مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید
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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آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

پاسخبهسهسوالمهم
وکاربردیبیمهای
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

در این شــماره از هفتهنامه «آتیهنو» به مناسبت روز جهانی
کارگر ســعی کردهایم به برخی از مهمترین و متداولترین
ســواالتی که کارگران بیمهشــده تامین اجتماعی در ســال
گذشته پرسیدهاند پاسخ بدهیم.

حــق بیمههای پرداختی بابت احتســاب ســوابق
ســربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه ،در چه صورتی
به بیمهشده برگشت داده میشود؟

در موارد زیر حق بیمه پرداختی بابت احتساب سوابق سربازی
یا حضور داوطلبانه در جبهه بازپرداخت میشود.
الف -چنانچه بیمهشدهای حقبیمه مربوط به احتساب سوابق
سربازی خود را براساس قانون اصالح تبصره ماده 14قانونکار
و الحــاق یک تبصره به آن ،مصــوب  1383/1/30و قانون
استفساریهقانونمذکورمصوب 1385/3/28مجلسشورای
اسالمی پرداخت کرده باشد و بعدا متوجه شود مشمول ماده95
قانون تامیناجتماعی با شرایط زیر بوده است ،در اینصورت
حقبیمه پرداختی (ســهم بیمهشده) بابت ســوابق سربازی
(و نه حضور در جبهه) به وی مســترد می شود ،اما برای این
امر شرایط زیر الزم است:
تمامــی بیمهشــدگان و دریافتکننــدگان مســتمریهای
بازنشستگیوازکارافتادگیکلیمشمولقانونتامیناجتماعی
که قبل از تاریخ الزماالجرا شدن قانون استفساریه قانون مذکور
( )1385/5/7در کارگاههای مشمول قانون تامیناجتماعی
اشــتغال بهکار داشــته و بهواســطه رابطه مزدبگیری دارای
ســابقه پرداخت حقبیمه بوده (بیمه اجبــاری) و پس از پایان
خدمت نظام وظیفه مجددا در موسسات و کارگاههای مشمول
قانــون تامیناجتماعــی مبادرت بــه تداوم بیمهپــردازی نزد
ســازمان تامیناجتماعی کرده باشند (بیمه اجباری) چنانچه
تمامی مراحل یاد شــده (آخرین ســوابق بیمهپردازی اجباری
قبل از خدمت نظام وظیفه ،کل دوره ســربازی و اولین سابقه
بیمهپــردازی بعد از خدمت نظام وظیفــه) تماما قبل از تاریخ
 1385/5/7صورت گرفته باشــد ،در اینصورت متقاضیان
موصوف صرفنظر از اینکه در زمان تقاضا ،بیمهپرداز باشــند

یا نباشــند ،مشــمول ماده  95قانون تامیناجتماعی بوده و از
پرداخت حقبیمه ســربازی معاف خواهند بود .ضمنا چنانچه
اینگونه بیمهشــدگان قبال بر اســاس ضوابط قبل ،اقدام به
پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه بابت مدت خدمت
نظام وظیفه خود (اعم از تقسیط یا پرداخت یکجا) کرده باشند،
صرفنظر از ایجاد یا عدم ایجاد ســابقه در سیســتم مکانیزه
تامیناجتماعــی ،در صورت ارائه تقاضــا ،حق بیمه پرداختی
(سهم بیمهشده) بابت احتساب سوابق سربازی (و نه حضور
داوطلبانه در جبهه) عینا به بیمه شــده بازپرداخت میشــود
و ســوابق ســربازی آنان بر اســاس ماده  95قانــون ،ایجاد و
محاسبه میشود.
ی که متقاضیان احتســاب سوابق خدمت نظام
ب -در موارد 
وظیفه یا حضور داوطلبانه در جبهه پس از ارائه درخواســت و
صدور بدهی ،اقدام به پرداخت کامل حق بیمه در مهلتهای
تعیینشده (بهطور یکجا یا تقسیط) نمیکنند ،با توجه به عدم
تولید ســابقه در سیســتم مکانیزه تامیناجتماعی ،چنانچه
متقاضی (اعم از بیمه شده یا مســتمریبگیر) تمایل به ارائه
درخواست جدید و پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه نداشته باشد و
تقاضایاستردادحقبیمههایپرداختیوانصرافازدرخواست
احتساب سوابق سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه را داشته
باشــد ،در اینصورت نیز کل حق بیمههای پرداختی (ســهم
بیمه شده) در وجه متقاضی مسترد میشود .ضمنا در مواردی
که متقاضیان احتساب سوابق ســربازی یا حضور داوطلبانه
در جبهه با درخواســت شــخصی و پرداخت حق بیمه متعلقه
(تقسیط یا بهطور یکجا) ظرف مهلت مقرر ،اقدام به احتساب
ســوابق موردنظر خود کرده باشــند و منجر به تولید سابقه در
سیســتم مکانیزه در تامیناجتماعی شده باشد در اینصورت
حق بیمههای پرداختی مذکور به هیچوجه پس داده نمیشود.
برای کســی که با  55ســال و یک ماه سن و حدود
پنــج ســال ســابقه پرداخــت حق بیمــه اجبــاری در
تامیناجتماعی با نرخ 30درصــد بهطور غیرارادی از
کار بیکار شــده و با معرفی اداره کار ،مشمول دریافت
مقرری بیمه بیکاری شــده ،مقرری بیمه بیکاری تا چه
زمانی پرداخت میشود؟

