مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

ادامه از صفحه 3

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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نحوه بیمهپردازی فرزندان دختر مستمریبگیران
محمد حاجیبابایی
کارشناس  تامین اجتماعی

بر اســاس مقــررات ،فرزندان دختر بیمهشــدگان
و مســتمریبگیران تا زمان ازدواج به شــرط عدم
اشــتغال (بدون محدودیت ســنی) میتوانند تحت
کفالــت والدین خود قرار گیرند ،بنابراین در صورت
ازدواج یا اشتغال ،از کفالت والدین خود خارج شده
و سهم آنها از مستمری والدین از تاریخ ازدواج یا
اشتغال آنها قطع خواهد شد.
در ایــن شــماره بــه نحــوه بیمهپــردازی فرزندان
دختر مســتمریبگیران بدون قطع مستمری آنها
میپردازیم و به چند پرسش در این خصوص و سایر
موارد مشابه پاسخ میدهیم.
اینجانب فرزند دختر بیمهشده در تامیناجتماعی
هستم که خودم در زمان بیمهپردازی پدرم (قبل از
فوت وی) حدود هفت سال سابقه پرداخت حقبیمه
بهواســطه اشــتغال در چند کارگاه مشــمول قانون
تامیناجتماعــی دارم .هماکنون نیــز مجرد بوده و
شاغل نیز نیستم و قسمتی از مستمری بازماندگان
پدرم به من پرداخت میشود .با این توضیح آیا راهی
برای ادامه بیمهپردازی بنده تا رســیدن به شــرایط
بازنشســتگی بــرای خــودم بدون قطع مســتمری
بازماندگان پدرم وجود دارد؟

بله ،با توجه به شرایطی که شــما دارید میتوانید با مراجعه
به آخرین شــعبه بیمهپردازی خود ،با انعقاد بیمه مشــاغل
آزاد بــا عنــوان شــغلی «زنان خانــهدار» در صــورت احراز
شــرایط سن و ســابقه برای ادامه بیمهپردازی تا رسیدن به
شــرایط بازنشســتگی خودتان اقدام کنید .بدیهی است در
صورت احراز شــرایط بهرهمندی از مستمری بازنشستگی
یــا ازکارافتادگی کلی ،پرداخت مســتمری والدین بهعنوان
بازمانده به شــما قطع خواهد شــد .توضیح اینکــه از آنجا
کــه در قوانین تامیناجتماعی «خانــهداری» بهعنوان یک
حرفه تلقی شــده که فاقد درآمد مالــی و رابطه مزدبگیری
برای زنان خانهدار اســت ،لذا معنای اصطالحی و حقوقی
شــغل بر آن صدق نمیکند و انعقاد قرارداد با زنان خانهدار
صرفــا در قالب قرارداد بیمه صاحبان ِحرف و مشــاغل آزاد
و در راســتای اصل تعمیم و گسترش پوشــش بیمهای به
این قبیل از افراد انجــام میگیرد .بنابراین «خانهداری» به
معنای اخص آن ،شغل از جهت کسب درآمد تلقی نمیشود

و بیمهپردازی فرزندان دختر بیمهشده متوقی ،در قالب بیمه
زنان خانهدار مانع بهرهمندی ایشــان از مســتمری والدین
متوفی خود نخواهد شد .
آیا بیمهشــدگان سرپرست خانوار تحتپوشش
کمیته امداد امامخمینی(ره) و ســازمان بهزیستی
کشــور میتوانند همزمان با پرداخــت حقبیمه در
قالب بیمه زنان سرپرست خانوار ،مشمول یارانه از
مستمری والدین خود شوند؟

بله ،چنانچه در معرفینامه آنها که از ســوی کمیته امداد
یا ســازمان بهزیستی صادر میشود فاقد شغل بوده و صرفا
عبارت «زنان سرپرست خانوار» قید شود در صورت نداشتن
شغل و شوهر میتوانند همزمان با پرداخت حقبیمه در قالب
بیمه زنان سرپرســت خانوار ،در صورت درخواست مشمول
یارانه از مســتمری والدین خود نیز شــوند .بدیهی است در
ایــن صورت نیــز با احراز شــرایط بهرهمندی از مســتمری
بازنشســتگی یا ازکارافتادگی کلی برای خودشان ،پرداخت
مستمری والدین بهعنوان بازمانده به آنان قطع خواهد شد.
آیا حقوق مستمری والدین پس از فوت هر یک از
آنها به دختر مطلقه آنان خواهد رسید؟

