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 ...معاونین محترم 

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ...

 اداره کل تأمین اجتماعی استان...
 

های تابعه مورخ ای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهیأت امنمصوبه هشتاد و پنجمین جلسه  7به موجب بند      

و اصهالحیه مهورخ  62/12/58آئین نامهه ادامهه بیمهه بهه اهور ایتیهاری مصهو   3ماده اصالحاتی در  91/91/17

هیههأت امنههای سههازمان تههأمین اجتمههاعی و  11/91/12و  99/99/51شههورای عههاأی تههأمین اجتمههاعی و  61/99/52

ه ایجهاد رردیهدنحوه تعیین دستمزد و همچنین مبنای پردایت حق بیمه متقاضهیان  در یصوص ی تابعههاصندوق

از تهاری  صهدور ایهن  بیمهه شهدران امهور ننهی 289بخشنامه جایگزین  69و  61، 91بندهای  است. بر این اساس

 : یابدتغییر میبه شرح ذیل  بخشنامه

تا  71سال سابقه پردایت حق بیمه دارند بین  8کسانی که بیش از مبنای پردایت حق بیمه مشموأین برای  -اأف 

به اور ایتیاری به انتخا  متقاضهی  روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه 321درصد میانگین دستمزد آیرین  911

مهه حداقل دستمزد مصو  شورای عاأی کار کمتر نباشد و مبنای پردایت حق بی6/9یواهد بود مشروط بر اینکه از 

حهداقل و 6/9سال سابقه پردایت حق بیمه دارند بهه انتخها  متقاضهی بهین  8کمتر از سال و یا  8 متقاضیانی که

 حداکثر دستمزد شاغلین یواهد بود.

اضانه  از ابتدای هر سال به میزان درصدی که ابق مقررات مصو  شورای عاأی کار به سطوح دستمزد شاغلین -  

حهداقل 6/9یابد. در هر حال مبنای پردایهت حهق بیمهه از بیمه شدران انزایش می مۀرردد مبنای کسر حق بیمی

 دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصو  بیشتر نخواهد بود.

دارند و مبنای پردایت حق  نعال قرار کلیه بیمه شدران ادامه بیمه به اور ایتیاری که در ردیف بیمه پردازان  -ج 

ابتهدای سهال باشهد از حداقل دسهتمزد مصهو  مهی 6/9ستمزد مصو  شورای عاأی کار تا بیمه آنان بین حداقل د

حداقل دستمزد مصو  شورای عاأی کار اصالح و مبنای پردایت حهق  6/9 مبنای پردایت حق بیمه آنان تا 9315

 ریرد. بیمه و ارائه تعهدات قرار می

شهدران، بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور ننهی بیمهمسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین 

ههای ررابطهین کهاررزاری  وصول حق بیمه، امور ننی مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور کهاررزاری

 

  3اصالح ماده موضوع: 

 آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری

 حوزه 

 معاونت بیمه ای

 

 

 131 بخشنامه

 شدگانامور فنی بیمه
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ادارات کل استانها، دنتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتمهاعی و رؤسها و معهاونین ذیهرب  در واحهدهای اجرائهی و 

 ن شرکت مشاور مدیریت و یدمات ماشینی تأمین یواهند بود. همچنی

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 اتمین اجتماعیسررپست سازمان                  
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  ...معاونین محترم

 ستادی ......ادارات کل و دفاتر مستقل 

 اداره کل تأمین اجتماعی استان........
 

های تابعه مورخ مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 7به موجب بند      

و اصهالحیه مهورخ  62/12/58آئین نامهه ادامهه بیمهه بهه اهور ایتیهاری مصهو   3اصالحاتی در ماده  91/91/17

هیههأت امنههای سههازمان تههأمین اجتمههاعی و  11/91/12و  99/99/51شههورای عههاأی تههأمین اجتمههاعی و  61/99/52

ه های تابعه در یصوص نحوه تعیین دستمزد و همچنین مبنای پردایت حق بیمه متقاضهیان ایجهاد رردیهدصندوق

از تهاری  صهدور ایهن  نامهور ننهی بیمهه شهدرا 289بخشنامه جایگزین  69و  61، 91بندهای  است. بر این اساس

 یابد: به شرح ذیل تغییر می بخشنامه

تا  71سال سابقه پردایت حق بیمه دارند بین  8مبنای پردایت حق بیمه مشموأین برای کسانی که بیش از  -اأف 

به اور ایتیاری به انتخا  متقاضهی  روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه 321درصد میانگین دستمزد آیرین  911

حداقل دستمزد مصو  شورای عاأی کار کمتر نباشد و مبنای پردایت حق بیمهه 6/9اهد بود مشروط بر اینکه از یو

حهداقل و 6/9سال سابقه پردایت حق بیمه دارند بهه انتخها  متقاضهی بهین  8سال و یا کمتر از  8متقاضیانی که 

 حداکثر دستمزد شاغلین یواهد بود.

یزان درصدی که ابق مقررات مصو  شورای عاأی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضانه از ابتدای هر سال به م -  

حهداقل 6/9یابد. در هر حال مبنای پردایهت حهق بیمهه از رردد مبنای کسر حق بیمۀ بیمه شدران انزایش میمی

 دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصو  بیشتر نخواهد بود.

به اور ایتیاری که در ردیف بیمه پردازان  نعال قرار دارند و مبنای پردایت حق  کلیه بیمه شدران ادامه بیمه -ج 

ابتهدای سهال باشهد از حداقل دسهتمزد مصهو  مهی 6/9بیمه آنان بین حداقل دستمزد مصو  شورای عاأی کار تا 

ی پردایت حهق حداقل دستمزد مصو  شورای عاأی کار اصالح و مبنا 6/9مبنای پردایت حق بیمه آنان تا  9315

 ریرد. بیمه و ارائه تعهدات قرار می

شهدران، مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور ننهی بیمه

ههای ررابطهین کهاررزاری  وصول حق بیمه، امور ننی مستمری ها، نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور کهاررزاری

 

  3موضوع: اصالح ماده 

 آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری

 حوزه 

 معاونت بیمه ای
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 شدگانامور فنی بیمه
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ستانها، دنتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتمهاعی و رؤسها و معهاونین ذیهرب  در واحهدهای اجرائهی و ادارات کل ا

 همچنین شرکت مشاور مدیریت و یدمات ماشینی تأمین یواهند بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان اتمین اجتماعی

 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریکل

 / پارافو انم خانوادگیانم 

 مدریکل

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 محمدحسن زدا  منصور آتشی سهراب صفائی محمود علی بخشی مجید ملکی -زرهه اتبانی 
    

 معاونت حقوقی نماینده حقوقی شورای فنی معاونت رئیس شورای فنی معاونت دبیر شورای فنی معاونت

 عمران نعیمی محمدرضا جوان جعفری سهراب صفائی اتجیکسعید 


