مشکالتبیمهای خود را بهما بگویید

خبر

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 هشتاد و یک

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

مشاور آتیهنو پاسخ میدهد

نحوه بیمهپردازی کارفرمایان صنوف و مدیران غیردولتی
محمد حاجیبابایی
کارشناس تامین اجتماعی

کارفرمایان کارگاههای صنفی (اشخاص حقیقی)
و مدیران اشخاص حقوقی کارگاههای غیردولتی
که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح هستند
عالوه بــر بیمه صاحبان ِحرف و مشــاغل آزاد (در
صورت داشــتن شــرایط) میتوانند از طریق بیمه
«کارفرمایان صنفی و مدیران اشــخاص حقوقی
غیردولتــی» بــا درج نام خود در لیســت حق بیمه
ارســالی کارگاه خود بــه تامیناجتماعــی و واریز
حقبیمه مربوط به آن ،نسبت به بیمهپردازی خود
اقــدام کنند .در این شــماره ضمن پاســخ به چند
سوال ،به نحوه و شرایط این نوع بیمه میپردازیم.
اینجانــب کارفرمــای کارگاه تولیــدی بــا پنج
کارگر هســتم که هر ماه لیست بیمه کارگران را به
تامیناجتماعی ارســال میکنم .بــا توجه به اینکه
در حال حاضر 54ســال دارم و قبــا نیز هیچگونه
سابقهای نداشتم ،آیا میتوانم خودم را بیمه کنم؟

ً
اوال ،شــما با توجه به شرایط ســنی و سابقهای که دارید،
نمیتوانید بیمه مشاغل آزاد یا اختیاری شوید ،اما میتوانید
با مراجعه به شــعبه بیمهپردازی و ارائه درخواست کتبی،
پــس از انجام معاینات اولیه و تایید کمیســیون پزشــکی
تامیناجتماعی و انعقاد قرارداد از طریق بیمه «کارفرمایان
صنفی» و درج نامتان با شــغل کارفرما در لیست ارسالی
کارگــران خــود بــه تامیناجتماعی و پرداخــت حقبیمه
متعلقه ،خودتان را بیمه کنید .برای این نوع بیمه حداکثر
ســن برای کارفرمایان  55ســال در زمان تقاضاســت و
چنانچه شــخصی بیش از  55سال داشــته باشد باید به
میزان مازاد سنی خود از  55سال ،سابقه پرداخت حقبیمه
قبلی داشته باشد.

لطفا در خصوص نرخ حقبیمه ،دستمزد مبنای
پرداخــت حق بیمه و میزان حقبیمــه کارفرمایان
کارگاههای صنفی توضیح دهید.

نــرخ حقبیمه این نوع از بیمه بر اســاس ماده  28قانون
تامیناجتماعی 27درصد است .دستمزد مبنای پرداخت
حقبیمه مشموالن این نوع بیمه نیز بین حداقل و حداکثر
دستمزد سال بهشرح زیر است.

الف -افرادی که بیش از 10ســال سابقه دارند ،دستمزد
مبنــای محاســبه حقبیمه آنان برابر میانگین دســتمزد
پرداخت حقبیمهشان در آخرین  12ماه قبل از تاریخ ثبت
تقاضای آنان اســت مشــروط بر آنکه از حداقل دستمزد
سال کمتر نباشد.
ب-متقاضیانی که در زمان تقاضا کمتر از 10سال سابقه
قبلــی پرداخت حقبیمه دارند ،دســتمزد مبنای پرداخت
حقبیمــه آنان به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر
دستمزد سال است.
ج -دســتمزد مبنــای پرداخــت حقبیمــه کارفرمایــان
کارگاههــای دارای دســتمزد مقطــوع (موضــوع مــاده
35قانون) نیز بر اساس بندهای الف و ب تعیین میشود،
ولی در هر صــورت نباید کمتر از باالترین رده دســتمزد
مقطوع کارگاه باشد.
با توجه به توضیحات فوق ،میزان حقبیمه ماهانه امسال
کارفرمایان کارگاههای صنفی ،بین حدود 300هزار تومان
تا حدود 2میلیون و  100هزار تومان است.
حداقل میزان حقبیمه به ریال= * 30 *370423
3000426=%27
حداکثر میزان حقبیمه به ریال =30 * 2592961
* 21002984=%27
که در آن اعداد  370423حداقل دســتمزد روزانه امسال
و  2592961حداکثر دســتمزد روزانه امســال برحسب
ریال است.

