
:ضوابط بيمه صندوق آارآنان دولت  

 :پوشش بيمه از طريق آارمند مرد -١
  .سال الزامي مي باشد ١٨همسران غير شاغل و آليه فرزندان زير / بيمه نمودن همسر

  : افراد مشمول دريافت سهم دولت از حق سرانه-١-١
  فرزندان وي براساس قانون تنظيم خانواده  -همسر  -بيمه شده اصلي 

  :آسر حق بيمه  زمان شروع
  .آليه آارمندان دولت از تاريخ استخدام تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني قرار مي گيرند 

آارآنان جديداالستخدام دولت، آـه هنـوز حكـم حقـوقي بـراي آنـان صـادر نگرديـده اسـت، درصـورت تعهـد آتبـي             

نه از حقـوق آنـان،از تـاريخ    مؤسسه بيمه گزار مبنـي بـر صـدور حكـم اسـتخدام آشـوري و آسـر حـق بيمـه سـرا          

استخدام مي توانند دفترچه بيمه خـدمات درمـاني جهـت خـود و افرادتحـت تكفـل مشـمول سـهم دولـت از حـق           

  .سرانه، براساس ضوابط مربوطه، دريافت نمايند 
  :همسر  -١-٢

ام بـا  چنانچه تاريخ ازدواج آارمند، قبل از استخدام وي باشد، در اينصورت همسر وي، از زمـان اسـتخد  -١

  .آسر حق بيمه سرانه، مي بايست تحت پوشش بيمه، قرار گيرد 
چنانچه تاريخ ازدواج آارمند، بعد از استخدام وي باشد، در اينصـورت همسـر وي، از تـاريخ ازدواج مـي      -٢

  .بايد با آسر حق بيمه سرانه، تحت پوشش بيمه، قرار گيرد 
دريافت سهم دولت از حق سـرانه، قرارميگيـرد    در صورت وجود تعدد زوجات، تنها يك همسر، مشمول -٣

  .بديهي است اولويت با همسر اول مي باشد.
  : فرزندان  -١-٣

فرزندان مشمول دريافت سـهم دولـت از حـق سـرانه قبـل از اسـتخدام آارمنـد        / چنانچه تاريخ تولد فرزند

واهد بود و چنانچه تـاريخ تولـد   باشد، در اينصورت پوشش بيمه وآسر حق بيمه سرانه از تاريخ استخدام آارمند خ

فرزندان مشمول دريافت سهم دولت از حق سرانه بعد از استخدام آارمند باشد پوشش بيمه و آسر حق / فرزند

  .بيمه سرانه از تاريخ تولد خواهد بود
  ):آارمند مرد ٣و  ٢بيمه شدگان تبعي (مشمولين عدم دريافت سهم دولت از حق سرانه  -٢
  ٢تبعي  -١-٢

همسر دوم و به بعد آارمند، در صورتيكه مشـمول دريافـت    ،  ٢۶/٢/٧٣ان چهارم و به بعد متولد بعد از تاريخ فرزند

  .سهم دولت از حق سرانه نباشد
  ٣تبعي  -٢-٢

  پدر، مادر
  پدر و مادر همسر

  خواهران و برادران مجرد
  خواهران و برادران مجرد همسر

  پدربزرگ، مادربزرگ
  يرانهمسر و فرزندان وظيفه بگ

  ناپدري، نامادري و فرزندان آنان
  )عروس، داماد و نوه(همسر و فرزندان فرزند آارمند 

  .فرزند خوانده آارمند يا همسر وي
  فرزندان حاصل از ازدواجهاي قبلي هريك از والدين



ندان فرزندان اول تا سوم مذآر و مونث آه از شمول استفاده از سهم دولت از حق سرانه خارج شده باشند و فرز

  همسر –سال در صورت عدم اشتغال به تحصيل  ١٨چهارم و به بعد باالي 
  :٣ساير ضوابط بيمه شدگان تبعي  - ۴

