حقــوق کــار

آنﭽـه بایـد در مورد بیـمه حتـما بدانیــد

بخشــی از مشــکالت کارگــران و کارفرمایــان در مــورد مســاﺋﻞ مرتبــط بــه قوانیــن کار ،عــدم
اطــالع آنهــا از یــک ســری جزﺋیــات اســت.
در ایــن شــماره ســعی شــده بــه تعــدادی از ایــن موﺿوعــات کــه معمــوﻻ مــورد ســوال اســت،
پاســﺦ داه شــود .رعایــت ایــن نــکات کــه معمــوﻻ در قالــب قوانیــن و تبصرههــای مربــوط بــه بیمــه
بــه آن پرداختــه شــده باعــﺚ میشــود تــا افــراد دقیﻖتــر و بهتــر بــه حقــوق مالــی و قانونــی
خــود برســند.

بهترین زمــان برای اراﺋــه درخـواست
بازنشستگی
هرچقــدر زمــان بازنشســتگی بــه آخــر ســال
نزدیکتــر باشــد بهتــر اســت ،زیــرا :چنــان چــه
حﮑــم بازنشســتگی بــه بعــد از ســال منتقــل
شــود افزایشهــای حقــوق بازنشســتگان بــه
شــخﺺ مزبــور تعلــﻖ نمیگیــرد.
بــه طــور مﺜــال اگــر هیــﺄت دولــت افزایــش
حقــوق ســال را  15درصــد اعــالم کنــد بــرای

کســی کــه اول فروردیــن  xبازنشســته شــده
افزایــش مذکــور اعمــال نخواهــد شــد .چــرا کــه
ایــن افزایــش شــامل حــال کســانی اســت کــه در
ســالهای قبــل بازنشســته شــدهاند.
مســتمری بازنشســتگی بــرای بیمــه شــدهای
کــه آخــر ســال بازنشســته میشــود در وضعیــت
بهتــری محاســبه خواهــد شــد .چــرا کــه بــرای
محاســبه مســتمری متوســﻂ میانگیــن حقــوق
دو ســال پایانــی خدمــت مــالک عمــل اســت.