مقررات برخوردار میشوند.
تعهــدات کوتاهمدت شــامل خدمات درمانــی (دفترچه
بیمــه درمانی) ،کمکهزینه پروتــز و اروتز ،کمکهزینه
کفــن .اما با توجه به تعاریف منــدرج در قانون به این نوع
از بیمهشــدگان غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری
و کمکهزینــه ازدواج پرداخت نمیشــود .از طرفی این
گروه از بیمهشــدگان مشــمول قانون کار نبوده و 3درصد
حقبیمــه بیــکاری را نیز پرداخــت نمیکننــد ،بنابراین
بیمه بیــکاری نیز به آنــان تعلق نمیگیــرد ،اما تعهدات
بلندمــدت تامیناجتماعــی در خصــوص ایــن گــروه از
ت است از :مستمریهای بازنشستگی،
بیمهشدگان عبار 
ازکارافتادگــی کلی و بازماندگان با احراز شــرایط مقرر در
قانون تامیناجتماعی.
آیا کارفرمایان مشــمول قانون تامیناجتماعی
که از طریق بیمه صاحبان ِحرف و مشاغل آزاد بیمه
شدهاند ،میتوانند بیمه خود را به بیمه کارفرمایان

بیمهشــدگان کارفرمایــان کارگاههای صنفی و
مدیران اشخاص حقوقی کارگاههای دولتی از چه
تعهداتــی و مزایایــی در تامیناجتماعی برخوردار
می شوند؟

بیمهشدگان مذکور با توجه به ضوابط از تعهدات زیر برابر

کارفرمایان کارگاههای تولیدی میتوانند خود را بهعنوان «کارفرمایان صنفی» و از طریق لیست بیمه کارگاه خودشان بیمه کنند.

 -3پیشــوند شــب و روز -هر جانور تولیدکننده شــیر یا گوشت -زود نیست -از
توابع فشم
ُ
ل خرد آمریکایی
 -4ناخوش -گل ناامیدی -بهره ،سود -پو 
 -5رونق -سادهلوح -نشان
 -6از عناصر -صدای بلند -زر خالص -کاشف آلمانی میکروب سل
ل متحد
 - 7سلوک -همداستانی -سازمان خواربار و کشاورزی مل 
ی
ی و سماور -چیستانگوی 
ب کتر 
 -8آقا و سید -از روسایجمهور آمریکا -رسو 
ی آیزنشتاین1924
 -9بایستهتر -همسر حوا -نخستین فیلم سرگئ 
 -10درخور و سزاوار -موشواره رایانه -اندوه سخت -حرف همراهی
 -11جامــه بلند قدیمی بیآســتین -پــار ه آتش -نام دیگــر رود ولگا در متون
ن فارسی
که 
ن !
ی در کشور همسایه -بزاق -پیدا ک 
 -12پسر کاووس -دریاچها 
 -13پایتخت قطر -دیگر -نرم -در هندسه دو نقطه را به هم متصل میکند
 -14شکمبند طبی -دیوار بلند -شکوه ،جاه
ی اساسی
ن ک ه تغییر 
ی بازنشستگا 
ل بهبود اوضا ع معیشت 
 -15مز ه ناگوار -راهح 
در زندگی آنان ایجاد میکند
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عمودی

ی کال 
ن
ی پروژهها 
ی ساختمانی کشور در اجرا 
ن شرکتها 
 -1یکی از معتبرتری 
ی عمران
ی شرکت سرمایهگذار 
ی فرع 
ی تجار 
ی و جزء واحدها 
و مهم ساختمان 
و حملونقل تامین -سگ انگلیسی
ن تعهد یا وظیفــهای -غمگین و
ی بهویــژه بهجــای آورد 
 -2انجــا م دادن کار 
افسرده -عالمت جمع

ً
برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد .ضمنا چنانچه به هر
دلیل در  3ماه متوالی از ارسال لیست و پرداخت حقبیمه
خود خودداری کنند ،قرارداد آنان لغو میشود و برای انعقاد
قرارداد مجدد باید با احراز مجدد شــرایط ســن و سابقه و
انجام معاینات پزشکی مشمول این نوع بیمه قرار گیرند.

