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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 

 با سالم 
 

سکامما  مکد     مهیمح کم  مکد اتیکجلسکه ه نیمهشک   نکدد نهصکد   هکار    یک « 1»مفاد بند ت به با عنای    

بکا تدجکه بکه    مر یبگیمس مم م  بیمه عم د ما  یلیتکم مهیکسم حق ب دیبم مدرفقت با تمد یمبن 30/38/1033

بکم مدرفقکت بکا  یمبنک 11/30/1033  مدیمه سکامما  مکد  مح م  ت اجلسه هی د هار    چها مین« 0»مفاد بند 

مکد    8511/00/1333  پیکم  دسک د  ردر ی اکما ه  بکت بیمکه د مکا  تکمیلکیبا بگیکمر مسک ممیبه مساعدت 

ها   بگیمر ، تدجه ردر رت کل رس ا عمم رم مس ممیبیمه ه تکمیلی د ما    د  خصدص کسم حق بیم 11/30/1000

 نماید:یی  ر به نکات ذیل جلب می رحدهای رجمر

 آتیکه مین رج مکاعی   اکمکت بیمکهابگیمر  تکبمرساس قمر درد منعقده بین کاند  عالی بامنشس گا    مس ممی( 1

بکم ر م   اتیکبکا رح سکام مال 03/38/1031لغایت  31/30/1033 حافظ، حق بیمه تکمیلی د ما  رم تا یخ سامر 

 بااد.می  یال 013،333 نفم ماهانه بمری همرفا ده 
 

 بگیکمر  بابکت بیمکه تکمیلکی د مکا  مدیمه مبنی بکم مسکاعدت بکه مسک ممیمح م  ت ابا تدجه به مصدبات هی (5

تدسک   رحکدهای رجمریکی بکه   یال 011،333نفم رم مشمدلین ماهانه مبلغ م مقم  گمدید طی د  ه مذکد  به رمرء ه

 حسام هاینه کم  به بیمه تکمیلی د ما  بکه ککد حسکام ممبدطکه منوکد    بکا همکاهنگی ککاند  بامنشسک گا 

غایککت ل 31/30/1033بککه اکمکت طککمر قککمر درد پمدرخککت گکمدد. رم رینککم  رم تککا یخ  ممبدطککه اهمسک ا    رسکک ا 

بابت بیمه تکمیلی د ما  رم مس ممی ماهانه هم نفم  ءبه رمر  یال 011،333)به مدت ی  سال( مبلغ  03/38/1031

 .مشمدلین کسم خدرهد اد

 

 
 برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی معاونت ومعاونت بیمه ای حوزه: 
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، مین رج ماعی   امکت بیمکه ریکمر ابگیمر  تبه مدجب قمر درد منعقده بین کاند  عالی بامنشس گا    مس ممی( 0 

 بااد.می یال  101،133مبلغ  ح سام مالیات بم ر م  رفا ده بمری هم نفم ماهانهحق بیمه عمم با ر

به  بگیمر  باممانده،بگیمر  بامنشس ه، رمکا رف اده کلی   مس ممیمشمدلین قمر دردهای مذکد  عبا تند رم مس ممی( 0

 آنا . هممره همسم   یا همسمر  درئم   د  صد ت تمایل سایم رفمرد تحت تکفل  رجد امری 

  ر تدرند د  صد ت تمایل تمامی رفکمرد تحکت تکفکل خکدد: بمرساس قمر درد منعقده، مس ممی بگیم رصلی می1تبصمه

   ماد حسب مد د() فممندر    پد   قمر  دهد   گاینش بمخی رم رفمرد تحت تکفل د ما  تحت پداش بیمه تکمیلی

  .دباامین مجام

 د تحت تکفل آنا  که د  آبا  مکاه سکال جکا ی مشکمدل قکمر درد قبلکیبگیمر    رفمر: د خصدص مس ممی5تبصمه

 رند رلارمی به  عایت تبصمه فدق  جدد ندر د. لیکن رین دس ه رم رفمرد نیا د  صد ت رفکاریش بدده  د ما بیمه تکمیلی

 گیمند.یا کاهش رخ یا ی تعدرد رفمرد تحت تکفل )غیم رم همسم(، مشمدل تبصمه یاداده قمر  می

ری بگیمر  بامنشس ه   رمکا رف اده کلی مشمدل بیمه تکمیلی د ما ، تدر   پداش بیمکهد  صد ت فدت مس ممی( 1