در صورت فوت هر یک از والدین چنانچه دختر مطلقه دارای
شغل نباشد ،میتواند از مستمری بازماندگان آنها به میزان
سهم خود با رعایت سایر مقررات بهرهمند شود.
آیــا زن بیوهای کــه 50درصد حقوق مســتمری
شــوهرش را دریافــت میکند (50درصــد دیگر به
والدین شوهر پرداخت میشود) میتواند مستمری
بازماندگان برای پدر خودش را که اخیرا فوتشده
را نیز دریافت کند؟

خیر .دختر در صورتی میتواند از مستمری بازماندگان والدین
خود اســتفاده کند که عالوه بر نداشتن شــوهر ،شاغل یا
مستمریبگیر جایی نباشد ،یعنی درآمدی برای اداره زندگی
خود نداشته باشد.

آیا در مواردی که فرزندان دختر مستمریبگیران
بــرای دریافت مســتمری بازمانــدگان والدین خود
بهطــور صوری از همســر خود طــاق میگیرند در
حالی که عمال با همسر خود زندگی میکنند ،به آنها
مستمری بازماندگان والدینشان پرداخت میشود؟

بیمهپردازیفرزنداندختربیمهشدهمتوقی،درقالببیمهزنانخان هدارمانعبهرهمندیایشانازمستمریوالدینمتوفیخودنخواهدشد.

خیر .در صورتی که بر اساس مستندات و مدارک قابلقبول،
مشخص شــود فرزند دختر بیمهشــده یا مستمریبگیران
متوفی به قصد تقلب و دورزدن قانون ،از همسر خود طالق
گرفتــه و این طالق صوری اســت ،مســتمری وی قطع و
دریافتهای من غیر حق از وی باز پس گرفته خواهد شد.

متوفی بهخاطر ترس از قطع مستمری آنها جلوگیری شد.
ضمنا در صورت فوت شــوهر دوم (چنانچه بیمهپرداز باشد
و حائز شرایط برقراری مستمری بازماندگان شود) بیشترین
مستمری بازماندگان بین هر یک از دو شوهر متوفی وی به
زن پرداخت میشود.

آیــا در صــورت ازدواج دائــم یــا موقت همســر
بیمهشــده مرد متوفی ،حقوق مستمری بازماندگان
این زن قطع خواهد شد؟

در صورتــی کــه بیمهشــده زن خــودش بهطور
مســتقل مســتمری بازنشســتگی یــا ازکارفتادگی
دریافت کند در صورت فوت شوهرش نیز میتواند
از مســتمری بازمانــدگان وی نیز بهطــور همزمان
برخوردار شود؟

خیر .بر اســاس بند یک مــاده  48قانون حمایت از خانواده
مصوب  1391/12/1مجلس شــورای اســامی ،ازدواج
همســر دائم متوفی ،مانع دریافت مســتمری وی نخواهد
شــد .اما قبال مســتمری همســر بیمهشــده مرد متوفی با
ازدواج مجدد وی قطع میشــد که بــا تصویب این قانون،
عمال از عــدم ازدواج مجدد همســران بیمهشــدگان مرد
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پدید ه کودکان کار و خیابان
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بلــه .بر اســاس بند 2مــاده  48قانون حمایــت از خانواده،
دریافت مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی حسب مورد
توسط بیمهشــده زن ،مانع دریافت مســتمری بازماندگان
شوهر متوفی وی نخواهد بود.

