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 پنجاهوهفت

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

نحوهمحاسبهحقسرانهدرمانبیمهشدگانمشاغلآزاد
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

به موجب بند  4مــاده  13قانون بیمه همگانی درمانی
کشور مصورب  1373/8/3مجلس شورای اسالمی،
وصول حقبیمه سهم درمان از بیمهشدگان صاحبان
حرف و مشــاغل آزاد بایــد در قالب حقبیمه ســرانه
مصــوب هیئتوزیران و تغییرات بعــدی آن صورت
گیرد .بر این اســاس ،چنانچه بیمهشــدگان مشاغل
آزاد تمایل به بهرهمندی از خدمات درمانی ســازمان
تامیناجتماعی داشــته باشــند ،بایــد 100درصد حق
سرانه درمان در ماه را برای خود و تمامی افراد تحت
تکفلقانونیخودپرداختکنندکهاینمبلغدرسال97
بابت هر دفترچه درمانی در هر ماه ،ملبغ44هزار تومان
اســت .در این شماره ضمن پاســخ به چند سوال ،به
جزئیات بیشتری از این موضوع میپردازیم.
 دفترچه بیمه درمانی بیمهشــدگان مشــاغل آزاد
چه تفاوتی با دفترچه درمانی بیمهشــدگان اجباری و
اختیاری دارد؟

بهطــور کلــی تعهــدات درمانــی بیمــه مشــاغل آزاد در
تامیناجتماعی ،کمتر از بیمههای اجباری و اختیاری است.
بهعنوان مثال ،همانگونه که در مقدمه این نوشتار آمده است،
بیمهشدگان ِحرف و مشاغل باید ماهانه مبلغی بهعنوان سرانه
درمان عالوه بر حقبیمه مربوط به آن ،بابت خود و همه افراد
تحت تکفل خود (شامل همسر ،فرزندان و پدر و مادر در صورتی
که تحت کفالت بیمهشده باشند) بپردازند در صورتیکه چنین
مبلغی از بیمهشــدگان اجباری و اختیاری دریافت نمیشود
و اینگونه بیمهشــدگان حقبیمهای که به سازمان پرداخت
میکنندهمبرایتعهداتبلندمدت(بازنشستگی،ازکارافتادگی
و مستمری بازماندگان) است هم برای تعهدات کوتاهمدت و
هم برای درمانی و دفترچه بیمه آنها کفایت میکند .از دیگر
تفاوتهای درمانی بیمه مشاغل آزاد با بیمه اجباری و اختیاری
این است که بیمهشدگان مشــاغل آزاد در صورت مراجعه به
مراکز ملکی درمانی ســازمان نیز باید جهت دریافت خدمات
درمانی ،مبلغی بهعنوان فرانشیز بپردازند در صورتی که اکثر یا
همهخدماتدرمانیدربیمارستانهایملکیتامیناجتماعی
به بیمهشدگان اجباری و اختیاری بهطور رایگان ارائه میشود.
ضمناکمکهزینههایپروتزواروتز(عینک،دندانمصنوعی،
ســمعک ،ویلچــر و ) ...و کمکهزینــه کفنودفــن کــه به

بیمهشدگاناجباریواختیاریپرداختمیشودبهبیمهشدگان
ِحرف و مشاغل آزاد پرداخت نمیشود.

حق ســرانه درمان بپردازد که در اینصورت برایشان دفترچه
درمانی صادر میشود.

آیابیمهشدهمشاغلآزادمیتواندبرایخودیابرخی
ازافرادتحتتکفلخودکهنیازیبهاستفادهازدفترچه
بیمهدرمانیندارند،دفترچهنگیردوصرفابرایکسانی
که نیاز دارند دفترچه درمانی بگیرد؟

آیــا بیمهشــده مشــاغل آزاد میتوانــد در حیــن
بیمهپردازی ،وضعیت قرارداد مشــاغل آزاد خود را از
قرارداد با درمان به بدون درمان یا برعکس تغییر دهد؟

