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 شصتویک

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور «آتیهنو» توضیح میدهد

نودفن
شرایط پرداخت کمکهزینه کف 
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

بر اســاس مــاده 84قانــون تامیناجتماعی یکی
از تعهــدات کوتاهمــدت این ســازمان ،پرداخت
نودفــن به بیمهشــدگان اصلی
کمکهزینــه کف 
و همســران آنهاســت .مبلغ ایــن کمکهزینه
براساس مصوبه شــورایعالی تامیناجتماعی،
برای بیمهشدگانی که از تاریخ 1386/12/20به بعد
فوت شدهاند ،معادل30روز حداقل دستمزد روزانه
سالفوتاستکهاینمبلغدرسال11112690،97
ریال اســت .در این شــماره ضمن پاســخ به چند
سوال ،به نکاتی در این خصوص میپردازیم .اما
قبل از آن اشتباه تایپی پاسخ سوال در شماره 155
اصالح میشود .بدین صورت تاریخ 1389/6/15
موردنظربوده کهبهاشتباهتاریخ1388/6/15چاپ
شده است .یعنی چنانچه بیمهشده مردی که 60
سال سن ( 55سال برای بیمهشده زن) و 10سال
ســابقهاش در تاریخ  1389/6/15کامل شود (در
فاصله زمانی 1388/7/14تا  1389/7/13مندرج
بازنشســتگی وی با
در جدول شــماره قبل) برای
ً
رعایت حداقل دســتمزد ســاالنه ،صرفا 18سال
سابقه و نه  20سال مورد نیاز است.
پرداخــت کمکهزینــه کفنودفن مشــمول چه
کسانی و چه نوع بیمهشدگانی میشود؟

به تمامی بیمهشدگان اجباری ،رانندگان ،اختیاری ،باربران،
توافقــی ،مقرریبگیران بیمه بیکاری و مســتمریبگیرانی
که درمــان آنها مطابق مــاده 89قانــون تامیناجتماعی
با کســر 2درصد مســتمری انجام میشــود و نیز همسران
یبگیران مذکور (بهشــرط اینکه
بیمهشــدگان و مســتمر 
بیمهشــده یا مســتمریبگیر اصلی در قید حیات باشد) در
صورت فوتشــان کمکهزینه کفنودفن از سوی سازمان
تامیناجتماعی به آنها تعلق میگیرد .ضمنا بیمهپردازی در
نودفن در
ماه فوت از شــرایط الزم پرداخت کمکهزینه کف 
تامیناجتماعی است.

نودفن به چه نوع بیمهشدگان و
کمکهزینه کف 
مستمریبگیرانیتعلقنمیگیرد؟

نودفن به بیمهشدگان ِحرف و مشاغل آزاد
کمکهزینه کف 

و زیرمجموعههای آن (مانند بیمه نویسندگان و هنرمندان،
بیمهشدگان مددجوی کمیته امداد و بهزیستی ،بیمهشدگان
نخبگان و استعدادهای برتر و )...و همسران آنها  ،همچنین
به بیمهشــدگان شــاغل در کارگاههای مشــمول پورسانتاژ
واگــذاری درمان یا تعهــدات کوتاهمدت کــه در آن با عدم
پرداخت بخشی از حقبیمه توسط کارفرما ،درمان یا تعهدات
کوتاهمدت به کارفرما واگذار شده است و همسران آنان و نیز
به مستمریبگیرانی که حقبیمه درمان آنها بهجای کسر
2درصد مستمری بهصورت ســرانهای کسر میشود (مثال
امسال بابت اینگونه مســتمریبگیران بهازای هر دفترچه
بیمه ،مبلغ چهل و چهار هزار تومان از مستمری ماهانه آنان
کسر میشود) همچنین به همسرانشان پرداخت نمیشود.
در صورت فوت پدر ،مادر یا فرزندان بیمهشده یا
مستمریبگیران اصلی آیا کمکهزینه کفنودفن به
بیمهشده یا مستمریبگیر پرداخت میشود؟

خیر .در صورت فوت بیمهشده اصلی این نوع کمک صرفا به
همسر ،فرزندان یا پدر و مادر وی تعلق میگیرد و در صورت
فوت همسر بیمهشده ،هزینه کفن و دفن به شرط زندهبودن
بیمهشده اصلی  ،پرداخت خواهد شد.

آیا اگر بیمهشــده اصلی دارای چند همسر با عقد
دائم باشــد ،در صــورت فوت هر یک از همســران
نودفن به بیمهشده اصلی قابل
وی ،کمکهزینه کف 
پرداخت است؟

بله.

چه کسانی میتوانند کمکهزینه کفنودفن بابت
فوت بیمهشده اصلی را دریافت کنند؟

این کمکهزینهبهترتیباولویتبههمسربیمهشده،فرزندان
او ،پدر یا مادر و برادر یا خواهر بیمهشده پرداخت میشود .این
کمکهزینه با وجود همسر بیمهشــده به دیگران پرداخت
نمیشود و به همین ترتیب برای اولویتهای بعدی.

برای دریافت کمکهزینه کفنودفن چه مدارکی
مورد نیاز است؟

گواهی فوت ،شناســنامه ،دفترچه بیمه مرحوم یا مرحومه،
قبضیافاکتورباغبهشتمبنیبرذکرهزینههای کفنودفن
و در غیر اینصورت گواهی شهرداری یا شورای روستا مبنی
بــر تایید دفن مرحوم یا مرحومه در باغ بهشــت محل با ذکر

نودفن به ترتیب اولویت به همسر بیمهشده ،فرزندان او ،پدر یا مادر و برادر یا خواهر بیمهشده پرداخت میشود.
کمکهزینه کف 

هزینههای مربوط به آن ،شناســنامه دریافتکننده هزینه
کفنودفن  و مراجعه فرد حائز شرایط با شماره حساب بانکی
بهآخرینشعبهبیمهپردازییادریافتمستمریبامدارکفوق
جهت دریافت کمکهزینه کفنودفن.
آیا برای دریافت کمکهزینه کفنودفن بیمهشده
یا مستمریبگیر اصلی یا همســر وی ،مهلت زمانی
خاصی وجود دارد؟

خیر .در صورت فوت بیمهشــده یا مســتمریبگیر اصلی یا
همســر وی ،دریافتکننده قانونی کمکهزینه مذکور ،هر
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زمان به آخرین شعبه بیمهپردازی یا دریافت مستمری مراجعه
کند ،در صورت احراز شــرایط و دارابــودن مدارک موردنیاز،
معدلیکماهحداقلدستمزدسالفوت پرداخت خواهد شد.
آیا کمکهزینه کفنودفن بابت فوت بیمهشدگان
به هر علتی پرداخت میشود یا محدودیت خاصی در
خصوص نحوه فوت وجود دارد؟

بــرای پرداخت ایــن کمکهزینه ،محدودیــت خاصی در
خصوص علت فوت (مثال در اثر بیماری ،حادثه و )...وجود
ندارد و در صورت احراز سایر شرایط ،قابل پرداخت است.

