پذیزٌ وًیسی طزح جامع بیمٍ تامیه اجتماعی
اعضاء ي بهزٌ بزداران ساسمان وظام مهىدسی کشايرسی آغاس گزدید

اجرای طرح خذمات بیمٍ تامیه اجتماعی از تاریخ  09/00/10برای تمامی اعضاء ي بُرٌ برداران از طریق سازمان
وظام مُىذسی کشايرزی ي .مىابع طبیعی جُت تحت پًشش بیمٍ اجتماعی ،بازوشستگی ي خذمات درماوی
آغاز می گردد.
طبق بخشىامٍ مًرد تًافق با سازمان تامیه اجتماعی کشًر ،امکان تحت پًشش قرار گرفته تمامی اعضای
سازمان با لحاظ سابقٍ فعالیت مُىذسی کشايرزی میسر گردیذ .تمامی اعضای محترم دارای عضًیت معتبر
سازمان می تًاوىذ با مراجعٍ بٍ سازمان استان خًیش ي دریافت معرفی وامٍ بٍ شعب سازمان تامیه اجتماعی
مراجعٍ ي تحت پًشش بیمٍ اجتماعی قرار گیروذ .
برخی از مسایا ي يیژگی َای ایه بیمٍ وسبت بٍ تامیه اجتماعی اختیاری ي خًیش فرما بٍ شرح ریل می باشذ.

مشایای طزح بیمٍ تامیه اجتماعی اعضاء ي بهزٌ بزداران ساسمان وظام مهىدسی کشايرسی ي مىابع طبیعی کشًر
ردیف

يیژگی َای خاص تعُذات

1

کًتاٌ مذت قابل ارائٍ
کمک َسیىٍ ازدياج

مسایا وسبت بٍ بیمٍ اختیاری

مسایا با بیمٍ صاحبان حرف ي مشاغل آزاد
(خًیش فرما)

از کار افتادگی کلی واشی از کار

ارائٍ کمک َسیىٍ ازدياج،

2

َسیىٍ کفه ي دفه

ارائٍ کمک َسیىٍ ازدياج

َسیىٍ کفه ي دفه،

3

اريتس ي پريتس

افسایش مذت اعتبار دفاتر درماوی

اريتس ي پريتس،

4

کمک َسیىٍ سفر

اوتخاب دستمسد مبىای پرداخت

کمک َسیىٍ سفر

حق بیمٍ
5

ایجاد سابقٍ با عىًان امضاء

عذم پرداخت فراوشیس در مراکس

سازمان وظام مُىذسی ي کشايرزی

ملکی سازمان

ي مىابع طبیعی
6

عذم پرداخت َسیىٍ سراوٍ درمان

7

افسایش اعتبار دفاتر درماوی

8

پرداخت حق بیمٍ کمتر در مقایسٍ
با بیمٍ شذٌ ای کٍ بیش از یک فرد
تحت کفالت دارد.

9

ایجادسابقٍ با عىًان اعضاء سازمان
وظام مُىذسی کشايرزی ي مىابع
طبیعی

11

اوتخاب دستمسد مبىای پرداخت حق
بیمٍ

تًجٍ 9 1ایه گريٌ از مشمًلیه از پرداخت فراوشیس در مراکس ملکی سازمان َماوىد بیمٍ
شدگان اجباری معاف می باشىد.
تًجٍ 92ایه گريٌ از بیمٍ شدگان َماوىد بیمٍ شدگان اجباری از تعُدات درماوی مًضًع
قاوًن تامیه اجتماعی بُرٌ مىد می باشىد.
***ضمىا برای کسب اطالعات بیشتر ،با مًسسٍ صىديق تعاين ي رفاٌ بٍ شمارٌ َای
 77883752 -77883753 -77878148تماس حاصل فرمایید.

