حقــوق کــار

آنﭽـه بایـد در مورد بیـمه حتـما بدانیــد

نحــوه اعــالم تــرك کار در لیســت در لیســت بیمــه ﺛبــت شــود .ایــن تاریــﺦ همــان
تاریﺨــی اســت کــه بیمــه شــده در ســر کار خــود
بیمــه چگونــه اســت؟
تــرک کار غالبــا بابــت مــوارد زیر اتفــاق میافتد حاضر نشــده اســت.
بــه عنــوان مﺜــال اگــر بیمــه شــده تــا امــروز
و درج تاریﺦ آن در لیســت بیمه الزم اسـت:
( 23فروردیــن) در کارگاه مشــغول بــه کار بــوده
-1ترککاربیمهشدهازکارگاهبهاختیارخود
و از فــردا دیگــر مراجعــه نﮑنــد؛ تاریــﺦ فــردا (24
-2اخراج بیمه شده توسﻂ کارفرما
فروردیــن) تاریــﺦ تــرک کار بــوده و کارکــرد وی
-3از کار افتادگی یا فوت بیمه شده
نیــز  23روز مــی باشــد.
-4اعزام بیمه شده به خدمت سربازی
اعــالم تــرک کار صرفــا در مهلــت مقــرر
در ایــن مــوارد بایــد تاریــﺦ دقیــﻖ تــرک کار
14
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قسمت پایانی

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.

جهــت ارســال لیســت بیمــه (ماهــی کــه تــرک
اتفــاق افتــاده اســت) قابــل انجــام اســت.
تذکــر  :در خصــوص اســتراحت پزشــﮑی و
بــارداری؛ نبایــد تــرک کار در لیســت اعــالم شــود
نحــوه انتقــال اطالعــات نــرم افزاربیمه
بــه سیســتم دیگــر چگونه اســت ؟
بــرای نصــب مجــدد برنامــه تنهــا کافیســت
دیتــا بیــﺲ قبلــی را در همــان مســیر کﭙــی

کنیــد ســﭙﺲ برنامــه را اجــرا کنیــد و کارتــان را
انجــام دهیــد .نیــاز بــه کاراضافــی دیگــری نــدارد.

بازنشســتگی 14درصــد
 -3بازنشســتگی و فــوت قبــل و بعــد از
بازنشســتگی و ازکارافتادگــی  18درصــد
 -4بازنشســتگی و فــوت قبــل و بعــد از
بازنشســتگی و ازکارافتادگــی  18درصد و ســرانه
درمــان بــرای خدمــات درمانــی