بر اســاس تبصــره ماده  7قانــون بیمه بیــکاری ،افرادی که

افرادیکهباحداقل 55سالسنازکاربیکارمیشوند،درصورتعدماشتغالبهکارمجددتارسیدنبهسنبازنشستگی(60سالگی)میتوانندازمقرریبیمهبیکاریاستفادهکنند.

بــا حداقل  55ســال ســن از کار بیکار میشــوند ،در صورت
عدماشــتغال بهکار مجدد تا رســیدن به ســن بازنشســتگی
(60سالگی) میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
ضمنا در این حالت الزامی به دارا بودن حداقل  10سال سابقه
پرداخت حق بیمه قبلی در تامیناجتماعی برای دریافت مقرری
بیمه بیکاری تا سن  60سالگی نیست.
اینجانب از سال  1385تا پایان سال  1390به مدت
شش سال در صندوق بیمههای اجتماعی روستائیان و
عشایر بیمه شدم و از ابتدای سال  1392تا پایان سال
 1396درتامیناجتماعیبیمهپردازبودمودرحالحاضر
نیز 61سالدارم.آیامیتوانمباانتقالششسالسابقه
خود از صندوق عشایر و روستائیان به تامیناجتماعی و
پرداخت مابهالتفاوت حقبیمه آن ،با 11سال سابقه در
تامیناجتماعی بازنشسته شوم؟

ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ که بابت آن،
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افقی

ی ک ه در قانون ،مجاز شمرد ه میشود-
ن سط ح حقالزحمها 
 - 1پایینتری 
ن حد دسترسی
باالتری 
ل
ی دهنکجی -بیخبر ،ناآگاه -ش 
 -2بندها -صدا 
ی ب ه محصوالت
ک موادآل 
ن مشــهور -پیدرپی -تجزی ه خش 
 -3از حواریو 
سادهت ر
ی
ی قدیم -ضمیر غایب -واپسگرای 
ن نظام 
 -4پادگا 
ی موجود در جو خورشی د
 - 5پدر پیامبر بتشکن -پادشاه -از گازها 
ی
ی مشتر 
ن یا گناه -پیشخدمت -از قمرها 
ف خوردنی! -بار سنگی 
 - 6حر 
 - 7عضو متنفر از دود -شکو ه و جالل -سبزی شوید
ن صادرکننده کاال بــه ایران  -قرص
ت خداونــد -بزرگتری 
 -8از مخلوقــا 
گ ندا
روانگردان -بان 
ن ایالم -بستر خواب است
ی در استا 
 -9ملتها  -غار 
ن و قصه -صدا
 -10ابزار -پیشدرآمد هوی -داستا 
ت
ی و ابنسینا -مای ه ماس 
ت فاراب 
 -11تغار چوبی -حکم 
ی بزنن د
ت ب ه چیز 
سر انگش 
با
ه

