
 

 )داماد و نوه( ایشان و خانواده ازدواج کرده دخترانپوشش بیمه درمانی نحوه             

 

 سوال: پس از ازدواج فرزند دختر )ثبت عقد در شناسنامه( تکلیف بیمه وی چه می شود؟       
در  اماسازمان قرار دارد. ای تحت پوشش عائله قطعی و با حق بیمه یارانه دختر سرپرست مرد تا تاریخ ازدواج به عنوان

عمال جریمه، با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات بایست به منظور پیشگیری از اِمیوی( )پدر صورت ازدواج، سرپرست 

  زیر اقدام نماید: اشکالبه یکی از  دختر خودای ترچه بیمهالکترونیک سازمان نسبت به تعیین تکلیف دف

 بیمه:الف( در صورت عدم تمایل به تداوم 

روز  01نسبت به ابطال دفترچه دختر حداکثر تا  با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک ساتا سرپرست موظف است

                                                                                                                         بعد از تاریخ ازدواج )ثبت عقد در شناسنامه( اقدام نماید.

 ( در صورت تمایل به تداوم بیمه:ب

، فاقد بیمه گرهای بیمهنزد سایر سازمان )داماد(همسرشوی و که  تواند دختر ازدواج کرده خود را در صورتیسرپرست می

 ای خود درآورد.کسر حق بیمه آزاد تحت پوشش بیمه باشند، با

 نیز الزامی است. و فرزند آتی ایشان )نوه( ای دامادای دختر، پوشش بیمهیمهدرخواست تداوم پوشش بدر صورت 

 :مراحل و اقدامات الزم برای تداوم بیمه        

 :حق بیمه برقراری 

 ر خدمات الکترونیک سازمان به همراه اصل شناسنامه دختر متاهل و همسر وی )داماد(به یکی از دفاتسرپرست  مراجعه -0

                                                                                                  از دفتر خدمات الکترونیک و تکمیل آن توسط سرپرست  ایست برقراری یا تداوم پوشش بیمهفرم درخوادریافت  -2

ا مراجعه به یگان خدمتی/بازنشستگان از طریق دفاتر خدمات الترونیک )شاغلین ب کسر شدن حق بیمه از فیش سرپرستپیگیری  -3

    سازمان(

 :دفترچه صدور

ارسال اطالعات از  پس از کسر سرانه بیمه آزاد از فیش حقوقی سرپرست و سازمانمراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک  -0

 سوی بیمه گذار

 شدگان توسط سرپرستای بیمهبیمه پوشش ل شده درخواست برقراری یا تداومفرم تکمیارائه  -2

 اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و متقاضی  بیمه اختیاریارائه  -3

 جدید برای متقاضیان دفترچه بیمه 3*4ارائه یک قطعه عکس  -4

 

 :مهم نکات

 ُاهد بود از ای وی، سرپرست ملزم خوبه سازمان جهت تعیین وضعیت بیمه خیر سرپرست در مراجعهدر صورت ازدواج دختر و تا

 آزاد را پرداخت نماید. وای التفاوت حق بیمه یارانهان اعتبار دفترچه درمانی، مابهتا تاریخ مراجعه یا پای ثبت عقدتاریخ 

  رست، ارسال اطالعات از طریق منوط به کسر سرانه بیمه درمانی از فیش حقوقی سرپدفترچه درمانی برای افراد مذکور، صدور

ای سازمان بوده باشد و رتی که فرد قبال تحت پوشش بیمهصوهای سازمان خواهد بود. )در اعمال آن در سامانهذار مربوطه و گبیمه

دوره  وابط و شرایطی از جملهضتابع رج شده باشد، پوشش مجدد وی خا هابا سایر بیمه پوشانیهم به علت داوطلبانه یا صورتبه 

 . انتظار و ... خواهد بود

 شدگان از تاریخ صدور دفترچه درمانی با کد کفالت جدید است.ن برای این بیمهشروع تعهدات سازما 
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