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چه کسانی می توانند از بیمه زنان خانه دار استفاده کنند؟

به گزارش ایران آنالین،- مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به اعالم نرخ بیمه زنان خانه دار در سال ۱۴۰۱ گفت: زنان خانه دار و دخترانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارد، با
پرداخت نرخ ۱۲ درصد به مبلغ پنج میلیون و ۱۰۰ هزار ریال می توانند تحت پوشش بیمه فراگیر تامین اجتماعی قرار گیرند.

سعید حسینی در حاشیه بازدید از شعبه ۶ غرب تهران بزرگ ادامه داد: زنان خانه دار می توانند براساس سه نرخ ۱۲ درصد خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ ۱۴ درصد خدمات
بازنشستگی و فوت (قبل و بعد از بازنشستگی) نرخ ۱۸ درصد خدمات بازنشستگی، فوت (قبل و بعد از سن بازنشستگی و ازکارافتادگی) بهره مند خواهند شد.

حسینی با اشاره به شرایط کرونایی حاکم شده بر کشور طی ۲ ساله گذشته را بسیار حساس در مواجهه با مسائل درمان دانست و افزود: بعد از فروکش کردن ویروس منحوس کرونا؛ اهمیت به
بیمه و تحت پوشش درمان قرار گرفتن افراد در جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آمار، بیمه فراگیر خانواده ایرانی تحت پوشش قرار گرفتن بیمه زنان خانه در سطح این اداره

کل با رشد ۵.۹ درصد در اسفند سال ۱۴۰۰ نسبت به مهر همان سال را شاهد بودیم.

!!""##

بیمه زنان خانه دارکلمات کلیدی

!

"

#

۱۴۰۱/۳/۲۳ - ۱۸:۳۲

۷۸۱۱۳۱

جامعه



مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ درباره سابقه بیمه زنان خانه دار و اهمیت این بیمه برای خانواده های ایرانی گفت: اصوال افرادی که در مراکز مختلف استخدام می شوند، معموال تحت بیمه
قرار می گیرند تا بعد از بازنشستگی حقوق دریافت کنند، اما زنان خانه دار  که عهده دار تربیت فرزندان هستند و به عنوان مهمترین ارکان خانواده فعالیت دارند از این پوشش بیمه ای بی بهره بودند.

بانوان خانه دار با این بیمه، دغدغه بازنشستگی و استفاده از خدمات بیمه را ندارند و عالوه بر استفاده از پوشش های بیمه ای، پشتوانه ای مالی برای آینده خود دارند.

چه کسانی می توانند از بیمه زنان خانه دار استفاده کنند؟

حسینی درباره اینکه چه کسانی می توانند از بیمه زنان خانه دار استفاده کنند، تصریح کرد: زنان خانه دار که در هیچ دستگاهی استخدام و مشغول به کار نیستند. بانوانی که سابقه پرداخت بیمه
دارند و پیشتر در جایی مشغول به کار بودند، اما در حال حاضر خانه دار هستند. این افراد اگر از این بیمه استفاده کنند، سابقه بیمه  آنان به بیمه زنان خانه دار اضافه می شود.

وی درباره سن افراد جهت بهره بردن از بیمه زنان  خانه دار اظهار داشت: زنان خانه داری که کمتر از ۵۰ و بیشتر از ۱۸ سال سن دارند می توانند از این بیمه بهره مند شوند. اگر سن فرد هنگام بستن
قرارداد بیش از ۵۰ سال باشد، در صورتی درخواست وی پذیرفته می شود که به معادل هر سال سن مازاد بر ۵۰ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران درباره کسانی که خانه دار هستند، اما قبال سابقه کار داشتند، ادامه داد: در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار، سابقه بیمه داشته باشید؛ کلیه
سوابق قبلی نیز هنگام بازنشستگی برای شما در نظر گرفته می شود و بر اساس قرارداد امتیازهای سازمان تامین اجتماعی از جمله از کارافتادگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی در صورت لحاظ آن

در قرارداد، پرداخت حقوق بازنشستگی و بهره مندی از امتیازهای خدمات درمانی در صورت واریز حق سرانه درمان به این گروه تعلق می گیرد.

حسینی اضافه کرد: در این نوع از بیمه افراد واجد شرایط می توانند با داشتن ۵۵ سال سن تمام و ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه از بازنشستگی و دریافت مستمری سازمان تامین اجتماعی
بهره مند شوند.
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استاندار تهران: زمین برای احداث پردیس دانشگاه فرهنگیان واگذار می شود

اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد اعتبار برای جبران کالس های تابستانی دانش آموزان

عین اللهی: اولویت ما تامین داروهای مورد نیاز مردم است

بخش عمده کودکان کار و خیابانی از اتباع هستند
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