه افراد تحتتکفل آنان)
بهجز موردی که در ادامه آمده است باید در شروع این نوع
بیمه با معرفی سازمان به مراکز درمانی مورد تایید با هزینه
شخصی خود مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه از کارافتاده
کلی به حســاب بیایند ،حســب شــرایط مقرر تنها در قبال
حمایت بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
مشمول مقررات بیمه اختیاری قرار میگیرند و در صورتی
میتواننــد از حمایت از کارافتادگی کلی اســتفاده کنند که
بــا ابتال به بیماری یا بیماریهــای دیگری ،مجددا بهطور
مســتقل (بدون احتســاب بیماریهایی که در بدو قرارداد
بهعلت آنها از کارافتاده کلی شــدهاند) از کار افتاده کلی
محسوب شوند.
ضمنا متقاضیان بیمه اختیاری در صورت احراز شرایط زیر
از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهند بود:
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عمودی
ی:
عمود 
ن با بزرگترین
ی از شش کشور جها 
ی دارد  -یک 
ب کم 
ی پرخطر ک ه داوطل 
 -1شغل 
ی مواج ه میشو د
ن بازنشستگ 
ل  2050با بحرا 
ت بازنشست ه ک ه تا سا 
جمعی 
ی
ی تاز 
ی  -دریا 
ی کشت 
ن جهان 
ن بر  -فدراسیو 
ی  -چی 
ی را 
 - 2برگهها 
ت نقد
ب  -ب ه صور 
س  -دختر عر 
ل نویسند ه رو 
ن  -از آثار مه م گوگو 
ن زاد 
-3ب 
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افقی
ل کشور را دارد  -ارتقای
ن تعداد کارگا ه فعا 
ی کشور ک ه بیشتری 
 -1از اســتانها 
ی
ت بیمارستان 
ت و خدما 
ت تجهیزا 
کیفی 
 -2گرمکن -عذر و بهان ه  -مژد ه داده
ی  -شامگا ه عرب
ت  -صفح ه اینترنت 
ف آخر -جاذب ه و جذابی 
 - 3حر 
س
ن  -مرکز کشور سوئی 
ن چی 
ی سرزمی 
ی نماد مل 
 - 4مرشد  -جانور افسانها 
ن گل ه
ن  -نگهبا 
ت  -تولد یافت 
ت-ب 
 - 5پسوند مراقب 
ی فراخواندن
ی برا 
ن  -رمانی از استاد محمود دولتآبادی  -واژها 
 - 6جامه چرکی 
ف شمشی ر
ن  -غال 
 - 7تاز ه  -بنیانگذار ترکی ه نوی 
 - 8ب ه نیرو  -گرفتار
ن
ن بد 
ی در اقتصاد  -ستو 
ن مال 
ی تامی 
ی از ابزارها 
ی  -یک 
 - 9آتشافروز جیب 
ت آالسکای آمریکا  -از صحابه
ی اکوادور  -مرکز ایال 
 - 10مرکز کشور آمریکای 
پیامبر(ص) در صدر اسال م
ن خوبیها  -درهم
 – 11زائوترسان  -رانند ه  -ب ه ر خ کشید 
ی کر ج  -مزد
گ برتر 
ت  -باشگا ه لی 
ت الیمو 
 - 12قو 
ل هجری
ل او 
ف در مدین ه ک ه در سا 
ی معرو 
ف اگر  -مسجد 
ب  -مخف 
 - 13نایا 
بنا شد -گونه ،چهر ه
ک فیل م که
ی در ی 
ی پیاپ 
ی از صحنهها 
ل  -رشتها 
ق برزی 
ن اسب 
 -14از دروازهبانا 
ی صحن ه آغاز شود
ن تدریج 
ن دهد و با روشنشد 
ی را نشا 
موضو ع یا رویداد معین 
ن یابد  -همانند
ن پایا 
یآ 
ن تدریج 
و با تاریکشد 
یانگلیسیها -برند ه اسکار 2018بهترین
ن برا 
ی ارزا 
ن مقصد گردشگر 
 -15اولی 
ت
ن ساع 
ی در تاریکتری 
ی باز 
ل مرد برا 
ش او 
بازیگر نق 

