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آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

خانمی همســرش بیمه رانندگان بوده ،پس از
فوت همسر ،تنها بازمانده که وی بوده و مستمری
دریافت میکرد نیز فوت شــده است .فرزندانش
مشمول مستمری نیستند ،چون سنشان باالست.
آیا هزینه کفنودفن بــه بازماندگان تعلق میگیرد
یا خیر؟ فرزندان ایشــان همه بالغ هستند و فرزند
کوچــک و تحــت تکفــل ندارد.مهلــت مراجعه و
دریافت هزینه کفنودفن پس از فوت چقدر است؟

آیا میتوان دو مستمری گرفت؟
پاسخ مشاور «آتیهنو» به سواالت بیمهایخوانندگان
خانمی که بازنشسته یا ازکارافتاده است و از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت میکند در صورت فوت شوهر بیمهشده خود ،در صورت وجود سایر شرایط مندرج در ماده  80قانون تامین اجتماعی ،از هر دو مستمری میتواند برخوردار شود.

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

کارفرما هستم .یکی از کارگرانم هفته گذشته،
در منزل خود فوت شده و دارای همسر و یک فرزند
اســت .در کارگاه اینجانب چهار ســال سابقه کار
دارد و حق بیمه آن نیز به سازمان تامین اجتماعی
پرداخت شــده .آیا خانواده این شخص میتوانند
از مســتمری برخوردار شــوند؟ آیا بــه آنها هزینه
کفنودفن تعلق میگیرد؟ میزان آن چقدر است؟

طبق ماده  80قانون تامین اجتماعی ،چنانچه بیمه شده
متوفی قبل از فوت دارای یکســال سابقه پرداخت حق
بیمه باشــد که  90روز آن (ســه ماه) ظرف یکسال قبل
از فوت باشــد ،بازماندگان از مســتمری فــوت برخوردار
میشــوند .باتوجه به اینکه بیمهشــده متوفای موصوف،
قبل از فوت دارای چهار ســال سابقه متصل بوده است،
بنابراین بازماندگان میتوانند از مستمری بهرهمند شوند.
ضمنا بابت بیمهشده متوفا یکماه حداقل حقوق به عنوان
کمکهزینه کفنودفن ،قابل پرداخت به بازمانده و وراث
قانونی پرداخت میشود.

دختری هســتم که هنوز ازدواج نکردم و پدر و
مــادرم در یک تصادف فوت کردهانــد .هر دو آنها
بازنشســته و مســتمریبگیر ســازمان بودهانــد.
سؤالم این است که آیا فقط از یکی از مستمریها
برخوردار میشــوم یا هر دو مستمری به من تعلق
میگیرد؟

طبق بخشنامه شماره  50مستمریها ،شما میتوانید از
هر دو مستمری بهرهمند شوید.

خانمی که بازنشســته اســت و خود از سازمان
مستمری دریافت میکند ،در صورت فوت شوهر
میتواند از مستمری بازماندگان هم برخوردار شود
و هر دو مستمری را بگیرد؟

خانمی که بازنشسته یا ازکارافتاده است و از سازمان تامین
اجتماعی مستمری دریافت میکند در صورت فوت شوهر
بیمهشــده خود ،در صورت وجود ســایر شــرایط مندرج
در مــاده  80قانون تامین اجتماعی ،از هر دو مســتمری
میتواند برخوردار شود.

همسرم بیمهشده تامین اجتماعی بوده که چند
ماه قبل فوت شده است .برای برقراری مستمری

به شعبه مراجعه کردهام ولی هنوز پس از چندماه
مســتمریام برقرار نشــده .شــعبه پاسخ درست
و روشــنی نمیدهد .چرا باید برقراری مســتمری
اینقدر طول بکشد؟ لطفا در این مورد توضیح دهید؟

