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 سازمان .../ریاست محترم اداره کل 

   1399موضوع: حق بیمه درمان کارکنان دولت در سال 

 باسالم و احترام

مورخ  39064/99شماره  بخشنامه و هیئت محترم وزیران 13/02/99خ به تاریه  57639ت/11989به مصوبه  توجه با             

 گذار سسات بیمهکلیه مو سازمان بیمه سالمت ایران، نحوه محاسبه و پرداخت حق سرانه بیمه درمان کارکنان دولت 15/02/1399

 و اقدام ارسال می گردد:  ستحضاربشرح ذیل جهت ا )شاغلین، بازنشستگان و موظفین(

سبت به محاسبه و پرداخت نادارات بیمه گذار می بایست  بوده و 01/01/1399 تاریخ اجرای مصوبه مذکور از الزم به ذکر است  

 معوقات نیز اقدام نمایند.

 نکات قابل توجه:

ودجه بدر قالب  ی گردد ومهای جاری آنان از طریق بودجه عمومی دولت تامین تعریف موسسات عادی: کلیه موسساتی که هزینه  -1

 مصوب ساالنه، اعتبار خود را دریافت می نمایند.

  ردد.ن نمی گتعریف موسسات خودکفا: کلیه موسساتی که هزینه های جاری آنان از طریق بودجه عمومی دولت تامی -2

 ومزایای مستمر درصد مجموع حقوق 7گیرد و مبنای آن برابر  سقف حقوق صورت می بدون 1399محاسبه حق بیمه درسال -3

 می باشد.

 ماه که باید از حقوق بیمه شده ر درنف ریال به ازاء هر  000/557: معادل حق سرانه مصوب سالیانه، به مبلغ 2حق سرانه افراد تبعی  -4

 اصلی کسر گردد.

 ده اصلی کسر گردد.شکه باید از حقوق بیمه بوده نفر  ریال به ازای هر  680 /778  : معادل3تبعی  حق سرانه افراد -5

 ر در سامانهذف آنها توسط بیمه گذابصورت سالیانه، درصورت داشتن دفترچه اعتباردار، ح 3و 2باتوجه به قرارداد بیمه شدگان تبعی  -6

 مجاز نمی باشد. درآمدی ندا، 
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های  دوقانی از صنچه بیمه درمورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاٌ دارای دفتردرص -7

 مربوطه باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

از  دفترچه و سر کسرز حقوق همدرصورت تقاضای زوجه برای دریافت دفترچه از طریق همسر خود، حق بیمه درمان صرفا ا -الف

 .طریق آن صادر می گردد

د در حل خدمت خومابستگی اصلی از طریق اداره وزوجه دفترچه با قال متقاضی دریافت دفترچه باشد )درصورتی که زوجه مست -ب

اره محل خدمت عهده ادر ول بشماختیار داشته باشد( ملزم به پرداخت حق بیمه خواهد بود. لذا اطالع رسانی این مهم به همکاران م

 می باشد. کارمند خانم

ازدواج تا  صورت عدم رد ذکور )فرزندان تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. ،مشمولین تبعی یک برای فرزندان، حسب مورد -8

 ار(ا زمان ازدواج یا اشتغال به کسالگی و فرزندان اناث ت 25حداکثر تا سن  رت دانشجو بودن، بشرط عدم ازدواجدر صو سالگی و 22سن 

 قوع باوتاریخ  بایست بالفاصله از کفالت و...( می خروج از ،)بدلیل ازدواج 3تبعی یک به تبعی درصورت تغییر وضعیت حق بیمه فرزندان

 نگردند. هداخت معوقمشمول پر اتترچه بیمه خود اقدام نموده اصالح دف یا نسبت به ابطال و پیشخوان طرف قرارداد مراجعه به دفاتر

، محاسبه ایبیمهش ی یک خارج می شوند درصورت متقاضی پوشحالت تبع پسر که از وپوشش بیمه ای آن دسته از فرزندان دختر  -9

 و بر اساس ضوابط جاری خواهد بود.  3حق بیمه بر مبنای نرخ تبعی 

رمانی ترچه های دبایست دف مزایای مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند، می صندوق بیمه کارکنان دولت که ازکلیه مشمولین  -10

( %7) فت درصدپرداخت ه انند باتو می ،افراد تبعی را تحویل داده و درصورت متقاضی دریافت دفترچه درمان صندوق کارکنان دولت خود و

 ق کارکنان دولت ادامه دهند. ( صندو6)ماده افراد تبعی یک را در قالب ماده شش بیمه خود ودو برابر حداقل حقوق قانون کار، پوشش 

از کارشناس  وارسال  عدبنزدهم ماه اپتا  ندااز طریق سامانه  ،معوقه مربوطه را و هماه الزم است ادارات محترم، لیست حق بیمه هر -11

 مربوطه تاییدیه اخذ نمایند.

صرفاً با شناسه  ،هرگونه واریز وجوه به این حساب جاری، شناسه دار شدن شماره حساب صندوق کارکنان دولت در سالبا توجه به  -12

 تولیدی سامانه ندا انجام می پذیرد.
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 )ارقام به ریال(1399نحوه محاسبه حق سرانه بیمه درمان در سال 

 نوع موسسه
حق بیمه سهم    حق بیمه سهم کارمند

 بیمه گذار

بیمه سهم حق 

 3تبعی 2تبعی 1اصلی و تبعی دولت

ی
عاد

 

 شاغل مشمول
درصد حقوق و  2

 مزایای مستمر
000/557 778/680 

درصد حقوق و  2
 مزایای مستمر

درصد حقوق و  3
 مزایای مستمر

شاغل 
 غیرمشمول

درصد حقوق و    2
 مزایای مستمر

000/557 778/680 
درصد حقوق و  2

 مستمرمزایای 
- 

 شاغل ملی
درصد حقوق و    2

 مزایای مستمر
000/557 778/680 

درصد حقوق و  2
 مزایای مستمر

درصد حقوق و   3
 مزایای مستمر

بازنشسته و 
 موظفین

درصد حقوق و    7/1
 مزایا

000/557 778/680 
درصد حقوق و  2

 مزایا
درصد حقوق و  3/3

 مزایا

خودکفا
 

درصد حقوق و    2 شاغل
 مزایای مستمر

000/557 778/680 
درصد حقوق و  5

 مستمرمزایای  
- 

بازنشسته و 
 موظفین

درصد حقوق و    7/1
 مزایا

000/557 778/680 
درصد حقوق و   3/5

 مزایا
- 

 

 

 

 

 :رونوشت  
   

 لطفي فرهاد دکتر

     کل مدیر