ش داماد
ش ب ه دو 
ی دو 
ب عروســ 
ی ک ه ش 
ک جم ع میکند  -کس 
ن خشــ 
 - 4نا 
را ه رود  -گرمی
ل یا در میان
ی کــ ه در داخ 
ی  -بخش ،نقط ه یا موضع 
ی پیشــان 
 - 5خــود  -مو 
ی باشد
چیز 
ب فرانس ه
ی در جنو 
ض وفا  -بندر و شهر 
ی  -جم ع نکت ه  -نقی 
ن جنگل 
 - 6از درختا 
ی  -نویسند ه فرانسوی ،برند ه جایز ه نوبل
ن  -خاگین ه فرانســو 
ل آمد 
ن فع 
-7ب 
ی1952
ادب 
ل عمل
ی اختال 
ی  -بیمار 
ت زندگ 
ظ سط ح کیفی 
ن بهلحا 
ن کشور جها 
 - 8بهتری 
ک
ی چ 
ت در جمهور 
کبد  -شهر مقر حکوم 
ن
س خش 
ت پرو  -جن 
ی  -پایتخ 
ی یا پالستیک 
ک الستیک 
 - 9تلمب ه کوچ 
ی  -بیرح م
ی از اورپید یونان 
گ دیوان ه  -نمایش 
 -10سر فوتبالی!  -س 
ی پارکها
ن  -وسیل ه باز 
ی  -سور ه زنا 
ن سلسل ه ایران 
 - 11نخستی 
س  -نادان
ت آ پرن 
ی پور 
ی در قار ه آمریکا با پایتخت 
ت سودن  -کشور 
 - 12دس 
ل  860کیلومتر  -ایده
ی اروپایی بهطو 
گ دیوان ه  -رود 
ن-س 
ب و ویرا 
 - 13خرا 
س
ن لبا 
طراحا 
ن آمریکا -
ل  1994اقتصاد و استاد دانشگا ه پرینستو 
ل سا 
 - 14برند ه جایز ه نوب 
چهرهپرداز  -فرزند نرین ه  -سرآمد
ی کشو ر
ن مالیات 
ن مودیا 
ن  -از خوشحسابتری 
ل مرگومیر در جها 
ل او 
 -15دلی 

الف -در تاریخ ارائه درخواست بیمه اختیاری ،بیش از  9ماه
از قطع بیمهپردازی آنان سپری نشده باشد.
ب -قبل از قطع بیمهپردازی بهطور پیوســته حداقل 365
روز سابقه پرداخت حق بیمه که بهلحاظ از کارافتادگی معتبر
است ،داشته باشد.
بیمــه اختیــاری دارای چــه تعهــدات کوتــاه و
بلندمدتی است؟

تعهدات کوتاهمدت بیمه اختیاری شامل دفترچه بیمه درمانی
برای بیمهشده و تمامی افراد تحتتکفل وی بدون پرداخت
هیچگونه هزینــه اضافه دیگــری از جمله ســرانه درمان،
پرداخت کمکهزینه انواع پروتز و اروتز به بیمهشــده و افراد
تحتتکفل او ،پرداخت کمکهزینه کفن و دفن بابت فوت
بیمهشده و همسر (یا همسران) وی برابر مقررات .در ضمن
به این نوع بیمه ،غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و نیز
مقــرری بیمه بیکاری و کمکهزینه ازدواج تعلق نمیگیرد.
اما تعهدات بلندمدت بیمه اختیاری عبارتاند از :مستمری
بازنشســتگی ،برقــراری مســتمری از کارافتادگــی کلی و
مســتمری بازماندگان قبل و بعد از بازنشســتگی در صورت
احراز شرایط مستمریهای مذکور.

