
با توجه به تسهیالتی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی فراهم شده، کمک 
هزینــه مذکور بابت فوت همســر نیــز در صورت احراز شــرایط قانونی به 

بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت می گردد.

کمکهزینهکفنودفنبهچهکسانیپرداختمیشود؟
کمک هزینه کفن و دفن به همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی، 
فرزنــد و پدر یا مادر وی پرداخت می شــود. این کمک هزینه پس از 
انجام مراحل کفن و دفن بیمه شــده متوفی و با ارائه اسناد و مدارک 

مربوط، از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است.

میزانکمکهزینهکفنودفن
میزان کمک هزینه کفن و دفن، معادل حداقل دســتمزد ماهانه مشمول 

کسر حق بیمه زمان فوت است.

مدارکموردنیاز
برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن مشموالن قانون تأمین اجتماعی، 

ارائه مدارک زیر به شعب تأمین اجتماعی ضروری است:
گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر یا همسر آنان

دفترچه درمانی متوفی

ینه کفن و دفن کمک هز

ویژه بیمه شدگان تأمین اجتماعی ینده دارد ـأمین آ حق ت
جتماعی که دلگرم کار است ا

تدوین و گردآوری: 
معاونت فرهنگی و اجتماعی

با همکاری معاونت فنی و درآمد
)اداره کل امور فنی بیمه شدگان(

جتماعی؛ ا ـأمین  ت
 تکیـه گـاه امـــروز
ا نه مطمئن فـرد پشتوا
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ادارهکلفرهنگیواجتماعیبیمهشدگان
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به فاطمی، نبش کوچه ستاره، پالک یک

ساختمان شماره 4 تأمین اجتماعی، طبقه چهارم، کدپستی: 1418654718  
تلفن: 64028119

www.farhangi.tamin.ir :سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی
        www.tamin.ir :سایت سازمان تأمین اجتماعی
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رسیدنبهتوسعهورشدمتوازنوهمهجانبه
ـاجتـماعیاغلبکشورهای ازاهدافاقتصادی

پیشــرفتهودرحالتوسعهمحسوبمیشود.دراین
بینحفاظتوصیانتازنیرویانسانیجایگاهیارزشمنددر
نظامهایتولیدیدرحوزههایصنعتی،بازرگانیوخدماتی
دارد.تأمیناجتماعیبنابــهتعریفخود،وظیفهحمایتاز
نیرویانسانیدرمقابلپریشانیهایاقتصادییااجتماعی
حاصلازقطعیاکاهشدرآمدبراثرسالمندی،ازکارافتادگی،
فوت،بیکاری،بیماریو...همچنینجبرانهزینههایدرمانی
رابرعهدهدارد.اینحمایتهادرچهارچوبقانونبهافراد

تحتپوششتعلقمیگیرد.
یکیازوظـایفاصـلیواولـیهسازمـانتأمـیناجتـماعی،
آگـاهسـازیخـیلعظـیمبیمهشدگاننسبتبهکارکردها
وفرآیندهایخدماتســازماناست.درهمینچهارچوب،
نوشتارحاضربهمنظورارائهاطالعاتمختصرودرعینحال
مفیدبهعزیزانبیمهشدهتوسطمعاونتفرهنگیواجتماعی
تهیهشده ادارهکلفرهنگیواجتماعیبیمهشــدگانـ ـ
اســت.امیداســتبامطالعهمتنحاضــر،وظیفهخطیر
اطالعرسانیدرحوزهموصوفایفاشدهباشد.انتظارمیرود
خوانندگاننظراتارزشمندواصالحیخودراپیرامونمتن
تقدیمشــده،جهتبهبودفرایندفــوقوبرقراریارتباط

اختیارمعاونتفرهنگیواجتماعیقراردهند. دوطرفهدر
شایانذکراستنوشتارحاضرباهمکاریاداراتکلتخصصی
مرتبطدرمعاونتفنیودرآمدسازمانتأمیناجتماعیتهیه

شدهکهازآنعزیزانتشکرمیشود.

باآرزویتوفیقالهی
معاونتفرهنگیواجتماعی

ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه گر 
اجتماعی، وظایف و مسئولیت های مختلفی برعهده دارد. 
هرچنــد تأمیــن و ارائــه خدمات درمانــی و پرداخــت انواع 
مســتمری های بازنشســتگی، ازکارافتادگی و بازمانــدگان، در زمره 
مهم ترین حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی هستند، اما خدماتی 
که این سازمان به بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان ارائه می دهد، به 
همیــن موارد محدود نمی شــود. تعدادی از حمایت هــا و خدمات این 
ســازمان برای جبران برخی از هزینه های زندگی بیمه شدگان و خانواده 

آنان برقرار شده اند.
یکی از انواع حمایت های سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه 
کفن و دفن به خانواده بیمه شــدگان متوفی است. هدف از پرداخت این 
کمک هزینه، جبران قســمتی از هزینه هایی اســت که بازماندگان افراد 

مشمول قانون تأمین اجتماعی برای کفن و دفن آنان متقبل می شوند.
براساس بند 18 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن 
مبلغ مقطوعی اســت که برای تأمیــن هزینه های مربوط به کفن و دفن 
بیمه شــده، در مواردی که خانواده او این امــر را به عهده می گیرند، به 

بازماندگان وی پرداخت می شود.

شرایطپرداختکمکهزینهکفنودفن
کمــک هزینه کفن و دفن به عنوان یکــی از حمایت های موضوع قانون 
تأمین اجتماعی، عالوه بر بازماندگان بیمه شدگان اجباری و اختیاری، به 
بازماندگان بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری 

متوفی نیز پرداخت می شود.
برقرار بودن ارتباط بیمه شــده اجباری با کارفرمای کارگاه مشمول قانون 
تأمین اجتماعی، شــرط اصلــی پرداخت کمک هزینه کفــن و دفن به 
بازماندگان بیمه شده متوفی است. به این ترتیب افرادی که قبل از فوت 
فاقد ارتباط بیمه ای با سازمان تأمین اجتماعی باشند، مشمول دریافت این 
کمک هزینه نیســتند، اما بیمه شــدگانی که قبل از فوت به عللی مانند 
بیمــاری یا بارداری یا بیکاری به صورت موقــت ارتباط کاری با کارفرما 

نداشته باشند، مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن هستند.
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عی؛ جتما ا مین  ـأ ت
ا فـرد نه  ا مروز، پشتو ز ا نیا

باهمکاریمعاونتفنیودرآمدسازمانتأمیناجتماعی


