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نرخحقبیمهچگونهمحاسبهمیشود؟
میـزان حـق بیمـه قابـل پرداخـت زنـان خانـه دار بـر مبنـای 
دسـتمزدی کـه متقاضـی بـرای خود انتخـاب می کنـد، تعیین 
می شـود. ایـن دسـتمزد کـه به آن »دسـتمزد مبنـای پرداخت 
حـق بیمـه« می گوینـد، بـر خدماتـی کـه بیمه شـده در آینده 

دریافت می کند، اثرگذار است.  
 چنانچـه متقاضـی در هنـگام تقاضـا کمتر از 5 سـال سـابقه 
پرداخـت حـق بیمـه داشـته باشـد، می توانـد دسـتمزد مبنای 
پرداخـت حـق بیمـه خـود را بین حداقـل و حداکثر دسـتمزد 
مصـوب شـورای عالی کار در زمـان عقد قـرارداد انتخاب نماید.
 در صورتـی کـه متقاضـی دارای 5 سـال یـا بیشـتر سـابقه 
باشـد،  تامین اجتماعـی  سـازمان  نـزد  بیمـه  حـق  پرداخـت 
می توانـد دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه خـود را بیـن 
حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار تـا حداکثر میانگین 
دسـتمزد آخریـن 360 روز قبـل از ثبـت تقاضا انتخـاب نماید. 

مدارکالزمونحوهپرداختحقبیمه
متقاضیـان در صـورت احـراز شـرایط می تواننـد بـا در دسـت 
داشـتن اصـل و تصویـر شناسـنامه و کارت ملـی خـود و افـراد 
تحـت تکفـل بـه عـاوه سـه قطعـه عکـس 3x4 خـود بـه 
نزدیکتریـن شـعب سـازمان تامین اجتماعـی به محل سـکونت 

خود مراجعه کنند.   
متقاضیـان پـس از عقـد قـرارداد می توانند با مراجعه به شـعب 
سـازمان تامین اجتماعـی و دریافت فیش واریـز، حق بیمه خود 
را از طـرق مختلـف بـه  صـورت ماهیانـه یـا چندمـاه یکبـار به 

سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. 
نکته: سـازمان تامین اجتماعی در راسـتای تکریم ارباب رجوع، 
روانسـازی امـور، پاسـخگویی سـریع و افزایـش رضایتمنـدی 
مخاطبـان اقدام به راه اندازی سـرویس غیرحضـوری )اینترنتی( 
صـدور و پرداخـت برگ پرداخـت حق بیمه برای بیمه شـدگان 
زنـان خانـه دار و صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد کـرده اسـت. 
بنابرایـن بیمه شـدگان محتـرم می توانند بـا مراجعه بـه آدرس 
اینترنتی samt.tamin.ir نسـبت به صـدور و پرداخت حق 
بیمـه خـود به صـورت آناین اقـدام نمایند و نیـازی به مراجعه 

حضوری به شعب ندارند. 

نتوجهکرد: مواردیکهبایدبهآ
 بیمه عاقه مندان به استفاده از طرح زنان خانه دار، از تاریخ ثبت 

تقاضا در هر یک از شعب سازمان آغاز می شود. 
 درصورتی کـه پرداخـت حق بیمـه از طرف بیمه شـده متوقف 
شـود و بیـن تاریـخ قطع پرداخـت حق بیمـه و پرداخت مجدد 
بیش از سـه مـاه فاصله نیفتاده باشـد، بیمه شـده می تواند حق 
بیمـه معوقـه خود را به سـازمان پرداخـت کند و بیمـه خود را 
ادامـه دهـد. در غیـر ایـن صـورت ارتباط بیمه شـده با سـازمان 
قطـع و ادامـه بیمـه وی منـوط به تسـلیم درخواسـت مجدد و 

موافقت سازمان خواهد بود.  
 در صورتی کـه متقاضیـان پـس از انعقـاد قـرارداد و شـروع 
بیمه پـردازی به نحوی از انحاء از شـمول مقررات مربوطه خارج 
شـوند و حـق بیمـه آنها بـر اسـاس مقـررات دیگـری پرداخت 
شـود )مثا در صورت اشـتغال، مشـمول قانون تامین اجتماعی 
و بیمـه اجبـاری گردنـد(، الزم اسـت مراتب را کتبا به سـازمان 

تامین اجتماعی اعام نمایند.  



ایـن نـرخ از خدمـات بازنشسـتگی و فـوت بعد از بازنشسـتگی 
)مستمری بازماندگان( بهره مند می شوند.  