خیــر ،ارائــه دفترچــه بیمــه درمانــی در تامیناجتماعی به
بیمهشدگانمشاغلآزاد وافراد تحت تکفلآنان بهصورت همه
یا هیچ است .یعنی بیمهشده هنگام انعقاد قرارداد بیمه مشاغل
آزاد یا باید بیمه خود را بدون استفاده از خدمات درمانی و بدون
پرداخت حق ســرانه درمان انتخاب کند یا در صورت انتخاب
سرانه درمان در قرارداد باید برای خود و همه افراد تحت کفالت
خود (شامل همسر ،فرزندان و پدر و مادر در صورتی که تحت
تکفل وی باشــند) حق ســرانه درمان ماهانه بپردازد .ضمنا
چنانچه متقاضی بیمه مشــاغل آزاد در زمان انعقاد قرارداد یا
بعــد از آن ،تعداد افراد تحت تکفل قانونی خود را کتمان کند،
ســازمان تامیناجتماعی به محض اطالع ،کل حق ســرانه
متعلقه را بهطور یکجا حسب مورد از تاریخ درخواست اولیه،
تاریخ تولد یا تاریخ کفالت والدین دریافت خواهد کرد.

بله،بیمهشدهمشاغلآزادمیتوانددرزمانبیمهپردازیمشاغل
آزاد خودازتاریخآخریندورهپرداخت حقبیمه ،وضعیتداشتن
یا نداشــتن دفترچه درمانی خود را تغییر دهد و با درخواست و
انعقاد قرارداد جدید ،نسبت به ادامه بیمهپردازی خود بهصورت
قرارداد مشــاغل آزاد با درمان و دریافت دفترچه بیمه درمانی
با پرداخت حق ســرانه درمان یا قرارداد بدون درمان با حذف
ســرانه درمان و ابطال دفترچه بیمه(هــا)ی درمانی خود یا
برعکس اقدام کند.

ً
لطفــا در خصوص نحوه کســر حقبیمه ســرانه
برای مستمریبگیرانی که قسمتی از سوابق آنان در
زمان بیمهپردازی بهصورت مشاغل آزاد بوده است،

آیابیمهشدهاصلیمشاغلآزادکهسرپرستخانوار
ً
است در صورتی که همســر یا فرزندانش راسا تحت
پوشش تامیناجتماعی یا نظام حمایتی دیگری مانند
خدمات درمانی یا نیروهای مسلح قرار داشته باشند،
در صورت انتخاب درمان در قرارداد مشاغل آزاد ،باز
هم باید برای آنــان نیز عالوه بر خودش ،ماهانه حق
سرانه درمان بپردازد؟

خیر ،تا زمانی که همســر یــا فرزندان خودشــان جداگانه در
تامیناجتماعی یا نظام حمایتی دیگری قرار داشته باشند ،نیاز
به پرداخت حق ســرانه درمان برای آنان نیست .به بیان دیگر
تا زمانیکه افراد تحت تکفل بیمهشده اصلی ،مانند همسر و
فرزندان خودشان بهطور جداگانه در تامیناجتماعی یا صندوق
بازنشستگی دیگری بیمه باشند و دفترچه بیمه درمانی داشته
باشند ،نیازی به پرداخت حق سرانه درمان بابت آنها از سوی
بیمهشــده اصلی نیست .فقط در صورتیکه همسر بیمهشده
مــرد بهطور جداگانه بیمهپرداز باشــد .ولی ســایر افراد تحت
تکفل وی (مانند فرزندان) بیمه نباشند ،بیمهشده مرد مشاغل
آزاد در صــورت انتخاب درمان در قــرارداد خود باید عالوه بر
خودش برای ســایر افراد تحت تکفل قانونی (بهجز همسر)

بیمهشدگان حِرف و مشاغل باید ماهانه مبلغی بهعنوان سرانه درمان عالوه بر حقبیمه مربوط به آن ،بابت خود و همه افراد تحت تکفل خود بپردازند.
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افقی

 -1دریافتی حقوقی پایینتر از تورم دارند -نیمی از جمعیت مهاجران را دارند
ی
س دریای 
ن سد اروپا واق ع در ایتالیا -فانو 
گ ترکی -مرتفعتری 
 -2رن 
ن شت ر
گ گرد 
ی از ابنسینا -زن 
 -3بلند آوازه -کتاب 
ت متحد ه آمریکا -شامل -سطح
ی در ایاال 
 -4مر غ سنگخوار -آبشــار 
شیاردار تایر
 -5هر موجود زنده -آشیان ه مرغ -زیر پا مانده
س
ی در نگاتیو عک 
ن را گویند -اجارهبها -دستکار 
 -6هر  10قر 
ن
ی در ایرا 
ی  -2010رود 
ی آسیای 
ن بازیها 
 -7اشعه مجهول -میزبا 
ن
ی جنگی -زننده گل پیروزی ایران در بازی با مراکش -امر ب ه رفت 
 -8کشت 
ی دنیا -سهم ،ورق ه بهادار
ن چا 
 -9پسوند نسبت -گرانبهاتری 
ش در را ه خدا
ب برگشته -بخش 
 -10مر غ سلیمان -گند م از آسیا 
ی
ک پوست -شرو ع و راهانداز 
ن و چرو 
 -11اجاق -چی 
ی
ی و سرگرم 
ی اصلی -جانشین -باز 
ن شاخهها 
 -12کلم ه شگفتی -برید 
ک لسوتو 
ت کشور کوچ 
ی شور -آماس -پایتخ 
ن زمینها 
 -13از درختا 
ن
ی خویشاوندی -پیمود 
ی کشور -نوع 
ق صنعت 
ی موف 
 -14از قطبها 
ن نازک-فیلمــی از بهمن فرمانآرا با هنرمنــدی رضا کیانیان و
 -15نــا 
مهناز افشار