مس ممی  بایست هنگا  رخذ د خدرست بمقمر یپذیم رست. ضمناً میبگیمر  باممانده آنا  رمکا مذکد  بمری مس ممی

رم بگیکمر  م کدفی پداش بیمکه عمکم مسک ممی سانی الم  د خصدص ، رطالعد ی(حضغیم )حضد ی    بامماندگا 

 رحد رجمریی ذیمب  صکد ت پذیمف که   باممانکدگا  جهکت رسک فاده رم    سامما  محضد یغیطمیق سامانه خدمات 

 های بامنشس گی اهمس ا  ممبدطه  رهنمایی گمدند.ماریای بیمه مذکد  به کاند 

  رم کا رف کادگی بکه مس ممی بامنشسک گی رت رحکا  تغییمناای رم (د  صد ت پمدرخت همگدنه مس ممی معدقه ( 6

لغایت  31/30/1033ممبدط به د  ه ممانی قمر درد فعلی ) )الت   ...رصالح تا یخ خاتمه کفرن قال پم نده، بامماندگا ، 

 1رلکی  5نوم درا ن مفاد بنکدهای  (، الم  رست مبلغ حق بیمه تکمیلی د ما    حق بیمه عمم، با د 03/38/1031

 د ج   رم مس ممی م علقه کسم گمدد.د  سامانه م ممکا مس ممی  هامندی  ر رین دس د  ردر ی، د  

 بگیمر  مشمدل که تاکند  تحکتبم رساس مفاد قمر درد منعقده حدرکثم سه ماه پس رم تا یخ ام ع آ ، مس ممی( 7

 هکای بامنشسک گی ممبدطکهبا ممرجعه بکه ککاند  تدرنندرند د  صد ت تمایل میهای یاداده قمر  نگمف هپداش بیمه

هکای بامنشسک گی عمکم رقکدر  نماینکد. ککاند بیمه     ما د د خدرست بمقمر ی پداش بیمه تکمیلی ئهنسبت به ر ر

نماینکد. د  صکد ت  نامه رم م قاضیا  جدیکد، فهمسکت رسکامی آنکا   ر بکه اکعب رعکال مدظفند ضمن رخذ  ضایت
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مبلکغ  سکام رحمرد کسم حق بیمه ممبدط به بیمه تکمیلی د ما    بیمه عمم   همچنکین رم رف دس هاد  رینرضافه 

 بااد.رم رب دری قمر درد رلارمی می مساعدت سامما 

 گمدد د صکد ت تمایکلبگیمر  جدیدی که مس ممی آنا  د  طی مدت قمر درد بمقمر  میبامنشس گا    مس ممی( 8

هکای بامنشسک گی ا یخ صد   حکم بمقمر ی مس ممی با ممرجعه بکه ککاند تدرنند حدرکثم ظمر مدت سه ماه رم تمی

 ممبدطه نسبت به ر رئه د خدرست خدد مبنی بم بمقمر ی پداش بیمه تکمیلی د ما    بیمه عمم رقکدر  نمایند.کسکم

بگیکمر  دسک ه رم مسک ممید  خصدص ریکنسامما  رح سام مبلغ مساعدت   حق بیمه تکمیلی د ما    بیمه عمم 

 پذیمد. صد ت بایست رم تا یخ بمقمر یمی

بایسکت تدسک   رحکد رمکد  مکالی نیا می 8   6مبلغ ممبدط به مساعدت سامما  د  خصدص مشمدلین بندهای ( 0

 اعب د  کد حسام ممبدطه منود  گمدد.

 هم مکاهبایست مبالغ کسم اده  ر حسب مد د د  کد حسام ممبدطه ثبت   د  پایا   رحد رمد  مالی اعب می (13

 های رعکال  اکده تدسک های بیمه تکمیلی د ما    بیمه عمم به صد ت جدرگانه به اما ه حسامضمن صد   چ 

 ناد بان  133033133033)اما ه حسام  رج ماعی مینات بگیم سامما کا گمر  بامنشس ه   مس ممی عالی کاند 

هت بیمکه تکمیلکی د مکا    اکما ه حسکام به نا  امکت آتیه سامر  حافظ ج 1518 فاه اعبه دک م حسابی کد 

