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بخشنامه
موضوع :بیمه طالب و روحانیون اتباع خارجی

اداره کل تأمین اجتماعی استان...

به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به طالب و روحانیون خارجی ،از تاریخ صدور این
دستوراداری ،افراد مذکور می توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان ،و ارائه کارت اقامت یا
گذر نامه معتبر و همچنین معرفی نامه مرکز خدمات حوزه های علمیه ،نسبت به انعقاد قرارداد در قالب
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و پرداخت حق بیمه مقرر اقدام و از تعهدات قانونی مربوطه
برخوردار گردند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ،معاونین بیمه ای ،روسا و کارشناسان ارشد امور
فنی بیمهشدگان ،نامنویسی و حسابهــای انفرادی ،امور فنی مستمریهــا و درآمد حق بیمه ،روسای
واحدهای اجرایی و مسئولیــن ذیربط خواهند بود.

و من ا...التوفیق

دكتر سیدتقی نوربخش
مدری عامل
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اداره کل تأمین اجتماعی استان.............

به منظور تعمـیم و گسـترش پوشـش بیمـه بـه طـالب وروحـانیون خـارجی ،از تـاریخ صـدور ایـن
دستوراداری ،افراد مذکور می توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان ،ضمن ارائه کارت اقامـت یـا
گذر نامه معتبر وهمچنین معرفی نامهء مرکز خدمات حوزه های علمیه ،نسبت به انعقاد قرارداد در قالـب
بیمه صاحبان حـرف ومشـاغل آزاد و پرداخـت حـق بیمـه مقـرر اقـدام واز تعهـدات قـانونی مربوطـه
برخوردار گردند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل ،معاونین بیمه ای ،روسا و کارشناسان ارشد درآمـد
حق بیمه ،امور فنی بیمه شدگان ،امور فنی مستمریهـــا و نامنویسـی و حسابهـــای انفـرادی ادارات کـل
استانهــا و روسا و مسئولیــن ذیربط در شعب می باشند.

و من ا...التوفیق

دكتر سیدتقی نوربخش
مدری عامل
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کارشناس تهیه کننده

رئیس گروه /اداره
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