بیمــه شــدهای کــه  24مــاه پرداخــت حــﻖ بیمــه
وی طــی دو ســال پــر شــود و زیــاد بــه عقــب
برنگــردد ،بــا توجــه بــه تــورم و افزایشهــای
ســاالنه ،حقــوق و مســتمری بیشــتری دریافــت
خواهــد کــرد.
حداقــﻞ ســاعت کارکــرد یــک
کارگــردر مــاه بایــد چقــدر باشــد؟
بنابرمــاده  25قانــون کار ســاعات کارگــر
نبایــد در روز از  8ســاعت و در هفتــه از  44و
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در 4هفتــه متوالــی از  176ســاعت تجــاوز نمایــد.
بــرای احتســاب حقــوق ماهیانــه اگــر مــاه را 30
روزه در نظــر بگیریــم ســاعات کار برابــر اســت
بــا  176ســاعت بــه عــالوه 16کــه جمعــا معــادل
 192ســاعت در ماههــای نیمــه اول مــاه اســت.
آیــا کارفرمــا یــا رﺋیــس یــک ســازمان
میتوانــد از کارگــر یــا کارمنــد خــود
قــرارداد ســفید امﻀــا بگیــرد؟
خیــر .مدیــر کل بازرســی وزارت کار با اشــاره
بــه وجــود برخــی قراردادهــای ســفید امضــا در
کارگاه هــای کوچــک اعــالم کــرد براســاس مــاده
 10قانــون وزارت کارانعقــاد چنیــن قراردادهایــی
کــه بــه نوعــی در نتیجــه توافــﻖ کارگــر و کارفرما
شــﮑل مــی گیــرد تخلــﻒ اســت و درصــورت
اﺛبــات وجــود چنیــن قراردادهایــی بــا متخلفــان
برخــورد قضایــی میشــود .ســال گذشــته بیــش
از دوهــزار کارفرمــا بــه دلیــل ارتــﮑاب تخلــﻒ در
کارگاههــا بــه وزارت کار معرفــی شــدند .
آیــا بــه بیمه بیــکاری عیــدی و پــاداش
تعلــﻖ میگیــرد؟
خیــر .هیچگونــه پــاداش و عیــدی بــه
مقــرری بگیــران بیمــه بیــﮑاری تعلــﻖ نمیگیــرد.
بهتریــن قــرارداد بیمــه عمــر کــدام
اســت ؟
بــرای ایــن انتخــاب پــﺲ از در نظــر
گرفتــن میــزان پرداخــت خــود بایــد بیمــهای
را برگزینیــد کــه تمــام پوشــشها را بــه شــما
بدهــد حتــی اگــر ســود نهایــی شــما در بخــش
ســرمایه گــذاری یــک مقــداری کاهــش بیابــد .
بیمــه کارگــران کارمــزدی چــه میــزان
اســت ؟
حــﻖ بیمــه ایــن کارگــران بــه مﺄخــذ کل
درآمــد ماهانــه آنهــا محاســبه و دریافــت
میشــود.این حــﻖ بیمــه در هیــچ مــوردی نبایــد
از مبلﻐــی کــه بــه حداقــل مــزد کارگــر عــادی
تعلــﻖ میگیــرد کمتــر باشــد.
چــرا شــرکتهای مختلــﻒ ســود
بیمــه عمــر متفــاوت از  1۸تــا  25درصــد
اراﺋــه میدهنــد ؟
طبــﻖ قانــون شــرکتهای بیمــه در 5
ســال اول قــرار داد بیمــه عمــر؛ بــرای دوســال
اول مــدت اعتبــار بیمــه نامــه  16درصــد ،بــرای
دو ســال بعــد 13درصــد و بــرای دوره مــازاد بــر
چهــار ســال اول آن  10درصــد تعییــن میشــود.
امــا بــا شــرکتهای دیگــر ســود مشــارکت در
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منافــع بــه بیمهگــذاران اعطــاء میشــود کــه
اغلــب ســود یــک ســتون بــا ســود  ٪16و یــک
ســتون بــا ســود  . %25در جــداول بیمــه عمــر
دیــده میشــود.
بــرای خریــد بیمهنامــه الزم اســت بــه ســود
پرداختــی طی  5ســال گذشــته آن شــرکت توجه
کــرد .الزم اســت بیمــه عمــر را از شــرکتهایی
خریــد کــه ﺛبات بیشــتری در ســود مشــارکت در
منافــع و ســطﺢ توانگــری باالتــر دارنــد.
شرایط خریدبیمهسربازیچیست؟
به موجب قانون ،دوران خدمت سربازی کلیه
بیمهشدگان جزو سوابﻖ بیمهای آنان محسوب
میشود .مشروط بر این که:
-1رابطه بیمهای فرد با سازمان بیمه تامین
اجتماعی برقرار باشد؛
-2حﻖ بیمه دوران مذکور پرداخت شده باشد؛
 -3بیمه شده قبل از تاریﺦ تقاضا حداقل»«2
سال سابقه پرداخت حﻖ بیمه داشته باشد؛
-4درخواست توسﻂ متقاضی ارائه شده باشد.
نحوه خرید بیمه سربازی چگونه است؟
نحــوه پرداخــت حــﻖ بیمــه دوره
ســربازی بــه دو دســته تقســیم مــی شــود:
 -1کســانی کــه قبــل از تاریــﺦ 1383/1/30
(طبــﻖ قانــون اصــالح تبصره مــاده  14قانــون کار
و الحــاق یــک تبصــره بــه آن) خدمــت ســربازی
را گذراندهانــد کــه از ایــن افــراد حــﻖ بیمــهای
دریافــت نمیشــود .بــه شــرط آن کــه قبــل از
رفتــن بــه ســربازی اشــتﻐال داشــته و حــﻖ بیمــه
بــه ســازمان پرداخــت کردهانــد و پﺲ از ســربازی
نیــز مشــمول بیمــه تامیــن اجتماعــی باشــند.
-2کســانی کــه پــﺲ از تاریــﺦ مذکــور بــه
خدمــت ســربازی اعــزام شــده انــد کــه از ایــن
افــراد 7درصــد از بیمــه شــده دوران خدمــت
بــه عنــوان ســهم بیمــه شــده اخــذ میگــردد و
ســهم کارفرمــا توســﻂ دولــت تامیــن میشــود.
حــﻖ بیمــه مربــوط بــه دوره خدمــت ســربازی
( )30درصــد میانگیــن حقــوق و دســتمزد دو
ســال قبــل از درخواســت اســت کــه ( )7درصــد
آن را بیمــه شــده و مابقــی توســﻂ دولــت
پرداخــت مــی شــود.
آیــا یــک فــرد میتوانــد چنــد بیمــه
عمــر داشــته باشــد ؟
هــر فــرد میتوانــد چنــد بیمــه عمــر از یــک
شــرکت یــا از شــرکت هــای مختلــﻒ داشــته
باشــد .بــا ایــن توضیــﺢ کــه غرامــت پوشــشها

