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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شماره صد و پنجاه و یک

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو توضیح میدهد

دستمزدوانواعحقبیمهدرسال97
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

با توجه به تعیین حداقل و حداکثر دســتمزد روزانه
ســال  1397و سایر ســطوح دســتمزدی و حداقل
مزایایپرداختیبهکارگرانمشمولقانونکارتوسط
شورایعالی کار ،در این شماره ضمن پاسخ به برخی
سواالت در این خصوص به پاسخ چند سوال درباره
میزان دستمزد و چند نوع حقبیمه میپردازیم.
لطفا در مورد حداقل و حداکثر دستمزد سال 97و
میزان افزایش سایر دستمزدها به نسبت دستمزد
سال قبل ،توضیح دهید.

حداقلدستمزدروزانهمبنایکسرحقبیمهبرایبیمهشدگان
مشــمول قانون تامیناجتماعــی (به اســتثنای رانندگان
حملونقل مسافر و بار عمومی و فعالیتهای دارای دستمزد
مقطــوع) در ســال  1397مبلغ 370423ریــال و حداکثر
دستمزد امسال نیز هفتبرابر حداقل دستمزد روزانه معادل
 2592961ریال تعیین شــده اســت .ضمنا ســایر سطوح
دستمزدی (بین حداقل و حداکثر دستمزد) بر اساس آخرین
دستمزد روزانه سال قبل ،به شرح زیر افزایش یافته است.
 *1/104 (+28208آخرین مزد روزانه شغل در سال 1396
به ریال)=مزد روزانه شغل در سال  1397به ریال
بهعنوانمثال،چنانچهدستمزدفردیدریکشغلخاصدر
سال  1396روزانه ،پنجاههزار تومان بوده باشد در اینصورت
دستمزد روزانه وی در همان شغل باید به مبلغ = 580208
 )500000*1/104(+28208ریــال یــا همان  50هزار و
بیست تومان افزایش یابد .ضمنا کارفرمایان مشمول قانون
کار مکلفاند به تمامــی کارگران خود اعم از دائم و موقت،
ماهانه مبلغ  110هــزار تومان کمکهزینه اقالم مصرفی
خانوار بهعنوان مزایای رفاهی و انگیزشــی پرداخت کرده و
هنگام تنظیم صورتلیست و مزایای بیمهای نسبت به درج
مبلغ یاد شده به همراه سایر اقالم مشمول کسر حقبیمه از
جمله پایه سنواتی ،حق مسکن و خواربار در ایام اشتغال و...
در ستونهای مربوطه در لیست حقبیمه تامیناجتماعی
و نیز پرداخت حقبیمه متعلقه آن به شعبه تامیناجتماعی
محل بیمهپردازی اقدام کنند.
در مورد میزان انواع پرداختهای تامیناجتماعی
در ســال1397مانند مقرری بیمه بیــکاری ،غرامت
دســتمزد ایام بیماری ،کمکازدواج و کمکهزینه

نودفن توضیح دهید.
کف 

تمامــی پرداختهــای تامیناجتماعی در ســال 1397به
مقرریبگیــران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از
 1397/1/1به بعد باشــد و نیز آندســته از مقرریبگیران
بیکاری ســنوات قبل که مقرری آنها در سال  1397ادامه
دارد ،همچنین مشــموالن دریافــت کمکهزینه ازدواج و
کفنودفن که تاریــخ ازدواج یا وفات آنان از  1397/1/1به
بعد باشــد ،از حداقل دستمزد ماهانه (30روز) سال 1397
(11112690ریال) کمتر نخواهد بود .ضمنا محاســبات
مربوط به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در سال1397
برای بیمهشدگانی که امسال دارای استراحت پزشکی باشند
با رعایت حداقل دستمزد سال  97خواهد بود.
دستمزدمبنایپرداختحقبیمهومیزانحقبیمه
متعلقــه برای انــواع بیمههــای خــاص مانند بیمه

اختیاری ،مشاغل آزاد ،قالیبافان ،باربران ،کارگران
ســاختمانی ،رانندگان درون و برونشــهری ،بیمه
قالیبافان ،زنبورداران و صیادان مشمول یارانه و...
در سال  1397و نیز درصد افزایش آن نسبت به سال
قبل چقدر است؟

حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه برای بیمهشدگان
اختیاری و مشاغل آزاد در سال  1397روزانه همان 370423
ریالخواهدبود،همچنیندستمزدمبنایپرداختحقبیمه
برای بیمهشــدگان مذکوری که دســتمزد مبنای پرداخت
حق بیمه آنان در ســال  1396از حداقل دستمزد سال96
(روزانه 309977ریال) بیشــتر بوده اســت ،همانند سایر
سطوح دستمزدی معادل 1/104برابر بهعالوه رقم ثابت
280208ریال مطابق فرمول ذکر شــده در پاســخ (سوال
ً
یــک) افزایش مییابد .ضمنا میزان دســتمزد و حقبیمه
در ســال  1397و درصد افزایش آن نســبت به سال قبل،

نوع بیمه

دستمزدروزانه
درسال97

دستمزدماهانه
31روز در سال97

حقبیمهماهانه
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اختیاری با نرخ %27

370423

11483113

3100441
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% 24/09

مشاغل آزاد با نرخ %18

370423
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مشاغل آزاد با نرخ %14

370423

11483113
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مشاغل آزاد با نرخ %12
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11483113
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% 19/50

قالیبافان کددار و باربران با نرخ %7
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زنبورداران و صیادان مشمول یارانه با نرخ %17
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رانندگان بینشهری با نرخ %13/5
شامل رانندگان اتوبوس ،کامیون و...
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رانندگان بینشهری با نرخ  %13/5شامل
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عمودی

ل عمد ه افزایش
ی دیگر از دالی 
ی خرد -یک 
ش کسبوکارها 
ن چال 
 -1مهمتری 

خیر .تعیین دستمزد مبنای کسر حقبیمه برای بیمههای
اختیاری و مشاغل آزاد هنگام انعقاد قرارداد بیمههای مذکور
با توجه به مدت سابقه قبلی بیمهپردازی و میانگین دستمزد
آخرین یکسال بیمهپردازی صورت میگیرد و پس از انغقاد
قرارداد و شروع پرداخت حقبیمه قابل تغییر نیست.
حقبیمه ماهانه
31روز درسال96

طراح :حمیدرضا عبدالوند

افقی

آیا بیمهشــده اختیاری یا مشاغل آزاد میتواند در
حین بیمهپردازی ،دســتمزد مبنای کســر حقبیمه
خود را تغییر دهد؟

میزان افزایش
در سال 97
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برای انواعی از بیمههای خاص در جدول زیر آمده اســت.
توضیح اینکه نرخ بیمه اختیاری در ســال  97از 26درصد
به 27درصد افزایش یافته و دســتمزد بیمههای اختیاری،
مشــاغل آزاد و قالیبافان بر اساس حداقل دستمزد سال
 1397در نظــر گرفته شــده .تمام مبالغ درج شــده در این
جدول برحسب ریال است.

