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ایجاد تسـهیالت الزم در  پرداخت حق بیمه مي توانـد رضایت خاطر کارفرمایان را فراهم 
سـازد؛ بـه همین خاطر سـعي سـازمان تأمین اجتماعي همـواره بر این امر اسـتوار بوده 
کـه تسـهیالت الزم را در این زمینه فراهم نمایـد. از این رو پرداخت حق بیمه به صورت 

غیرحضوري اقدامی است که به تحقق این امر کمک خواهد کرد.
درایـنبروشـوربـهبيـانموضـوعاسـتفادهازخدمـاتغيرحضـوريجهـت

پرداختحق بيمهپرداختهشدهاست؛

1- طرح جايگزيني پرداخت نقدي به جاي چک
در ایـن راسـتا »طـرح جایگزیني پرداخـت نقدي به جـاي چک« از آبان ماه سـال 

1392 در واحدهاي اجرایي سازمان تأمین اجتماعي عملیاتي گردیده است.
توسـعه سیسـتم هاي غیرحضـوري بـا اسـتفاده از فـن آوري اطالعـات، امکانـات و 
خدمات نوین یکي از اهداف کالن سـازمان در جهت روان سـازي و تسـهیل در امور 

و پاسخگویي سریع به اقشار تحت پوشش باالخص کارفرمایان محترم مي باشد. 
بـا توجـه بـه اهمیـت پرداخـت سـریع و مطمئـن، کارفرمایـان محتـرم مي توانند 
جهـت پرداخـت حق بیمه ماهانه در مهلـت مقرر، از بـرگ پرداخت نقدي حق بیمه 

که قابلیت پرداخت غیرحضوري را دارا مي باشد استفاده نمایند. 
در ایـن روش بـه جـاي مراجعه کارفرما یا نماینده وي به شـعبه مربوطه و پرداخت 
از طریـق  چـک، حق بیمـه متعلقـه از طریـق خدمـات نویـن بانکـي و درگاه هـاي 
مختلـف پرداخـت باالخص بانکداري اینترنتي و دسـتگاه هاي خودپـرداز بانک هاي 

رفاه کارگران، تجارت، ملت، ملي، سپه، صادرات و کشاورزي اقدام نمایند.
سـازمان تأمین اجتماعـي اطمینـان دارد کـه بـا اسـتقبال کارفرمایـان عزیـز از این 
طـرح، گام هـاي مؤثـري در اجراي سیاسـت هاي دولت، کاهش مخاطرات ناشـي از 
صـدور چـک و تسـریع در ارائه خدمات برداشـته و موجبات تعامـل و رضایتمندي 

بیشتر را فراهم خواهد نمود.
در ایـن خصـوص ضـروري اسـت کارفرمایـان محتـرم بـا توجـه بـه اطالعات   
منـدرج در برگ پرداخت صادر شـده، شناسـه برگ پرداخـت و مبلغ را با دقت 
کافـي و عینـاً درج و از رنـد کردن مبالغ جهت واریز حق بیمـه جداً خودداري 

نمایند.
بـا توجـه بـه حجـم تراکنش هاي بانـک و سـازمان و احتمـال ایجاد   

اختـالل در شـبکه بانکـي در برخـي از ایـام، باالخـص روزهاي 
پایانـي هـر مـاه و امـکان برگشـت حق بیمـه واریـزي بـه 

حسـاب ذینفـع و به منظور جلوگیـري از تضییع حقوق 
مخاطبین و احتسـاب جرایم متعلقه ناشـي از عدم 

واریـز به هنگام حـق  بیمه به حسـاب متمرکز 
سـازمان، بهتـر اسـت کارفرمایـان محترم 

نسـبت بـه پرداخت حق بیمـه قبل از 

مهلـت منـدرج در بـرگ پرداخـت )حداقـل 72 سـاعت( اقدام و صورتحسـاب 
بانکـي خـود را پـس از پرداخـت حق بیمـه کنترل نمـوده و به منظـور دریافت 
خدمات مطلوب و پاسـخگویی مناسـب، 24 سـاعت پس از واریز وجه، نسـبت 

به تأیید پرداخت اطمینان حاصل کنند.
پرداخـت فیـش سـازمان  بـرای  بیمه شـدگان و کارفرمایـان گرامـی می تواننـد 

تأمین اجتماعی عالوه بر روش های قبلی از روش های دیگر نیز اقدام کنند.

2- طرح پرداخت حق بیمه از طريق تلفن همراه )بانک رفاه(
بـا اسـتفاده از سـامانه USSD و وارد کـردن کـد #713*724* بـر روی گوشـی 
تلفـن همـراه، وارد منـوی پرداخت قبـض سـازمان تأمین اجتماعی شـده و با ثبت 
اطالعات شناسـه قبض، مبلغ قبض، شـماره کارت و رمز دوم کارت، قبض مربوطه 

را با هریک از کارت های عضوشتاب پرداخت کنند.

3- پرداخت حق بیمه از طريق سايت بانک رفاه
 ،www.refah-bank.ir با مــراجعه به پـرتـال اطـالع رسانی بـانـک به نشـانی
بـا انتخـاب گزینـه »پرداخت حق بیمـه با کارت شـتابی« و وارد کردن مشـخصات 

قبض و کارت بانکی خود اقدام به پرداخت قبض سازمان تأمین اجتماعی کنند.
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