 آبا  جهت بیمه عمم( 11به نا  بیمه ریمر  مج مع تخصصی  176ناد بان   فاه اعبه پا ک الله کد  107333108

 یا رس ا  ممبدطه نسبت به پمدرخت آ  رقدر  نمایند. بگیمر  اهمس ا   با هماهنگی کاند  بامنشس گا    مس ممی

یکاد  هایرلسابق کاند های بامنشس گی بدده   کمافیهای مذکد  بم عهده کاند اش بیمهپذیم  رنصمرر رم پد( 11

بایسکت بااکند   مکیبگیمر  مسئدل   م عهد مکیاده د خصدص بمگشت مبالغ کسم اده   جلب  ضایت مس ممی

 رجمریکیهکای ممبدطکه بکه  رحکدهای بگیمر   ر جهت تدقف کسم حق بیمهفهمست مشخصات رین دس ه رم مس ممی

 رعال  نمایند.

  سانی الم   ر رنجا  دهد.ردر ه کل   رب  عمدمی مکلف رست د  خصدص مفاد رین دس د  ردر ی رطالع( 15

 رفار ی الم   ر د  خصدص تهیه لیستمین مکلف رست رمکانات نم ات مشا   مدیمیت   خدمات مااینی تامک( 10

 هکای بیمکهجهت ر رئه به امکتمس ممی نه د  سامانه م ممکا بیمه تکمیلی د ما    همچنین لیست تغییمرت ماها

 مذکد  فمرهم نماید.
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، ی   تدسعه مکدیمیتمعا نین پش یبان، ریتعهدرت بیمه مسئدل حسن رجمری رین دس د  ردر ی مدیمر  کل، معا نین 

هکا   کلیکه مسکئدلین ردر رت کل رس ا  آ  ی رطالعاتفن   ، رمد  مالی، نوا ت بم مصا رهاردر رت مس ممی ی  سا

 مین خدرهند بدد.اخدمات مااینی ت ت مشا   مدیمیت  ی   همچنین امکی ب  د   رحدهای رجمرذی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهشم موسویمیر 
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 /مدریان ک   مستق  ستادیمعاونین  محترم 

 ی استانمدریان ک  تأمین اجتماع 
 

 با سالم 
سکامما  مکد     مهیمح م  مد اتیجلسه ه نیمنهصد   ندد   هش هار    ی « 1»مفاد بند با عنایت به رح مرما؛     

بکا تدجکه بکه    مر یبگیمس مم   بیمه عمم د ما  یلیتکم مهیکسم حق ب دیبم مدرفقت با تمد یمبن 30/38/1033

بکم مدرفقکت بکا  یمبنک 11/30/1033  مدیمه سکامما  مکد  مح م  ت السه هیج د هار    چها مین« 0»مفاد بند 

مکد    8511/00/1333  پیکم  دسک د  ردر ی اکما ه  بابکت بیمکه د مکا  تکمیلکی بگیکمر مسک ممیمساعدت به 

ها   س ا بگیمر ، تدجه ردر رت کل رعمم رم مس ممیبیمه د  خصدص کسم حق بیمه تکمیلی د ما     11/30/1000

 نماید: رحدهای رجمریی  ر به نکات ذیل جلب می

 آتیکه مین رج مکاعی   اکمکت بیمکهابگیمر  تکبمرساس قمر درد منعقده بین کاند  عالی بامنشس گا    مس ممی( 1

بکم ر م   اتیکم مالبکا رح سکا 03/38/1031لغایت  31/30/1033حافظ، حق بیمه تکمیلی د ما  رم تا یخ  سامر 

 بااد.می یال  013،333بمری هم نفم ماهانه رفا ده 
 

 بگیکمر  بابکت بیمکه تکمیلکی د مکا  مدیمه مبنی بکم مسکاعدت بکه مسک ممیمح م  ت ابا تدجه به مصدبات هی( 5

بکه تدسک   رحکدهای رجمریکی   یال 011،333م نفم رم مشمدلین ماهانه مبلغ مقم  گمدید طی د  ه مذکد  به رمرء ه

 حسام هاینه کم  به بیمه تکمیلی د ما  بکه ککد حسکام ممبدطکه منوکد    بکا همکاهنگی ککاند  بامنشسک گا 

لغایککت  31/30/1033بککه اکمکت طککمر قککمر درد پمدرخککت گکمدد. رم رینککم  رم تککا یخ  ممبدطککه اهمسک ا    رسکک ا 

