
 
 

 

یکی از کسورات حقوق و دستمزد می باشد .کسانی که حق بیمه خود را پرداخت می نمایند از  بیمه
مزایای قانونی استفاده خواهند نمود و لیکن باید بدانید بیمه شدگان و کسانی که بیمه پرداخت می 

 :مورد می باشد 4نمایند می توانند گروههای محتلفی باشند که عمده ترین آنها این 

 بیمه شدگان تامین اجتماعی .1

 بیمه شدگان کارکنان دولت .2

 بیمه شدگان نیروهای مسلح .3

 بیمه شدگان آینده ساز .4

باید توجه داشته باشید که هر گروه از بیمه شدگان فوق الذکر حق بیمه خود را براساس نرخ های متفاوتی 
 . به ای استفاده خواهند نمودپرداخت می نمایند و از مزایای مشا

که این مجموعه بیشتر در ارتباز با نرخ ها و مبانی محاسبه حق بیمه ، بیمه شدگان تامین اجتماعی بحث 
کرده است.چرا که این گروه سهم بیشتری را در جامعه و بازارکار به خود اختصاص داده اند و کارکنان 

این نوع بیمه می باشند . در ضمن تمامی بیمه شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی تحت پوشش  
 .شدگان به طور معمول از مستمری بازنشستگی و بیمه های درمانی بهره مند خواهند شد

  

 دفتر چه بیمه چیست؟

را شنیده باشید .دفترچه بیمه ،دفترچه ای است که در اختیار بیمه  دفترچه بیمه شاید به دفعات کلمه
 . دگان برای استفاده از مزایای درمانی از این دفترچه استفاده می کنندشدگان قرار دارد و بیمه ش

بدین صورت که بیمه شده با ارائه این دفترچه به پزشکان و مراکز درمانی که طرف قرار داد با سازمان 
بیمه کننده فرد بیمه شده باشد هزینه کمتری را پرداخت خواهد نمود و سازمان بیمه کننده مابه التفاوت 

 . زینه های درمانی را به پزشک یا مرکز درمانی پرداخت خواهد نموده

 

 



 
 

 

 : نکته مهم

می   محاسبه سهم دولت %3 و سهم کارفرما %20 و سهم کارگر %7 وجوهی بابت بیمه اجتماعی براساس
شود و به عنوان بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز می شود و این به منظور استفاده از مزایای این 

 . ن همچون درمان و مستمریها می باشدقانو

 