را حداکﺜــر تــا ســقﻒ آن پوشــش میتوانــد
دریافــت کنــد .بــه عنــوان مﺜــال اگــر مﺜال ســقﻒ
پوشــش فــوت طبیعــی را  100میلیــون در نظــر
بگیریــم و فــردی  6عــدد بیمــه عمــر داشــته
باشــد کــه پوشــش فــوت مجمــوع آنهــا 120
میلیــون تومــان شــود ،آن فــرد حداکﺜــر تــا 100
میلیــون میتوانــد دریافــت کنــد.
کارگــران ﻏیــر ایرانــی را چگونــه
میتــوان بیمــه کــرد ؟
بــرای اتبــاع خارجــی کــه دارای مجــوز
اقامــت از مراجــع ذیصــالح وهمچنیــن مجــوز
اشــتﻐال از اداره کل اتبــاع خارجــه وزارت تعــاون
وکار و رفــاه اجتماعــی هســتند در صورتــی کــه
در کارگاههــای مشــمول قانــون تامیــن اجتماعــی
اشــتﻐال داشــته باشــند میتــوان هماننــد اتبــاع
ایرانــی حــﻖ بیمــه پرداخــت کــرد ویــا ایــن کــه
افــراد مذکــور میتواننــد بــا انعقــاد قــرارداد
بیمــه حــرف ومشــاغل آزاد براســاس شــﻐلی کــه
درآن اشــتﻐال دارنــد مشــروط برایــن کــه خــود
کارفرمــا بــوده و کارگــر کســی نباشــند حــﻖ
بیمــه پرداخــت نماینــد
در صــورت اشــتباه در دســتمزد بــرای
لیســت بیمــه چــکار کنیــم ؟
اگــر کمتــر از حداقــل دســتمزد ارســال شــده
باشــد ،تامیــن اجتماعــی راســا جرایم را محاســبه
و اعالمیــه بدهــی را صــادر خواهــد کــرد .امــا اگــر
بیشــتر ارســال شــده باشــد در لیســت بعــدی
اصــالح پذیــر اســت.
اگــر شــماره بیمــه شــخصی  ۸رقمــی
باشــد بــا توجــه بــه  9رقــم بــودن آن
سیســتم اعــالم خﻄــا مینمایــد در ایــن
صــورت چــه کنیــم ؟
8رقــم ســمت راســت را وارد کنیــد .مﺜــال
اگــر شــماره بیمــه شــما  235589648اســت
 35589648را وارد کنیــد و اگــر شــماره
بیمــه شــما قدیمــی اســت و دفترچــه شــما
بــه تازگــی تعویــﺾ نشــده اولیــن رقــم از ســمت
راســت مربــوط بــه کــد امنیتــی شــماره بیمــه
بــوده کــه قبــال در شــماره بیمــه وجــود داشــته
و اکنــون حــذف گردیــده اســت ولــی اگر شــماره
بیمــه شــما بــه تازگــی اخــذ شــده اولیــن رقــم
از ســمت چــﭗ حتمــا صفــر اســت کــه بایــد آن
راحــذف کنیــد.
ادامه دارد...