بله ،در صورت بررســی و تایید اشــتغال آنــان در کارگاه و
دریافت حقوق از کارگاه ،میتوانند با ارائه درخواست کتبی
و طــی مراحل مربوط به آن بیمــه «کارفرمایان صنفی و
مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی» شوند.

طراح :حمیدرضا عبدالوند

افقی

مهلت ارسال لیســت و پرداخت حقبیمه برای
بیمه کارفرمایان کارگاههای صنفی چه مدت است؟

آیا اعضای هیئتمدیــره کارگاههای غیردولتی
دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت میکنند
نیــز میتوانند با درج نام خود در لیســت پرداخت
حقبیمه کارگاه ،بیمه «کارفرمایان صنفی و مدیران
اشخاص حقوقی غیردولتی» شوند؟
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ن بیاطالعی
ی مه م مقابل ه با آ 
ی از چالشها 
ن ک ه یک 
ی در جها 
ی مهلک 
 -1بیمار 
ن ویروس است -زکام
افراد مبتال به ای 
 -2همبازی -در موتور خودرو میگیرند! -اتم حاوی بار الکتریکی
ت فاینانــس -رمانی از
ت خدما 
 -3راه بیپایــان! -یکــی از قطبهای صنعــ 
رابرت هریس
ت دین -یاری رساننده -مسافرخان ه شیک
 -4شیر عرب -پرداخ 
ی !
ی غذایی -حرف عطف -چهره شطرنج 
 -5فرزندان نوه -چاشن 
 -6صورت -سبزی خوراکی -اشار ه و اطوار
ن با
 -7کالم تنفر -بعد -اســتوار ســاختن -گیا ه علفی دو ســال ه از تیره مرکبا 
شیرابه سفید و چسبناک
 -8مخفف آزاد -پیشــوای کاتولیکها -رمانی از جان اشتاین بک ،برنده نوبل
ادبیات  -1962الهه شادمانی و سیمر غ
 -9یار مشهدی -برجستگی ت ه کفش یا گیوه -رنگ خون -درک
ب رودخانه
ت آبرفتی که در مص 
ق کشور در قدیم -دش 
 -10باب -از بنادر پررون 
تشکیل میشود
ی در گرگان -مادهای در قدیم برای رنگکردن مو-
ی تاریخــی و قدیم 
 -11پل 
حرف اضافه عربی -از سبزیهای خوشبو
ن مجید
ن اوستین -جغد -بام دنیا -آخرین کلمه قرآ 
 -12رمانی از جی 
ن و جنابعالی
 -13مضار ع فعل بودن -شمردنی -م 
ی بد
ن انباشت ه از چیز 
 -14از اقوا م کشــور چین -دختر مازنی -سرزمین یا مکا 
یا ناخوشایند (دیوالخ سنگال خ ) -از
 -15از آسیبهای اجتماعی -ظرف شیشهای

کارگاههای صنفی تغییر دهند؟
بله .این گروه از بیمهشدگان در صورت تایید کارفرمایی و
فعال بودن کارگاه و عدم قطع بیمهپردازی بیمه مشــاغل
آزاد خود بدون رعایت شــرایط سن و سابقه و بدون انجام
معاینات پزشــکی (در صورتی که قبال برای بیمه مشاغل
معاینــات را انجام داده باشــند) میتوانند بــا ارائه تقاضا
(درخواســت تبدیل قرارداد و تغییر نرخ و ارسال لیست) و
عقــد قرارداد ،بیمه خود را به بیمه کارفرمایان کارگاههای
صنفی تغییر دهند.

