قابل توجه طالب و روحانیون سراسر کشور
با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در سال گذشته ،مقرر گردید که ده درصد ار حق بیمه پرداختی توسط مرکز در قراردادهای
بیمه مازاد درمان و عمر و حادثه  ،به عنوان سهم مشارکت طالب و روحانیون بهرهمند از خدمات بیمه تکمیلی درمان و عم ر
و حادثه ،از ایشان اخذ گردد که این مهم از آذر ماه سال  93به همراه ثبت نام و پرداخت سهم مشارکت در سراسر کشور و ب ه
صورت اینترنتی صورت پذیرفت .این اقدام در سال گذشته به نحو احسن انجام گرفته و گزارش آن نیز برای مراجع ذیص ال
ارسال گردید.
در سال جاری نیز ،مقرر گردیده است  10درصد از حق بیمه تکمیلی و همچنین کل حق بیمه عمر و حادثه (فقط سرپرست
به صورت رایگان خواهد بود) مانند سال گذشته از طالب و روحانیونی که تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان و عمر و حادث ه
میباشند ،براساس تعداد نفرات و تعداد ماههای تحت پوشش کسر گردد که توضیحات زیر در این زمینه ارائه میگردد:
بیمه تکمیلی درمان :به ازای هر نفر از افراد تحت تکفل که در پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دارند ،بابت سه ماهه اول
سال  94مبلغ  15.000ریال (ماهانه) و بابت قرارداد بیمه آس یا ( 94/04/01ال ی  )95/03/31مبل غ  16.000ری ال ب ه ص ورت
ماهیانه ،به تعداد ماههای تحت پوشش ،محاسبه و جزء بدهی سرپرست محسوب میگردد.
بیمه عمر و حوادث :به ازای هر نفر از افراد تحت تکفل که در پوشش بیمه عمر و حوادث قرار دارند ،باب ت س ه ماه ه
اول سال  94مبلغ  6200ریال ماهیانه و بابت قرارداد بیمه آسیا ( 94/04/01الی  )95/03/31مبلغ  3800ریال به صورت ماهیانه،
به تعداد ماههای تحت پوشش ،محاسبه و جزء بدهی سرپرست محسوب میگردد( .الزم به توضیح است که در خصوص بیمه
عمر و حوادث ،حق بیمه سرپرست دریافت نمیگردد).
به طور مثال ،اگر طلبهای به همراه  3تن از افراد تحت تکفل خود (کالً  4نفر) ،از ابتدای س ال  94ت ا پای ان مه ر  94تح ت
پوشش بیمه تکمیلی درمان و همچنین بیمه عمر و حوادث بوده باشد بایستی مبلغ  537.400ریال را بپ ردازد یعن ی مجم و
مقادیر زیر:
سهم مشارکت بابت سه ماهه ابتدای سال  :94بیمه تکمیلی درمان 4 :نفر ×  15.000ریال ×  3ماه =  180.000ریل
سهم مشارکت بابت سه ماهه ابتدای سال  :94بیمه عمر و حادثه 3 :نفر ×  6200ریال ×  3ماه =  55.800ریل
سهم مشارکت بابت تیرماه  94تا پایان مهر  :94بیمه تکمیلی درمان 4 :نفر ×  16.000ریال ×  4ماه =  256.000ریل
سهم مشارکت بابت تیرماه  94تا پایان مهر  :94بیمه عمر و حادثه 3 :نفر ×  3800ریال ×  4ماه =  45.600ریل

نحوه کسر بدهی :مقرر گردیده است مبلغ محاسبه شده (که به صورت ماهیانه به روز میگردد) ،برای افراد مستمری بگیر
مرکز خدمات از مستمری ماهیانه و افرادی که دارای بن کارت پارسیان میباشند از طریق کسر از بن کارت انجام گردد.
اگر بعد از کسر مبالغ هنوز مانده بدهی وجود داشته باشد افراد بایستی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه سخا ،به ص ورت
نقدی بدهی خود را تسویه نمایند .همچنین افرادی هم که مستمریبگیر نبوده و کارت پارسیان نیز ندارند ،بایستی با مراجعه به
سامانه سخا مبلغ محاسبه شده را پرداخت نمایند .البته الزم به ذکر است تمام اطال رسانی در این خصوص به صورت پیام
به اشخاص انجام خواهد شد لذا الزم است عزیزان طلبه نسبت به صحت شماره موبایل درج شده در پرونده پذیرش ی خ ود،
اطمینان حاصل نمایند
شایان ذکر است از مستمری و یا بن کارت پارسیان کسانی هم که از سال  ،93بدهی مربوط به سهم مشارکت بیمه تکمیلی و
عمر و حادثه را داشتهاند ،کسر مبالغ تا تسویه کامل صورت میگیرد.
در ضمن طالب عزیز و گرامی میتوانند جهت آگاهی از لیست اسامی افراد بیمه شده تحت تکفل خود ،ب ه ک اردک
تکمیلی و عمر خود در سامانه سخا مراجعه نمایند.
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