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تامین مالی و دریافت مستمری بازنشستگی در دوران کهولت دغدغه هر فردی به شمار میرود .از این رو برای داشتن دورانی سراسر آسایش
در ایام پیری ،باید از سالها قبل برنامهریزی داشت و مقدمات آن را فراهم کرد .در این میان ،نگرانیهای زنان خانوار در باره داشتن مستمری
برای دوران پیری از اهمیت زیادی برخوردار است .در این گزارش چگونگی تامین این مستمری را بررسی کردهایم.

راحله شعبانی
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هیچکسنمیتواندادعاکندکهصددرصدازآیندهخودآگاهست.آیاهمیشهدرنازونعمتخواهدبود؟
چه موقع درگیر بحران اقتصادی میشود؟ آیا همیشه متناسب با نیازهایش ،سرمایه هم دارد؟ آیا در
زمانسختیهاکسیهستکهدستاورابگیردومانعازسقوطاوشود؟وسوالهایمختلفدیگریکه
خواهناخواهذهنهرکسرابهخودمشغولمیکند.ازاینروآدمیدرهرسنوموقعیتیهمکهباشد،به
دنبال یک پشتوانه قوی و محکم است .پشتوانهای که آینده او را تضمین کند و رفاه و آسایش برای او و
خانوادهاشبهارمغانبیاورد.دراینبین،استقاللمالیبرایزنانکهمربیاننسلآیندهبهشمارمیروند،
از اهمیت به سزایی برخوردار است .دغدغه تامین مالی آینده برای زنان خانهدار بیش از دیگران است؛
به طور کلی دو نوع بیمه زنان خانوار وجود دارد .یکی توسط
اداره تامین اجتماعی ارائه می شود و دیگری که در قالب
بیمه های عمر توسط شرکت های مختلف بیمه ای ،زنان را
پوشش می دهند .در ادامه جزئیات هر کدام از آن ها را با
هم مقایسه خواهیم کرد تا بتوانید با اطمینان خاطر بیشتر
انتخاب کنید.
بیمه زنان خانوار تامین اجتماعی

بیمهای از
جنسمونث
بایدها و نبایدهای خرید بیمه زنان خانوار

همــه زنــان خانــه دار کــه هیــچ رابطــه دســتمزدی و مزدبگیــر
بــا موسســات ندارنــد و مشــمول قانــون تامیــن اجتماعــی
می شــوند ،می تواننــد در صــورت احــراز شــرایط مقــرر ،بــه
نزدیک تریــن شــعبه تامیــن اجتماعــی محــل سکونت شــان
برونــد و بــا بســتن قــرارداد و پرداخــت حــق بیمــه ،ایــن بیمــه
را دریافــت کننــد .ســقف ســنی ایــن بیمــه  50ســالگی
اســت .نــرخ حــق بیمــه پرداختــی دربــاره بیمــه زنــان
خانــه دار  14 ،12و  18درصــد اســت.نرخ  12درصــد،
شــامل مزایــای بازنشســتگی و فــوت پــس از بازنشســتگی
می شــود .نــرخ  14درصــد ،مشــمول بازنشســتگی و فــوت
قبــل و پــس از بازنشســتگی اســت .نــرخ  18درصــد نیــز
تعهــدات بازنشســتگی ،فــوت و ازکارافتادگــی را شــامل
می شــود .مــدارک الزم بــرای گرفتــن ایــن بیمه نامــه ،اصــل
شناســنامه ،کارت ملــی ،دو قطعــه عکــس وتکمیــل فــرم
مربــوط در مرکــز مــد نظــر اســت.
حمایت ها و نرخ های پرداخت حق بیمه:
حق بیمه های مقرر برای برخورداری از حمایت های تامین
اجتماعی در این بیمه نامه عبارتند از:
الف) بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ
14درصــد ( 12درص ــد سهم بیمه شــده 2 +درصدسهم
دولت)
ب) بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با
نرخ 16درصد (14درصد سهم بیمه شده 2+درصد سهم
دولت)
ج )بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت با نرخ 20
درصد (18درصد سهم بیمه شده 2+درصد سهم دولت)
شرایط سن و سابقه:
پذیرش درخواست متقاضیان مرد و زن که سابقه پرداخت
حق بیمه ندارند ،به آن شرط است که سن مردان از 50
سال و سن زنان از  45سال تمام بیشترنباشد .افرادی که

سن آنان باالتر از رقم مذکور است و سابقه پرداخت حق
بیمه قبلی هم دارند ،به ازای نصف مدت سابقه ،به سقف
سنی مجاز آن هــا اضافه و درصــورت احــراز شــرط سنی،
درخواست آنان پذیرفته می شود.
بیمه زنان خانوار در قالب بیمه های زندگی

بیمه مستمری زنــان خانه دار در قالب بیمه های عمر و
بازنشستگی برای پوشش درآمدی زنان خانه دار در دوران
کهولت است .در این بیمه نامه ،بیمه گذار و بیمه شده زن
خانه دار است و بیمه گذار پس از پرداخت مبلغی به عنوان
حق بیمه (مثال به مدت  30سال) ،از مستمری مادام العمر
برخوردار خواهد شد.
نحوه عملکرد و پس انداز در بیمه مستمری زنان
خانه دار