بابت بیمه تکمیلی د ما  رم مس ممی ماهانه ل به رمرء هم نفم  یا 011،333)به مدت ی  سال( مبلغ  03/38/1031

 .مشمدلین کسم خدرهد اد

 

 

 
 برنامه ریزی، مالی و پشتیبانیمعاونت معاونت بیمه ای و حوزه: 

 0010لغایت آبان ماه سال  0011عمر مستمری بگیران از آذر ماه سال بیمه بیمه تکمیلی درمان و  موضوع:
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، مین رج ماعی   امکت بیمکه ریکمر ابگیمر  تبه مدجب قمر درد منعقده بین کاند  عالی بامنشس گا    مس ممی( 0 

 بااد.می یال  101،133مبلغ  حق بیمه عمم با رح سام مالیات بم ر م  رفا ده بمری هم نفم ماهانه

به  بگیمر  باممانده،بگیمر  بامنشس ه، رمکا رف اده کلی   مس ممیمشمدلین قمر دردهای مذکد  عبا تند رم مس ممی( 0

 هممره همسم   یا همسمر  درئم   د  صد ت تمایل سایم رفمرد تحت تکفل  رجد امری  آنا .

  ر درند د  صد ت تمایل تمامی رفکمرد تحکت تکفکل خکددتبمرساس قمر درد منعقده، مس ممی بگیم رصلی می: 1تبصمه

 ) فممندر    پد    ماد حسب مد د( قمر  دهد   گاینش بمخی رم رفمرد تحت تکفل د ما  تحت پداش بیمه تکمیلی

 بااد. نمی مجام

 بگیمر    رفمرد تحت تکفل آنا  که د  آبا  مکاه سکال جکا ی مشکمدل قکمر درد قبلکی: د خصدص مس ممی5تبصمه

 رند رلارمی به  عایت تبصمه فدق  جدد ندر د. لیکن رین دس ه رم رفمرد نیا د  صد ت رفکاریش بدده د ما  بیمه تکمیلی

 گیمند.یا کاهش رخ یا ی تعدرد رفمرد تحت تکفل )غیم رم همسم(، مشمدل تبصمه یاداده قمر  می

ری بیمه تکمیلی د ما ، تدر   پداش بیمکهبگیمر  بامنشس ه   رمکا رف اده کلی مشمدل د  صد ت فدت مس ممی( 1

مس ممی  بایست هنگا  رخذ د خدرست بمقمر یپذیم رست. ضمناً میبگیمر  باممانده آنا  رمکا مذکد  بمری مس ممی

رم بگیکمر  م کدفی  سانی الم  د خصدص پداش بیمکه عمکم مسک ممی، رطالع)حضد ی   غیم حضد ی( بامماندگا 

 رحد رجمریی ذیمب  صکد ت پذیمف که   باممانکدگا  جهکت رسک فاده رم    سامما  ضد یطمیق سامانه خدمات غیمح

 های بامنشس گی اهمس ا  ممبدطه  رهنمایی گمدند.ماریای بیمه مذکد  به کاند 

ناای رم تغییمرت رحکا  مس ممی بامنشسک گی   رم کا رف کادگی بکه (د  صد ت پمدرخت همگدنه مس ممی معدقه ( 6

لغایت  31/30/1033ممبدط به د  ه ممانی قمر درد فعلی ) ) قال پم نده، رصالح تا یخ خاتمه کفالت   ...بامماندگا ، رن

 1رلکی  5نوم درا ن مفاد بنکدهای  (، الم  رست مبلغ حق بیمه تکمیلی د ما    حق بیمه عمم، با د 03/38/1031

 د ج   رم مس ممی م علقه کسم گمدد.ممی د  سامانه م ممکا مس  هامندی  ر رین دس د  ردر ی، د  

 بگیمر  مشمدل که تاکند  تحکتبم رساس مفاد قمر درد منعقده حدرکثم سه ماه پس رم تا یخ ام ع آ ، مس ممی( 7

 هکای بامنشسک گی ممبدطکهتدرنند با ممرجعه بکه ککاند رند د  صد ت تمایل میهای یاداده قمر  نگمف هپداش بیمه

هکای بامنشسک گی عمکم رقکدر  نماینکد. ککاند بیمه    د ما  رست بمقمر ی پداش بیمه تکمیلید خد ئهنسبت به ر ر