اگر سوابق بیمهشده متوفی در آخرین شعبه پرداخت حق
بیمه ،تجمیع شده باشد ،معموال زمان زیادی برای صدور
حکم برقراری مستمری الزم نیست و این موارد اکثرا ظرف
یکهفته برقرار میشود ،ولی اگر نیاز به جمعآوری سوابق
از شــعبههای دیگر باشــد زمان صدور حکــم طوالنیتر
خواهد بود .به موجب بخشــنامه  39مســتمریها ،راجع
به «تســریع در برقراری احکام مستمری بازماندگان» این
مدت نباید از یکماه بیشــتر طول بکشد .در مواردی نیز
بهخاطر کســر سابقه و فقدان اســناد و مدارک الزم و نیاز
به پیگیریهای بیشــتر از مراجع قضایی و اداری ممکن
است برقراری مستمری بیش از مدت فوقالذکر باشد که
بعضا به چندماه نیز بالغ میشــود .براساس آمار ارائهشده
توســط ســازمان 60درصد از احکام صادره در ســال 94
ظرف کمتر از یکماه صادر شدهاند و براساس آمار مذکور
حداقل مدت صدور احکام 48ساعت و حداکثر آن 130روز
گزارش شده است.
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بله ،بابت فوت همسر بیمهشده اصلی ،هزینه کفنودفن
تعلق میگیرد و ربطی به تحت کفالت بودن بازمانده ندارد.
این مبلغ کمکی است بابت تامین هزینههای کفنودفن
متوفا که به وراث قانونی وی قابل پرداخت است .مشکلی
که در این خصوص بهوجود میآید و ممکن اســت باعث
تاخیر در پرداخت کمکهزینه مذکور شــود ،شناســایی
و معرفی فرد واجد شــرایط برای اخــذ مبلغ کمکهزینه
است که احراز آن با برگه انحصار وراثت یا تاییدیه دادگاه و
شوراهای حل اختالف میسر خواهد بود.
مهلــت و محدودیت زمانی برای مراجعه برای اخذ هزینه
فــوق در مقــررات موجود پیشبینی نشــده اســت .این
کمکهزینه بر اســاس حداقل حقوق ســال فوت ،قابل
پرداخت است .بنابراین اگر مراجعه و درخواست مربوط به
سالهای قبل باشــد حداقل حقوق همان سال پرداخت
میشود.

کارگری ۱۸روز در یک کارگاه سابقه کار دارد که
فوت میکند .آیا خانواده وی از مستمری برخوردار
میشوند یا خیر؟ تعهد کارفرما در قبال این کارگر و
خانوادهاش چیست؟

اگر فوت کارگر ناشــی از حادثه کار باشــد ،یعنی در محل
کارگاه و ملحقات آن فوت کرده ،خانواده وی از مستمری
فوت برخوردار میشــوند ،ولی اگر فوت غیرناشــی از کار
باشد ،خیر .برقراری مستمری فوت غیرناشی از کار منوط
به داشتن حداقل یکسال سابقه در10سال قبل از فوت
است که  90روز آن در ســال آخر باشد .در مورد تعهدات
کارفرمــا در مورد کارگری که فوت میکند الزم به توضیح
است که در این خصوص نیز مسئله دو بعد دارد ،اگر فوت
در محل کارگاه باشد و کارفرما با توجه به نظر بازرس اداره
کار مقصر شناخته شود ،کارفرما میباید به میزان تقصیر
دیه پرداخت کند .موضوع دیه توسط دادگاه تعیین و رای
مقتضی صادر میشــود .در این حالت همچنین کارفرما
موظــف به پرداخــت خســارات وارده به ســازمان تامین
اجتماعی از بابت پرداخت مســتمری بــه خانواده متوفا و
هزینههای درمانی مربوطه به میزان تقصیر تعیین شــده
است .در صورتی که فوت ناشی از کار نباشد ،کارفرما فقط
موظف به پرداخت مطالبات کارگر شــامل حقوق معوقه،
حق سنوات ،مرخصیهای پرداخت نشده است.