 -2توجــه به تکریم کارفرمایان در واحدهای
اجرایی :پاسخگویی و مشتریمداری در یک
نهاد اجتماعی که طبق قانون موظف به ارائه
خدمات متنوعی به نیروی کار و خانوادههای
تحــت پوشــش آ نهاســت از الزامــات
اصلــی و اولیه چنین ســازمانی به حســاب
میآیــد .متاســفانه علیرغم کوشــشهای
صورتگرفته ،کارفرمایان از نحوه پاسخگویی
و برخورد با آنها در واحدهای اجرایی سازمان
ناراضیانــد .صاحبان واحدهــای صنعتی،
تولیدی ،خدماتی و ...بر این باورند که این گروه
از اقشــار جامعه هر ماه رقم قابلمالحظهای
بابت حقبیمه به شعب تامیناجتماعی برای
ایجاد امنیت روحی وجســمی نیــروی کار از
یکسو و تامین منابع مالی تامیناجتماعی از
سوی دیگر واریز میکنند ،بنابراین باید بیشتر
مورد تکریم قرار گیرند.
-3اطالعرســانی بهموقع و شــفاف:دنیای
امــروز عصر ارتباطــات و اطالعرســانی نام
گرفته است .در واقع در حال حاضر اطالعات
در کســری از ثانیه از نقطهای به نقطه دیگر
جهان مخابره میشــود ،بنابرایــن در چنین
شرایطی ســازمان تامیناجتماعی بهعنوان
بزرگترین نهــاد بیمهگــر اجتماعی موظف
است آخرین اطالعات را در اختیار مخاطبان
خود بهویــژه کارفرمایان قرار دهد ،اگرچه در
سالهای اخیر سازمان تامیناجتماعی سعی
کرده با بهرهگیری از وســایل ارتباطجمعی و
فضای مجازی و پایگاه اطالعرسانی تامین،
نشــریات مکتوب (آتیهنو و قلمــرو رفاه) و...
برای مخاطبان اصلی ســازمان ،اطالعات
تولید کند ،شواهد و قرائن گویای این موضوع
اســت که این تالش کافی نبوده و ســازمان
موظف است با اختصاص بودجه کافی نسبت
به گســترش و تنوع فعالیتهــای ارتباطی،
آخرین اطالعات قانونی و دســتورالعملها و
بخشنامهها را در اختیــار ذینفعان به ویژه
کارفرمایان قرار دهند.
-4نظــارت بــر عملکــرد حسابرســان دفاتر
قانونی :در سالهای گذشــته حسابرسی از
ســوی حسابرســان تامیناجتماعی در یک
دوره 10ســاله انجام میشــد کــه با تالش
تشکلهای کارفرمایی و برگزاری نشستهای
هماندیشــی و جلســات مشــترک معاونــت
فرهنگی واجتماعی میان سازمان و نمایندگان
کارفرمایــان و انتقال این مشــکل به مدیران
ارشــد سازمان و در پی دســتور مکتوب دکتر
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور و نامه
مدیرعامل سازمان در اوایل سال ،96مقرر شد
بازرسی از دفتر قانونی در یک دوره یکساله
انجام شود ،اما بسیاری از کارفرمایان مدعی
هســتند ایــن دســتور از جانب حسابرســان
ســازمان تامیناجتماعــی اجرا نمیشــود و
از طرفی اســتفاده از حسابرســان تــازهکار و
کمتجربه که گاه رفتار مناسبی با کارفرمایان
ندارند مزید بر علت شــده و نارضایتی در این
زمینه را دو چندان کرده است.
-5رعایــت وحدترویه در اجــرای قوانین:
کارفرمایــان معتقدنــد اجــرای قوانیــن
تامیناجتماعــی در واحدهــای اجرایــی
این ســازمان متفاوت اســت .کارشناســان
تامیناجتماعی و مســئوالن شــعب با توجه
بــه درکی که از قوانیــن و بخشنامهها دارند
در مورد اجرای بســیاری از آنها رای صادر
کرده و اجرا میکنند ،از طرفی به دلیل وجود
ابهامات در متن برخی بخشنامهها و قدیمی
و طویــل بــودن آنها ،مشــکالت موجود را
شدت بخشیده است .البته این در حالی است
که تشکلهای کارفرمایی معتقدند ،از سوی
ســتاد مرکزی بــر عملکرد شــعب در اجرای
قوانیــن و بخشنامهها نظــارت کافی وجود
ندارد ،اگرچه در یکســال گذشــته سازمان
تامیناجتماعــی در پــی دســتور مدیرعامل
سازمان با تشــکیل شورای تنقیح و تلخیص
قوانیــن و بخشنامهها تالش کرده نســبت
به بازنگری ،بهروزرســانی ،کوتاهسازی و رفع
ابهامــات در جهت رضایتمنــدی گروههای
مخاطب بهویژه کارفرمایــان قدم بردارد ،اما
عــدم وحدترویه در اجرای قوانین و مقررات
در واحدهای اجرایی هنوز مشاهده میشود.
معاون دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان
سازمان تامیناجتماعی