  .، سه ساله بوده و اعتبار دفاتر بيمه نيز سه ساله مي باشد٣قرارداد بيمه افراد تبعي  ١-۴
نوني ابطال گرديده است مجددًا در صورت تقاضا با آه دفاتر آنان بداليل قا ٣برقراري بيمه افراد تبعي -٢-۴

  .امكانپذير خواهد بود ٣رعايت ضوابط مقررات بيمه شده تبعي 
، بمنظور آنترل مـوارد افـزايش عائلـه رؤيـت اصـل      ٣به هنگام تمديد و تعويض دفاتر بيمه افراد تبعي  -٣-۴

  .شناسنامه افراد، الزامي است
  .سازي تاريخ اعتبار دفاتر الزامي است در مورد افزايش عائله، يكسان -۴-۴
پـدر زن،مـادرزن،   . (، با رعايت شرط خانوار امكانپذير مي باشد٣بيمه خانواده همسر در قالب تبعي  -۴-۵

  )پدر شوهر ، مادر شوهر
، اداره بيمه گزار موظف است، به محض )بيمه شده اصلي(درصورت بازنشسته شدن آارمند  :بازنشستگي  -۵

  .، اقدام نمايد٣ق بازنشستگي، نسبت به پرداخت حق سرانه افراد تبعي برقراري حقو
در موارد اخراج آارمند و يا انفصال از خدمت، اداره مربوطه موظف است، براساس :اخراج ، انفصال از خدمت -۶

رت تعهدي آه قبًال نموده است، نسـبت بـه جمـع آوري و تحويـل دفـاتر جهـت ابطـال، اقـدام نمايـد، در غيـر اينصـو           

  .مؤسسه بيمه گزار موظف به پرداخت حق بيمه سرانه مربوطه تا تاريخ ابطال دفاتر تا پايان قرارداد، خواهد بود
در صورت انفصال موقت آارمند مي تواند با پرداخت آل مبلغ حق بيمه يكساله تحت پوشش بيمه قرار  :تبصره

  .داشته باشد
  : مرخصي بدون حقوق  -٧

لي جهت استفاده از ايام مرخصي بدون حقوق ، متقاضي ابطال دفترچه بيمه چنانچه بيمه شده اص-١-٨

در صورتيكه آارمند تمايل به استمرار پوشش بيمه . خود باشد، دفترچه افراد تبعي وي نيز باطل خواهد شد 

، در مدت مرخصي بدون حقوق، )٣و  ٢و  ١اعم از تبعي (خدمات درمــــاني، براي خود و افراد تحت تكفلش 

داشته باشد ، مي تواند با پرداخت آل حق سـرانه براساس نوع تبعي، از مزاياي بيمه خدمات درماني، براي خود 

ادارات و مؤسسات بيمه گزار، موظف . و ساير افراد تحت تكفلش، تا پايان مرخصي بدون حقوق، بهره مند گردد 

به اداره آل بيمه خدمات درماني استان يا  فرد متقاضي را خواهند بود قبل از صدور حكم مرخصي بدون حقوق ،

  . واحد هاي شهرستان، معرفي نمايند تا نسبت به واريز آل حق سرانه و يا ابطال موقت، اقدام گردد 
     :ابطال دفاتر  -٨

، تحت پوشش بيمـه درمـاني صـندوق    )تا سن قانوني(هر آارمند دولت، به اتفاق همسر و فرزندان -١-٨

  .امكان پذير نمي باشد) بدون داليل قانوني(دارند و حذف آنان از پوشش بيمه درماني،  آارآنان دولت، قرار
آـه در مؤسسـات   (خانمهاي آارمند، آه تمايل به استفاده از امكانات بيمه درماني همسـران خـود    -٢-٨

افراد تحت پوشش  توانند با شرايط زير، دفاتر خود و  را دارند، مي) خارج از شمول بيمه خدمات درماني مي باشند

  .را ابطال نمايند  . . .اعم از پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و 
   
 