این بیمه نامه ویژه همه بانوان کشور ،فارغ از وضعیت شغلی
آن ها و برای تمامی بازه های سنی تا  65سال طراحی شده
است .این افــراد می توانند تنها با پرداخت مبلغ اندکی
در سال برای شروع قرارداد ،این بیمه نامه را تهیه کنند.
پس انداز های بیمه شده در این بیمه نامه ،با نرخ بهره فنی
 15تا  25درصد است و در پایان مدت قرارداد به صورت
مستمری مادام العمر یا یک جا به فرد پرداخت می شود.
مزایا و پوشش های بیمه مستمری زنان خانه دار

پــوشــش اخــتــیــاری ،تکمیلی و امـــراض خــاص در این
بــیــمــه نــامــه پــیــش بــیــنــی شــــده اســـــت .بــیــمــه گــذار
عــاوه بــر دریــافــت مستمری در دوران بازنشستگی،
می تواند در طول مدت پرداخت حق بیمه از پوشش های
فوت عادی ،در اثر حادثه ،امراض خاص و از کار افتادگی
نیز برخوردار شود .در پایان مدت بیمه ،سرمایه تشکیل
شده به صورت یک جا یا مستمری بــرای مدت محدود
یا مادام العمر به فرد پرداخت می شود .چنان چه فرد
بیمه شــده درطــول مــدت بیمه بــه هــر علت فــوت کند،
سرمایه فوت بیمه نامه را به عالوه پس اندازی که تا زمان
فوت برای او تشکیل شده است ،به ذی نفع منتخب او
می پردازند.

زیراآنانبهعنواناصلیترینعضوهرخانوادهازمزایایمستقیمبیمهایبرخوردارنیستند.جداازاین
موضوع،اگربهخانهداریبهعنوانیکشغلتماموقتنگاهکنیموبرایآنارزشاقتصادیقائلباشیم،
امنیت روانی در زن ایجاد کردهایم .امنیتی که مقاومت این قشر از جامعه را در برابر مشکالت معیشتی،
درمانی و ...دو چندان میکند .حاکم شدن این نوع نگاه در جامعه موجب میشود ،جنس مونث جامعه
استقالل مالی داشته باشد و با خیال راحت به نقش مادری و همسری خود بپردازد .برای رسیدن به این
طرزتفکردرکشور،اقداماتیانجامشدهاستازجملهبیمهمستمریزنانخانوار.اگرشماهممیخواهید
ازبایدهایونبایدهایاینبیمهنامهآگاهیبیابید،بادخلوخرجامروزهمراهباشید.
امکان دریافت وام برای زنان خانه دار

بیمه گذار پــس از گذشت یک سال از شــروع بیمه نامه و
پرداخت حداقل یک سال حق بیمه ،در صورت تمایل تا 90
درصد ارزش بازخرید بیمه نامه می تواند وام دریافت کند و
آن را ظرف یک تا دو سال برگرداند.
دریافت مستمری مادام العمر

بــیــمــه گــذار مــی تــوانــد در پــایــان م ــدت بــیــمــه ،سرمایه
تشکیل شده را به صورت یک جا یا مستمری برای مدت
محدود یا مادام العمر دریافت کند.
پرداخت سود مشارکت عالوه بر سود تضمینی

شرکتهای بیمه در سال مالی خود مقدار سود حاصل شده از
حق بیمه

محل سرمایهگذاری حق بیمههای عمر را به بیمهگذاران خود
اعالم و بین آنها تقسیم می کنند که در این صورت بیمهگذار
در پایان مدت بیمه عالوه بر اندوخته پایان مدت بیمه نامه،
سرمایه ای را که از محل سود سرمایه گذاری ایجاد و اعالم
شده است ،دریافت می کند .در واقع زنانی که شاغل نیستند
و امکان سرمایهگذاری مناسب ندارند با دریافت این پوشش و
پرداخت حق بیمه بسیار اندک ،میتوانند مبلغ قابلقبولی را
برای خود ذخیره و پسانداز کنند.
مبلغ حق بیمه

شما با هر شرایط اقتصادی می توانید از بیمه عمر و تامین
آینده زنان خانه دار برخوردار شوید .این مبلغ می تواند بین
حداقل  20هزار تومان و حداکثر  333هزار و  400تومان،
به روش پرداخت ماهیانه باشد.

شش ماهه

سرمایهگذاری
علی الحساب

بازخرید

1.577.108

1.498.253
3.594.449

سن

مجموع حق بیمه پرداختی

25

2.000.000

1.000.000

26

4.100.000

1.050.000

3.705.617

27

6.306.000

1.103.000

6.119.440

5.997.051

28

8.622.000

1.158.000

8.943.401

8.853.967

29

11.054.000

1.216.000

11.924.836

11.924.836

30

13.608.000

1.277.000

15.669.267

15.669.267

31

16.290.000

1.341.000

19.916.038

19.916.038

32

19.106.000

1.408.000

24.721.378

24.721.378

33

22.062.000

1.478.000

30.147.139

30.147.139

34

25.166.000

1.552.000

36.263.358

36.263.358

35

28.426.000

1.630.000

43.147.073

43.147.073

علی الحساب

**جدول حق بیمه و سرمایهگذاری برای فردی که از سن  25سالگی قرارداد بیمه را بسته است و دوره پرداخت حق بیمه آن شش ماهه بوده و مبلغ حق بیمه
او در شروع قرار داد برابر  100هزار تومان است:
*مبالغ به ریال است.
*تنها  10سال اول در نظر گرفته شده است.
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