ک
ی

ا
ه
ضرب
-
ه
ی سرخ -غص
 -12طال 
ِ
ب
ی عر 
 -13رشتهها -ناتوانی -چا 
ن دررفت ه
 -14بل ه روسها -یاریدهندگان -غوز ه پنبه -تیر از کما 
ت
ل بهبود نظا م سالم 
ظ حروف -عام 
 -15تلف 

ن کمخطر -آنگا ه
ل پاییز -مکا 
ی فص 
ی برا 
 - 6خروس -نام 
ی از
ی غذایی -پارچها 
 -7رشته کوهی که از دور مانند لبه اره مینماید -چاشن 
ن خو کرد ه باشند
ش جامع ه باشد و بیشتر افراد ب ه آ 
ی ک ه مورد پذیر 
پشم -رفتار 
 -8روز -سختی تشنگی -بانو
ک
ی و پو 
ل جمجمه -برهنه -عزیز عرب -توخال 
 -9ماد ه نر م داخ 
ق باستان -شتر -کری ه و قبی ح
ی در عرا 
ن زادن -تمدن 
 -10ب 
ی پهلوانی
ی خو 
 - 11محل کار مدیر -وسیله آب بردن سقا -دارا 
ن دلم ه شده -باغ و گلزار -مختر ع تلفن -نشان ه عد م پذیرش
 -12خو 
نزمین
ن ایرا 
ب شاها 
ی غیرروزانه-لق 
 -13نشری ه ادوار 
ت با یک
ک ماد ه سخ 
ی از ی 
ت قلیا  -پژواک صدا -قطعها 
ی خاصی 
 -14دارا 
ن جسم
ب یا سنگ ،تکانداد 
ف چو 
ن شکا 
ی بازکرد 
ک ک ه برا 
ک یا باری 
سر ناز 
ف بهکار میرود
ن شکا 
ن یا پرکرد 
سنگی 
ن تنها
ی انبو ه مرد م فقیر هســتند ک ه ای 
ی کــ ه در آن ،تودهها 
 -15وضعیت 
ی جهان
ن بازار بیمها 
ش دستمزدها رف ع میشــود -بزرگتری 
ق افزای 
از طری 
را در اختیار دار د
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عمودی

ق با ساعات
ن مطاب 
ن و قرارداد فیمابی 
ق قانو 
ی کارگر ک ه طب 
 -1از جمل ه مزایا 
ن
ی ایرا 
ت است -پدر داستاننویس 
ل پرداخ 
کار قاب 
ی فرانسه -فاقد چار ه یا درمان
ی دادهها -نویسند ه تخیل 
 -2انگلیس 
ن  -جانسپرده
 -3شایست ه آویخت 
 -4مغرور و سرسخت -درون ،میان -دردسر -انتها ،نهایت
ن دالر خواهد شد -رها -زبانآورتر
ی ک ه جایگزی 
 -5ارز 

ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ذیربط
ﭘﺮداﺧﺖ شده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤـﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و
ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻤﻪای آن ،ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺻـﺮﻓﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ میزان ﻣﺴﺘﻤﺮی بازنشستگی،
از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب اســت و جهت احراز
شــرایط بازنشســتگی ،اﻓﺮاد ﻣﺰﺑـﻮر باید در زﻣـﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن
ﺗـﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ یعنی 10ســال ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺎﻣﻞ کسانی که ﺗﺎ ﻗﺒـل از تاریخ  1380/2/9ﺑﺎزﺧـﺮﯾﺪ شده ﯾﺎ
ﺑﻪ اﺳﺘناد ﻣقــﺮرات ﻗـﺎﻧـﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار صندوق تامیناﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺪهاند ،نمیشود .جهت احراز شرایط بازنشستگی ،دارا بودن
حداقل 10ســال ســابقه پرداخت حق بیمه در خود صندوق
تامیناجتماعیالزامیاست.اینبیمهشدهمیتواندباخریدبیمه
سوابق کسری 10سال سابقه خود در تامیناجتماعی (به مدت
 5سال باقیمانده) با مجموع 16سال سابقه (10سال سابقه
تامیناجتماعی و  6سال سابقه منتقله) بازنشسته شود.

