باسمه تعالی

وابسته کار جمهوری اسالمی اریان رد قطر
بیمه تامین اجتماعی ایرانیان خارج از کشور
شرایط احراز برای پذیرش درخواست متقاضی:
حداکثر سن برای مردان و زنان  50سال ،در صورت دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد بر  50سال از سن حداکثر کسر
می شود ویا در صورت داشتن سابقه  10سال بیمه پردازی از شرط سنی معاف می باشند وحداقل سن  18سال می باشد.
مدارک مورد نیاز:
 oتصویر شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل (تمام صفحات)
 oتصویر کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل (پشت و رو)
 oتصویر گذرنامه متقاضی
 2 oقطعه عکس  3*4متقاضی و یک قطعه عکس ازافراد تحت کفالت قانونی باالی  2سال سن (پشت نویسی شده)
 oتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 oگواهی اشتغال به تحصیل برای فرزند ذکور( باالی  18سال)
 oتعهدنامه عدم اشتغال و ازدواج برای فرزند اناث تحت تکفل قانونی
حداقل مبلغ پایه حق بیمه قابل پرداخت برای بیمه ایرانیان خارج از کشور در سال 1395

 oبیمه بازنشستگی +فوت  +ازکارافتادگی +درمان(...................ماهانه حدود327هزارتومان)
 oبیمه بازنشستگی  +فوت  +ازکارافتادگی( ...............................ماهانه حدود227هزارتومان)
 oبیمه بازنشستگی +فوت  +درمان( ..........................................ماهانه حدود276هزارتومان)
 oبیمه بازنشستگی +فوت( ..........................................................ماهانه حدود176هزارتومان)
نحوه پرداخت حق بیمه از طریق گشایش حساب بانکی باهماهنگی سازمان تامین اجتماعی در بانکهای داخل کشور و
پرداخت حق بیمه از سوی متقاضی از طریق پرداخت اینترنتی بصورت ماهانه  ،فصلی و یا ساالنه خواهد بود.

شرایط برقراری مستمری بازنشستگی:
*دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و  60سال سن برای مردان و  55سال سن برای زنان.
*داشتن  30سال سابقه پرداخت حق بیمه با  50سال سن برای مردان و  45سال سن برای زنان.
*داشتن  35سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی.
شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی :
برای برقراری مستمری از کارافتادگی  ،داشتن شرایط زیر ضروری است:
*چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی  ،ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان
شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد ،در صورت صدور گواهی پزشک معالج
متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل عالج بودن بیماری  ،اتمام در مان های انجام شده و همچنین ازکارافتادگی  ،شخص بیمه
شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل
می شود معرفی وکمیسیون پزشکی موضوع ماده  91قانون تأمین اجتماعی  ،ازکارافتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل
 %66و باالتر تعیین نماید.
*بیمه شده بایستی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف  10سال قبل از شروع بیماری و همچنین  90روز
سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد.
*حوادث ناشی از کار در مورد بیمه شدگان خارج از کشور موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می
گردد.
شرایط برقراری مستمری بازماندگان :
برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی ،احراز یکی از شرایط زیر ضروری است.
*بیمه شده متوفی ظرف  10سال قبل از تاریخ فوت حداقل یک سال سابقه پرد اخت حق بیمه را داشته باشد مشروط بر اینکه
 90روز آن در آخرین سال حیات واقع شده باشد.
*بیمه شده متوفی حداقل  20سال سابقه قابل قبول داشته باشد.
*در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین  1تا  20سال باشد
بازماندگان و اجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه ( بدون الزام به رعایت ماده 111
قانون تأمین اجتماعی) و به نسبت سهام مقرر در ماده  83قانون را خواهند داشت.
نرخ حق بیمه :
حداقل نرخ ماهانه حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشوریک ونیم برابر حداقل دستمزد پایه ماهانه هرسال میباشد.

نرخ  16درصد (بیمه بازنشستگی و فوت ،بدون ازکارافتادگی) (14درصد سهم متقاضی 2 +درصد سهم دولت)
نرخ  20درصد (بیمه بازنشستگی ،فوت و ازکارافتادگی) ( 18درصد سهم متقاضی 2 +درصد سهم دولت)
در صورت استفاده از درمان نرخ حق بیمه برخورداری از درمان معادل  8درصد دستمزد سهم بیمه شده نیز از متقاضی اخذ
می گردد .انتخاب بیمه درمان اختیاری بوده وصرفاً در داخل کشور خدمات درمانی ارایه می شود وبرای هزینه های درمان در خارج از
کشور خسارات متفرقه برابر با تعرفه داخل کشور پرداخت می شود.
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