نماینکد. د  صکد ت  نامه رم م قاضیا  جدیکد، فهمسکت رسکامی آنکا   ر بکه اکعب رعکال مدظفند ضمن رخذ  ضایت
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مبلکغ رح سکام نکین رم رفمرد کسم حق بیمه ممبدط به بیمه تکمیلی د ما    بیمه عمم   همچ دس هاد  رینرضافه 

 بااد.رم رب دری قمر درد رلارمی می مساعدت سامما 

 گمدد د صکد ت تمایکلبگیمر  جدیدی که مس ممی آنا  د  طی مدت قمر درد بمقمر  میبامنشس گا    مس ممی( 8

گی هکای بامنشسک تدرنند حدرکثم ظمر مدت سه ماه رم تا یخ صد   حکم بمقمر ی مس ممی با ممرجعه بکه ککاند می

 ممبدطه نسبت به ر رئه د خدرست خدد مبنی بم بمقمر ی پداش بیمه تکمیلی د ما    بیمه عمم رقکدر  نمایند.کسکم

بگیکمر  دسک ه رم مسک ممید  خصدص ریکن  رح سام مبلغ مساعدت سامما  حق بیمه تکمیلی د ما    بیمه عمم 

 پذیمد. صد ت بایست رم تا یخ بمقمر یمی

بایسکت تدسک   رحکد رمکد  مکالی نیا می 8   6دت سامما  د  خصدص مشمدلین بندهای مبلغ ممبدط به مساع( 0

 اعب د  کد حسام ممبدطه منود  گمدد.

 بایست مبالغ کسم اده  ر حسب مد د د  کد حسام ممبدطه ثبت   د  پایا  هم مکاه رحد رمد  مالی اعب می( 13

 های رعکال  اکده تدسک جدرگانه به اما ه حسام های بیمه تکمیلی د ما    بیمه عمم به صد تضمن صد   چ 

 ناد بان  133033133033مین رج ماعی )اما ه حسام ابگیم سامما  تکاند  عالی کا گمر  بامنشس ه   مس ممی

به نا  امکت آتیه سامر  حافظ جهت بیمکه تکمیلکی د مکا    اکما ه حسکام  1518 فاه اعبه دک م حسابی کد 

 آبا  جهت بیمه عمم( 11به نا  بیمه ریمر  مج مع تخصصی  176عبه پا ک الله کد ناد بان   فاه ا 107333108

 بگیمر  اهمس ا    یا رس ا  ممبدطه نسبت به پمدرخت آ  رقدر  نمایند.با هماهنگی کاند  بامنشس گا    مس ممی

یکاد  هایرلسابق کاند های بامنشس گی بدده   کمافیهای مذکد  بم عهده کاند پذیم  رنصمرر رم پداش بیمه( 11

بایسکت بااکند   مکیبگیمر  مسئدل   م عهد مکیاده د خصدص بمگشت مبالغ کسم اده   جلب  ضایت مس ممی

 هکای ممبدطکه بکه  رحکدهای رجمریکیبگیمر   ر جهت تدقف کسم حق بیمهفهمست مشخصات رین دس ه رم مس ممی

 رعال  نمایند.

  سانی الم   ر رنجا  دهد.صدص مفاد رین دس د  ردر ی رطالعردر ه کل   رب  عمدمی مکلف رست د  خ( 15

 رفار ی الم   ر د  خصدص تهیه لیستمین مکلف رست رمکانات نم ت مشا   مدیمیت   خدمات مااینی تاامک( 10

 هکای بیمکهجهت ر رئه به امکتمس ممی بیمه تکمیلی د ما    همچنین لیست تغییمرت ماهانه د  سامانه م ممکا 

 فمرهم نماید. مذکد 
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، ری، معا نین پش یبانی   تدسعه مکدیمیتتعهدرت بیمه مسئدل حسن رجمری رین دس د  ردر ی مدیمر  کل، معا نین 

هکا   کلیکه مسکئدلین ردر رت کل رس ا  آ  ی رطالعاتفن   ها، نوا ت بم مصا ر، رمد  مالیی ردر رت مس ممی  سا

 مین خدرهند بدد.شا   مدیمیت   خدمات مااینی تات می   همچنین امکی ب  د   رحدهای رجمرذی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اهشم موسویمیر 
 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافوادگیانم و انم خان 

 معاونت ذریبط

 

 
    




