نحوه پوشش بیمه درمانی دختران ازدواج کرده و خانواده ایشان (داماد و نوه)
سوال :پس از ازدواج فرزند دختر (ثبت عقد در شناسنامه) تکلیف بیمه وی چه می شود؟
دختر سرپرست مرد تا تاریخ ازدواج به عنوان عائله قطعی و با حق بیمه یارانهای تحت پوشش سازمان قرار دارد .اما در
صورت ازدواج ،سرپرست (پدر وی) میبایست به منظور پیشگیری از اِعمال جریمه ،با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات
الکترونیک سازمان نسبت به تعیین تکلیف دفترچه بیمهای دختر خود به یکی از اشکال زیر اقدام نماید:
الف) در صورت عدم تمایل به تداوم بیمه:
سرپرست موظف است با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک ساتا نسبت به ابطال دفترچه دختر حداکثر تا  01روز
بعد از تاریخ ازدواج (ثبت عقد در شناسنامه) اقدام نماید.
ب) در صورت تمایل به تداوم بیمه:
سرپرست میتواند دختر ازدواج کرده خود را در صورتی که وی و همسرش(داماد) نزد سایر سازمانهای بیمهگر ،فاقد بیمه
باشند ،با کسر حق بیمه آزاد تحت پوشش بیمهای خود درآورد.
در صورت درخواست تداوم پوشش بیمهای دختر ،پوشش بیمهای داماد و فرزند آتی ایشان (نوه) نیز الزامی است.
مراحل و اقدامات الزم برای تداوم بیمه:
برقراری حق بیمه:
 -0مراجعه سرپرست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک سازمان به همراه اصل شناسنامه دختر متاهل و همسر وی (داماد)
 -2دریافت فرم درخواست برقراری یا تداوم پوشش بیمهای از دفتر خدمات الکترونیک و تکمیل آن توسط سرپرست
 -3پیگیری کسر شدن حق بیمه از فیش سرپرست (شاغلین با مراجعه به یگان خدمتی/بازنشستگان از طریق دفاتر خدمات الترونیک
سازمان)
صدور دفترچه:
 -0مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک سازمان پس از کسر سرانه بیمه آزاد از فیش حقوقی سرپرست و ارسال اطالعات از
سوی بیمه گذار
 -2ارائه فرم تکمیل شده درخواست برقراری یا تداوم پوشش بیمهای بیمهشدگان توسط سرپرست
 -3ارائه اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و متقاضی بیمه اختیاری
 -4ارائه یک قطعه عکس  3*4جدید برای متقاضیان دفترچه بیمه
نکات مهم:


در صورت ازدواج دختر و تاُخیر سرپرست در مراجعه به سازمان جهت تعیین وضعیت بیمهای وی ،سرپرست ملزم خواهد بود از
تاریخ ثبت عقد تا تاریخ مراجعه یا پایان اعتبار دفترچه درمانی ،مابهالتفاوت حق بیمه یارانهای و آزاد را پرداخت نماید.



صدور دفترچه درمانی برای افراد مذکور ،منوط به کسر سرانه بیمه درمانی از فیش حقوقی سرپرست ،ارسال اطالعات از طریق
بیمهگذار مربوطه و اعمال آن در سامانههای سازمان خواهد بود( .در صورتی که فرد قبال تحت پوشش بیمهای سازمان بوده باشد و
به صورت داوطلبانه یا به علت همپوشانی با سایر بیمهها خارج شده باشد ،پوشش مجدد وی تابع ضوابط و شرایطی از جمله دوره
انتظار و  ...خواهد بود .



شروع تعهدات سازمان برای این بیمهشدگان از تاریخ صدور دفترچه درمانی با کد کفالت جدید است.

سایت اینترنتی سازمان Esata.ir/web/sakhad :

2

پورتال سازمانPortal.sata.ir/sakhad :