صدور بخشنامه
بیمهپردازی دختران تحت
پوشش تامیناجتماعی
بخشنامــه نحــوه بیمهپــردازی فرزنــدان
دختــر بیمهشــدگان و مســتمریبگیران
بازنشسته و ازکارافتاده کلی از سوی سازمان
تامیناجتماعی صادر شد.
به گزارش «ایرنا» ،سازمان تامیناجتماعی
در تازهتریــن بخشنامه خــود به واحدهای
اجرایی تابعه این ســازمان اعم از شعبهها و
کارگزاریهای رسمی ،شرایط و ضوابط بیمه
اختیــاری زنان خانهدار و سرپرســت خانوار
مشــمول یارانه را ابالغ کرده اســت .در این
بخشنامه نحوه بیمهپردازی فرزندان دختر
که عالوه بر دریافت حمایتهای بلندمدت،
متقاضی انعقاد قرارداد و پرداخت حقبیمه
بــه روش ادامــه بیمــه بهطــور اختیاری،
زنان خانهدار و سرپرســت خانوار مشــمول
یارانه هســتند ،تشریح شده اســت .در این
بخشنامــه به شــرایط دریافت مســتمری
فرزنــدان اناث (دختر) بیمهشــده اشــاره و
مطرح شــده اســت کــه مبتنی بــر قانون،
فرزندان اناث بیمهشــده به شــرط نداشتن
شــوهر و شــغل از حمایتهــای بلندمدت
(مســتمری و درمان) برخوردار میشــوند.
برحسب قانون بیمه صاحبان ِحرف و مشاغل
آزاد ،متقاضیــان بیمــه صاحبــان ِحرف و
مشــاغل آزاد ،بیمه قالیبافان و شــاغالن
دستی شناسهدار و ســایر گروههای خاص
بیمــهای (به اســتثنای متقاضیــان ادامه
بیمــه بهطور اختیاری) که بــه اعتبار حرفه
و شغل ،بیمهپرداز سازمان تامیناجتماعی
هستند ،مادامی که مســتمری بازماندگان
(فرزنــدان انــاث) دریافــت میکنند مجاز
بــه انعقاد قــرارداد و پرداخــت حقبیمه به
روشهــای فــوق نخواهند بــود ،لیکن در
صــورت انصــراف از دریافــت مســتمری،
پذیرش درخواست ،انعقاد قرارداد و پرداخت
حقبیمه وی با رعایت ســایر شــرایط مقرر
بالمانع اســت .همچنین بــا توجه به اینکه
در مقــررات ،ادامــه بیمه بهطــور اختیاری
برخالف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
دارا بودن شــغل شرط انعقاد قرارداد نیست
و برابــر ضوابط مربوطــه متقاضی به اعتبار
ســوابق پرداخــت حقبیمه نســبت به عقد
قرارداد اقدام میکند ،بنابراین فرزندان اناث
مســتمریبگیر میتواننــد در صورت احراز
شــرایط با انعقاد قرارداد و پرداخت حقبیمه
در ردیف بیمهپردازان موصوف قرارگرفته و از
حمایتهای بلندمدت (مستمری و درمان)
بهطور همزمان بهرهمند شوند .بدیهی است،
چنانچه پس از پرداخت حقبیمه ،بیمهشده
با احــراز شــرایط مقــرر مشــمول دریافت
مســتمری بازنشســتگی یــا ازکارافتادگــی
شود پرداخت مستمری والدین موضوعیت
نخواهد داشــت .بر اســاس این بخشنامه
بیمهپردازی زنان خانهدار و سرپرست خانوار
برخوردار از مستمری والدین نیز امکانپذیر
اســت .زنان سرپرســت خانــوار بــه زنانی
اطالق میشــود که تحت پوشــش کمیته
امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی
کشــور بــوده و مســئولیت تأمیــن معاش
مــادی و نیازهای معنوی خانواده را برعهده
داشــته و توســط مراجع مزبور به ســازمان
تامیناجتماعی معرفی میشــوند ،چنانچه
ً
در معرفینامــه فاقد شــغل باشــند و صرفا
عبارت زنان سرپرســت خانوار قید میشود،
میتوانند همزمان بــا پرداخت حقبیمه در
قالب قــرارداد بیمه زنان سرپرســت خانوار
مشــمول یارانه (قبلی و جــاری) در صورت
حصول شرایط قانونی (فقدان شغل و شوهر)
و ارائه درخواســت از مستمری والدین خود
حسب مورد بهرهمند شوند.
چنانچه فرزندان اناث بهدلیل بیشــتر بودن
میــزان مســتمری بازمانــدگان از دریافت
مســتمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی خود
انصــراف داده و بهواســطه ازدواج امــکان
دریافت مســتمری بازماندگان بــرای آنان
میســر نباشــد ،برقــراری مســتمریهای
بازنشستگی یا ازکارافتادگی بر اساس سوابق
پرداخت حقبیمه قبلی از تاریخ زایلشــدن
شــرایط دریافت مســتمری با رعایت ســایر
ضوابط مقرر بالمانع خواهد بود.