تا غروب
 -6از شــهرهای گیالن -توپ ورزشی -درخت آلبالوی تلخ که از چوب
آن مسوا ک میساختند
 -7نوعی زغال طبیعی -سلسله جبال -صندلی راحتی
ن فیلم اعــداد خوشیمن
ت و کارگــردا 
 -8شــکمبند طبی -سناریســ 
محصول 2000و افسونشده محصول  -2005گریختن
 -9فرمان تیراندازی -اثر مشهور ولتر ادیب فرانسوی -رهبر و پیشوا
 -10مرتجع فلزی -عمیق و ژرف -دستها
ی از جان اشتاین
ی هنگا م دعوا -رمان 
 -11آشــکار و برمال -کریخوان 
بک و برنده نوبل ادبیات1962
ب اشــرافی
ی در ارکســترهای بزرگ -لق 
 -12زایمان ،بن زادن -ســاز 
اروپایی -پسر کاووس
ی با
ی حســین 
ی درویش -فیلمی از کاوه ســجاد 
 -13تن ه درخت -خدا 
ی در جشنواره
ی و هومن سید 
ی پرویز پرستویی ،سهیال گلستان 
هنرمند 
فیل م فجر 1393
ن آیه قرآن
 -14دژ -قسمی زردآلوی شیرین -کوتاهتری 
ن در جبه ه اشتغالزایی -در گرو
ی اقتصاد ایرا 
 -15از ســه پیشران اصل 
ت !
قدرت خرید باالی کارگر اس 
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عمودی

ی فرانسه
 -1از مراجع مه م ارزیابی اقتصادی دنیا -غول نفت 
 -2سفید آذری -شالق -سادهلوح ،زودباور
ن جدول کشورهای برتر
ن و صدرنشــی 
ک جها 
 -3دومین کشــور کوچ 
ل اول
ســال م جهان -ساز عارفانه -مسجدی معروف در مدینه که در سا 
هجری بنا شد
ی در
ی از برگمان سوئد 
ی محصالن -فیلم 
 -4عســل ،انگبین -خواندن 
ی خرمای سیاه
 -1958نوع 
ی تولید انرژی -فاصل ه سحر
ی برا 
ی بین شــهرها -منبع پاک 
 -5راه اصل 

توضیح دهید.
تمامی مســتمریبگیران بازنشســته ،از کارافتاده کلی یا
بازماندگان بیمهشده متوفی که دارای سابقه مشاغل آزاد
بوده و بعد از تاریخ  1374/1/1در ردیف مستمریبگیران
قرارگرفتــه یــا میگیرند در صــورت تمایل به اســتفاده از
دفترچه درمانی ســازمان بــهازای هر فرد (خــود و افراد
تحت تکفل) حق سرانه درمان از حقوق مستمری ماهانه
آنان کســر میشــود و دفترچه بیمه مشاغل آزاد با عنوان
«مشمول فرانشــیز» به آنها داده میشــود ،اما یکی از
حالتهای خاص که اینگونه مســتمریبگیران بهجای
کسر حق ســرانه درمان ماهانه از مستمری آنها با کسر
2درصد مســتمری در هــر ماه از حقوق مســتمری آنان
دفترچه بیمه درمانی مانند بیمه شدگان اجباری و اختیاری
دریافت میکنند (مشــابه ســایر مســتمریبگیران) آن
اســت که دارای حداقل 10سال سابقه پرداخت حقبیمه
اجباری یا اختیاری (با نرخهای ۲۶درصد یا ۲۷درصد) در
تامیناجتماعی باشند.
ادامه این مطلب را در شمارههای بعدی دنبال کنید.