چند نکته دیگر در مورد
سوابق بیمه ای سربازی
کلیه بیمهشدگانی که به هر نحو حقبیمه خود
را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکنند
شامل بیمهشدگان اجباری ،گروههای خاص
بیمهای ،دریافتکنندگان مقرری بیمه بیکاری
و  ،...و مشمول ماده  95قانون تامین اجتماعی
(بند الف) نیستند با شرایط زیر مشمول مقررات
این قانــون قــرار خواهند گرفــت و میتوانند
نسبت به درخواســت احتساب سوابق خدمت
نظاموظیفــه و حضور داوطلبانه در جبهه خود
اقدام کنند.
 .1در زمان اراده تقاضــا در ردیف بیمهپردازان
سازمان تامین اجتماعی باشند.
 .2قبل از ارائه درخواست حداقل دو سال (730
روز) سابقه پرداخت حقبیمه جهت محاسبه نزد
سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.
البته باید دقت داشت که:
-1گواهی حضور داوطلبانه در جبهههای نبرد
حق علیه باطل در فاصلهزمانی1359/06/31
تا ( 1367/05/27تاریخ شروع و خاتمه جنگ
تحمیلی) قابل قبول خواهد بود.
 -2بــا توجه به اینکه حســب اعــام معاونت
نیروی انســانی ســتاد کل نیروهای مســلح،
منطق عملیاتی به سه مقطع قبل ،حین و بعد
از جنگ تحمیلی در حد فاصل1357/12/01
لغایت  1377/01/01اعالم شده ،لذا چنانچه
گواهیهایی برای دوره مذکور از ســوی مراجع
مجاز نیروهای مســلح صادر شــود و در متن
گواهیهای مورد اشــاره عبــارت «حضور در
جبهههای نبــرد حق علیه باطل» به صراحت
قید شــده باشــد ،در این صــورت پذیرش این
گواهیهای مورد اشــاره عبــارت «حضور در
جبهههاینبردحقعلیهباطل»بهصراحتقید
شده باشد ،در این صورت پذیرش این گواهیها
نیز بالمانع خواهد بود.
ی که بیمهشده اقدام به درخواست
 -3در موارد 
احتساب ســوابق نظاموظیفه کرده و در مدت
اعتبار درخواست (سه ماه) فوت کند ،چنانچه
بازماندگان بیمهشــده پــس از انقضای مهلت
مذکور به شعبه مراجعه و متقاضی بهرهمندی
از سوابق مذکور باشــند ،در صورت تایید اداره
کل فنی بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی،
پذیرش ســوابق ســربازی موردنظر با پرداخت
حقبیمــه متعلقه برابــر مقــررات امکانپذیر
خواهد بود.
نحوه و شرایط استرداد حق بیمههای
پرداختیبابتخدمتسربازیوحضور
در جبهه به متقاضیان.
 -1نظــر بــه اینکــه برخــی بیمهشــدگان (یا
مستمریبگیران فعلی) که قبل از فراهم شدن
اجرای ماده 95قانون تامین اجتماعی در فاصله
زمانی  1385/06/14تا تاریخ 1391/04/27
براساس ضوابط وقت ،اقدام به پرداخت تمام یا
بخشی از حق بیمه متعلقه بابت مدت خدمت
نظاموظیفــه خود (اعم از تقســیط یا پرداخت
یکجــا) کردهاند ،لذا صرف نظر از ایجاد یا عدم
ایجاد ســابقه مــورد نظر در سیســتم مکانیزه
مربوط ،در صورت ارائه تقاضا از سوی مشمولین
یادشده و احراز شرایط الزم در ماده  95قانون،
نسبت به استرداد حق بیمههای پرداخت شده
در شعبه مربوطه در وجه متقاضی اقدام خواهد
شد .بدیهی است ســوابق سربازی این گروه از
مشــموالن با درخواســت آنان بر اساس ماده
 95قانــون ،به صورت رایگان مورد احتســاب
واقع میشود.
 -2از آنجایی که ایجاد ســابقه و ارائه تعهدات
قانونــی منوط به پرداخت کامــل حق بیمه در
مهلتهــای مقرر اســت؛ لذا در مــواردی که
متقاضیان احتساب مدت خدمت نظاموظیفه و
حضور داوطلبانه در جبهه پس از ارائه درخواست
و صدور اعالمیه بدهی اقدام به پرداخت کامل
حق بیمه در مهلتهای تعیین شــده (به طور
یکجا یا تقســیط) نمیکنند ،بــا توجه به عدم
تولید ســابقه ،چنانچه متقاضی تمایل به ارائه
درخواســت جدید به منظور تجدید محاســبه
و پرداخت حق بیمه نداشــته باشــد و تقاضای
انصراف از درخواست احتساب سوابق و استرداد
حق بیمههای پرداختی را با تکمیل فرم مربوطه
و قبول شــرایط مندرج در آن را داشــته باشد،
نسبت به استرداد حق بیمههای پرداختی ،در
وجه متقاضی اقدام خواهد شد.
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