 نـوع دوم- نـرخ 16 درصـد )14درصـد سـهم بیمه شـده بـه 
عـاوه 2 درصـد سـهم دولـت(: متقاضیـان بر اسـاس ایـن نرخ 
حـق بیمـه از خدمـات بازنشسـتگی و فـوت )قبـل و بعـد از 

بازنشستگی( بهره مند می شوند.  
 نـوع سـوم- نـرخ 20 درصـد )18درصد سـهم بیمه شـده به 
عـاوه 2 درصـد سـهم دولـت(: متقاضیـان ایـن نـوع بیمـه، از 
خدمات بازنشسـتگی، فوت )قبل و بعد از سـن بازنشسـتگی( و 

ازکارافتادگی بهره مند خواهند بود.  
نکتـه: زنـان خانـه دار ماننـد بیمه شـدگان صاحبـان حـرف و 
مشـاغل آزاد سـازمان تامین اجتماعـی می تواننـد بـا پرداخـت 
حـق سـرانه درمان خـود و افراد تحـت تکفل، دفترچـه درمانی 
سـازمان تامین اجتماعـی را دریافـت کننـد و  از کلیـه امکانات 
مراکز درمانی ملکی سـازمان تامین اجتماعی در سراسـر کشـور 
و نیـز امکانـات مراکـز تشـخیصی، درمانـی و دارویـی طـرف 
قـرارداد این سـازمان اسـتفاده نمایند. این بیمه شـدگان هنگام 
دریافـت خدمـات درمانـی ملزم به پرداخت سـهم بیمه شـده از 
هزینـه درمـان )فرانشـیز( بـه میـزان 30 درصد بـرای خدمات 

سرپایی و 10 درصد برای خدمات بستری هستند. 

بیمهزنانخانهدار
بـه  منظـور گسـترش چتـر بیمـه ای سـازمان تامین اجتماعـی 
بـا  در جامعـه، زنـان خانـه دار در صـورت تمایـل می تواننـد 
اسـتفاده از مقـررات بیمـه صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد، زیر 
چتـر حمایت هـای بیمـه ای و درمانـی سـازمان تامین اجتماعی 
قـرار گیرنـد. بـرای ایـن منظـور، زنـان خانـه دار می تواننـد بـه 
خـود  سـکونت  محـل  تامین اجتماعـی  شـعبه  نزدیک تریـن 
مراجعـه نمـوده و بـا ارائه درخواسـت، عقـد قـرارداد و پرداخت 
سـازمان  قانونـی  حمایت هـای  و  خدمـات  از  بیمـه،  حـق 

تامین اجتماعی بهره مند شوند. 

رهستند؟ فرادیمشمولبیمهزنانخانهدا چها
همـه زنـان خانـه داری کـه کمتـر از 50 سـال سـن دارنـد، 
می تواننـد نسـبت بـه ارائـه تقاضـا و انعقاد قـرارداد بیمـه اقدام 
نماینـد. چنانچه سـن متقاضی در زمان ثبـت تقاضا بیش از 50 
سـال باشـد، پذیرش درخواسـت وی منوط به دارا بودن سـابقه 
پرداخـت حـق بیمـه قبلی معـادل مـدت مـازاد سـنی خواهد 
بـود. بـه ایـن معنـا که مثـا اگر فـردی در زمـان تقاضـا دارای 
52 سـال و 3 ماه سـن باشـد، در صورتی می تواند از بیمه زنان 

خانـه دار اسـتفاده کند که 2 سـال و سـه ماه سـابقه 
پرداخـت حـق بیمـه نـزد سـازمان تامین اجتماعی 

داشته باشد.  
نکتـه: زنـان خانـه داری کـه حداقـل 10 سـال 
بـدون  دارنـد،  بیمـه  حـق  پرداخـت  سـابقه 
شـرط سـنی می تواننـد از بیمه زنـان خانه دار 

استفاده کنند. 

زچهخدماتیبهرهمندمیشوند؟ زنانخانهدارا
متقاضیـان اسـتفاده از طـرح بیمـه زنـان خانـه دار سـازمان 
بازنشسـتگی،  ماننـد  از خدماتـی  تامین اجتماعـی می تواننـد 
از  بعـد  و  )قبـل  فـوت  و  درمانـی  خدمـات  ازکارافتادگـی، 
بازنشسـتگی( اسـتفاده کنند. البته اسـتفاده از تمام یا قسمتی 
بیمـه  نـرخ و پرداخـت حـق  انتخـاب  بـه  ایـن خدمـات،  از 
توسـط متقاضـی بسـتگی دارد. سـازمان تامین اجتماعـی برای 
متقاضیـان اسـتفاده از بیمـه زنـان خانه دار، سـه نـوع نرخ حق 

بیمه و حمایت های مشخص در نظر گرفته است. 
 نـوع اول- نـرخ 14 درصـد )12 درصـد سـهم بیمه شـده 
اسـاس  بـر  بیمه شـدگان  دولـت(:  سـهم  درصـد  به عـاوه 2 