بیمه برای کارگر روزمزد چگونه است ؟
پرداخــت حــﻖ بیمــه بــه ســازمان تامیــن
اجتماعــی براســاس روز و ســاعت تعییــن و بــه
ســازمان مزبــور پرداخــت میشــــود ،بــه ترتیبی
کــه بــرای  8ســاعت کار یــک روز بیمــه منظــور
میشــــود .حــﻖ بیمــه دریافتــی بابــت اضافــه
کاری نیــز فقــﻂ بــر میــزان خدمــات ســــازمان
تاﺛیــر دارد و موجــب افزایــش مــدت ســابقه فــرد
حﻖ بیمه به سازمان
نمیشــود .بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه مــدت
تﺄمین اجتماعی براساس
کارکــرد هــر فــرد در کارگاههــای مشــمول قانــون
روز و ساعت تﻌیین
کار و تامیــن اجتماعــی در طــول مــاه حــﻖ بیمــه
پرداخت میشــود
پرداخــت و متناســب بــا آن حــﻖ بیمــه منظــور
به ترتیبی که
میشــود .در برخــی از مشــاغل مــدت کار در مــاه
کمتــر از  30روز اســت و درواقــﻊ بــه صــورت پــاره
برای  ۸ساعت کار
وقــت و ســاعتی انجــام میشــود کــه در ایــن
یک روز بیمه
مــوارد الزم اســت بــا توجــه بــه نــوع شــغل ،مدت
منﻈور میشــود
قابــل قبــول کارکــرد در طــول مــاه مــورد توافــﻖ
ســازمان و صنــف مربوطه قرار بگیرد و براســــاس
آن مبلــﻎ بیمــه دریافــت شــود .در هــر حــال
مبنــای تعییــن ســابقه ایــن افــراد بدینگونــه
اســت کــه  8ســاعت کار یــک روز ســابقه منظــور
تفاوتبیمهاختیاریوخویﺶفرماچیست؟
شــــود .بهتــر اســت در مشــاغلی کــه ماهیــت
بیمــه براســاس قانــون تامیــن اجتماعــی بــه
کوتــاه مــدت و پــاره وقــت یــا ســــاعتی دارنــد
دســتمزد و میــزان مــدت زمــان کارکــرد در دو دســته عمــده تقســیم مــی شــود:
الــﻒ :بیمــه اجبــاری :بیمــه اجبــاری
مــاه تعییــن شــود ،مﺜــل شــغل منشــیگری در
شــامل تمامــی مشــمولین قانــون کار و کســانی
مطبهــا یــا دفاتــر وکالــت یــا مشــاوره.
اســت کــه در قبــال دریافــت مــزد و حقــوق در
مبلــﻎ پرداخــت بیمــه اختیــاری در کارگاههــا ،کارخانــه هــا و شــرکتها مشــغول بــه
کارند.
ســال  96چقــدر اســت؟
ب :بیمــه هــای خویــﺶ فرمــا :بیمــه
نــرخ پرداخــت حــﻖ بیمــه کلیــه بیمــه
شــدگان اختیــاری اعــم از متقاضیــان جدیــد خویــش فرمــا به دو دســــته تقســــیم میشــود:
و افــرادی کــه قبــال بیمــه اختیــاری بودهانــد  .1بیمــه اختیــاری  .2بیمــه صاحبــان حــرف و
معــادل  ٪26مبنــای پرداخــت حــﻖ بیمــه مــورد مشــاغل آزاد
بیمــه اختیــاری بــرای کســانی اســت کــه
قــرارداد ( 26درصــد از حقوقــی کــه بــه تامیــن
اجتماعــی اعــالم گردیــد) جهــت بهــره منــدی تحــت پوشــش بیمــه خاصــی نیســتند.
درصــد حــﻖ بیمــه متقاضیــان بیمــه
از مزایــای بازنشســتگی ،از کار افتادگــی ،فــوت و
اختیــاری  26درصــد دســتمزد و حقــوق توافــﻖ
درمــان اســت.
حــﻖ بیمــه پرداختــی در بیمــه مشــاغل آزاد شــده اســت .بیمــه اختیــاری بــر اســاس حــﻖ
بیمــه مذکــور تمامــی تعهــدات بیمــه ای را
تامیــن اجتماعــی بــه صــورت زیــر اســت:
-1بازنشســتگی و فــوت بعــد از بازنشســتگی شــامل میشــود.
عــالوه بــر حــﻖ بیمــه فــوق دولــت نیــز
 12درصــد
 -2بازنشســتگی و فــوت قبــل و بعــد از پرداخــت  3درصــد از حــﻖ بیمــه را طبــﻖ
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قانــون تامیــن اجتماعــی (مــاده 28قانــون تامیــن
اجتماعــی) متعهــد شــده اســت .بایــد توجــه
داشــت کــه مســﺌول پرداخــت حــﻖ بیمــه در
بیمــه هــای اختیــاری خــود شــﺨﺺ بیمــه شــده
است.
بیمــه شــدگان اختیــاری موﻇفانــد حــﻖ
بیمــه خــود را حداکﺜــر تا آخریــن روز دومــاه بعد
بــه شــعبه تامیــن اجتماعــی پرداخــت کننــد ،در
غیــر ایــن صــورت قــرارداد منعقــد شــده از اولین
روز ماهــی کــه حــﻖ بیمــه پرداخــت نشــده لغــو
میشــود و ادامــه بیمــه موکــول بــه درخواســت
جدیــد خواهــد بــود .اولیــن پرداخــت حــﻖ بیمــه
بایــد همزمــان بــا انعقــاد قــرارداد صــورت گیــرد.
البتــه در بیمــه اختیــاری فــرد کارفرمــا ندارد
بنابرایــن مزایــای قانــون کار بــه آنهــا تعلــﻖ
نمــی گیــرد بــه طــور مﺜــال بیمــه اختیــاری
مشــمول بیمــه بیــﮑاری نمیشــود بــه همیــن
دلیــل از بحــﺚ غرامــت دســتمزد ایــام بیــﮑاری
نیــز بهرهمنــد نمیشــوند.
هیــچ محدودیتــی در دفعــات بیمــه اختیاری
وجــود نــدارد ،افــراد مــی تواننــد بــدون هیــچ
محدودیتــی از لحــاظ دفعــات ،در صــورت
عــدم ادامــه بیمــه اجبــاری مبــادرت بــه بیمــه
اختیــاری کننــد.
در بیمــه اختیــاری از نظــر ســنی محدودیــت
وجــود دارد بــه طــوری کــه افــراد بایــد دارای
حداقــل یــک مــاه ســابقه بیمــه بــوده و زیــر
 50ســال ســن داشــته باشــند ،همچنیــن زنــان
خانــهدار بــاالی  45ســال نمــی تواننــد بیمــه
اختیــاری شــوند.
بیمــه اختیــاری بیشــتر مزایــای بیمههــای
اجبــاری ماننــد بازنشســتگی ،از کارافتادگــی و
درمــان را شــامل میشــود.
نــرخ بیمــه اختیــاری و مشــاغل آزاد از بیمــه
اجبــاری کمتــر اســت و ســه نــرخ حــﻖ بیمــه
در بیمــه هــای اختیــاری و بیمــه زنــان خانــه دار
وجــود دارد 12،14 :و  16درصــد کــه در هریــک
از ایــن پرداخــت هــا دولــت دو درصــد حــﻖ بیمــه
پرداخــت مــی کنــد در حالــی کــه  30درصــد حﻖ
بیمــه شــامل بیمــه هــای اجبــاری میشــود.
بــه غیــر از مــوارد ذکــر شــده شــرایﻂ مربــوط
بــه برخــورداری از خدماتــی از قبیــل بازنشســتگی،
ازکارافتادگــی کلــی غیرناشــی از کار ،مســتمری
بازمانــدگان و ...همانند بیمه شــدگان اجباری اسـت.
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