بــه هر حــال تامیناجتماعی نهــادی مالی و
اجتماعی و دارای ابزارهای مالی خاصی است
که این فرصــت را دارد از آنها اســتفاده کند.
گرچه در اصول قانوناساسی و همینطور قانون
تامیناجتماعی تاکید شده تامیناجتماعی نباید
بهگونهای عمل کند که رقیب بخشخصوصی
باشــد ،این توانایی را دارد کــه بهعنوان یکی از
ارکان بــزرگ نظــام اقتصادی کشــور ،تعادل
را میــان منابــع و مصــارف برقرار کنــد .منابع
تامیناجتماعی بدون تردید از نوســانات ارزی
آســیب میبینند ،اما همزمــان این امکان نیز
فراهم اســت که با توجــه جدیتر به فضاهای
کســبوکار ،آرایــش و ترکیب ســاختار منابع و
درآمدهای خود را حفظ کند .در غیر اینصورت،
التهابات ارزی ،ســبد درآمدی تامیناجتماعی
را بیش از گذشــته متاثر میکنــد .در حقیقت
تامیناجتماعــی از این نظر که منابع و مصارف
خودگــردان دارد ،به نوعی باید به عنوان متولی
وارد شود تا از تبعات مستقیم افزایش نرخ ارز بر
داراییهای خود در امان بماند .در حال حاضر
نرخ بازده و شــرایط ســرمایهگذاری بهگونهای
است که تامیناجتماعی و بنگاههای تابعه آن
که نیمی از جمعیت کشــور را زیرپوشش دارند
و در مقیاسهای بزرگ و کالن سرمایهگذاری
میکننــد ،باید قادر باشــند از دارایــی و ذخایر
خود در مقابل تالطمهای مقطعی پاســداری
کننــد .مشــابه همیــن وضعیــت را در دوران
تحریمهای بینالمللی نیز داشتیم که آن موقع
تامیناجتماعی دبیرخانهای ویژه تشکیل داد و
با بررسی آثار تحریمها بر بنگاهها ،راهبردهایی
برای مقابله با تکانههای ناحیه اقتصاد و درامان
ماندن مخاطبــان آن ،تدوین کرد .معالوصوف
میتــوان همین تجربه که ماننــد توری ایمنی
که مشــترکان تامیناجتماعی و منافع آنها را
در برگرفت برای مدیریت بحران ارزی اخیر نیز
به کار گرفت و با تشــکیل کمیتهای مشابه ،به
پایش علتها و آثار نوسانات ارزی بر ذینفعان
و داراییهای آنها پرداخت تا به سالمت از این
گردنه خطرناک عبور کرد.

مدیرکل دفتر برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی
سازمان تامیناجتماعی

خبر

ارائه مستندات تسویه کارگر
با کارفرما الزامی شد
دیوان عدالت اداری در رای ایجاد رویه ،مقرر
کرد در صورت اختالف بین کارفرما و کارگر در
پرداخت دســتمزد و حقوق کارگر ،صرف ارائه
برگ تسویهحساب کافی نیست و کارفرما باید
مســتندات الزم برای پرداخــت حق و حقوق
کارگری را به مراجع رسیدگیکننده ارائه کند.
خبرگزاری «ایلنا» با اشاره به مشکالت کارگران
در تسویه حساب با کارفرمایان خود ،در تشریح
موضوع نوشــته« :پس از خاتمــه قرارداد کار
میــان کارگــر و کارفرمــا ،برخی کارگــران به
موجب ســند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی
در دفاتر اسناد رسمی اعالم میکنند با کارفرما
تسویهحســاب و تمام حقــوق و مزایای خود
را دریافــت کردهاند .برخــی هیئتهای حل
اختالف ادارات تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
نیز با اســتناد به این اســناد ،تسویهحساب را
محرز دانســته و شکایات بعدی کارگران را در
این خصوص مســموع ندانسته و حکم به رد
شکایت کارگران صادر میکردند ،در حالی که
کارگران اظهار داشتند برگه تسویهحساب بنا
به درخواست کارفرما از آنها اخذ شده است».
طبق گــزارش «ایلنــا» ،پیرو شــکایتهای
واصله به شــعب دیوان عدالت اداری و صدور
آرای مشــابه مبنی بر ورود شــکایت ،هیئت
عمومی این نهاد بــا صدور رأی ایجاد وحدت
رویــه با تأیید آرای صادره مقرر کرده اســت در
زمان اختالف بین کارفرما و کارگر در رابطه با
پرداخت دســتمزد و حقوق کارگر ،صرف ارائه
برگ تسویهحساب کافی نیست و کارفرما باید
مســتندات پرداخت را نیز ارائه کند .این رأی
به اســتناد ماده  ۹۰قانون تشــکیالت و آیین
دادرســی دیوان عدالت اداری بــرای تمامی
شــعب دیوان ،ادارات و اشــخاص حقیقی و
حقوقی مربوط الزماالجراست.

