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ابیدها و نبایدهای دریافت کمک هزینه بیمه ابرداری اتمین اجمتاعی
تامیـن اجتماعـی بـه بیمـه شـده زن در مدت اسـتراحت ایـام بـارداری ،در صورتی
کـه دارای شـرایط قانونـی باشـد،کمک هزینـه بـارداری پرداخت میکنـد .از جمله
ایـن شـرایط عبارتنـد از)1 :ظـرف یک سـال پیش از زایمان ،حق بیمـه  60روز کار
را به سـازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشـد)2 .در مدت اسـتراحت مشـغول
کار نبـوده و حقـوق دریافـت نکـرده باشـد )3 .در تاریـخ اعالم بیماری ،مشـغول به
کار بـوده یـا در مرخصی اسـتحقاقی باشـد)4 .در دوره اسـترحت مـزدی برای وی
مطرح باشـد.

روش محاسبه میزان کمک هزینه ابرداری

میـزان کمـک هزینـه بارداری ،معادل دو سـوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شـده با در

نظر گرفتن روزهای اسـتراحت اسـت که بدون کسـر  3روز اول پرداخت میشـود .و
امـا نحـوه محاسـبه آخریـن حقوق بیمه شـده که حائز اهمیت اسـت .برای محاسـبه
این رقم ،کل مبالغ مشـمول کسـر حق بیمه که بیمه شـده در آخرین  90روز قبل
از اسـتراحت دریافـت کـرده اسـت ،بـا هم جمع میشـود و بر تعداد روزهـای کارکرد
بیمه شـده در این مدت تقسـیم میشـود.

مدت مرخیص اسرتاحت زایمان

کمک هزینه بارداری از اولین روز شـروع اسـتراحت ،محاسـبه و پرداخت میشـود.
مـدت مرخصـی زایمـان بـرای مادرانـی کـه فرزانـدان شـان را از شـیر خـود تغذیه
میکننـد 6 ،مـاه اسـت کـه  3مـاه آن باید بعـد از دوران زایمان باشـد.

وارد میشـود
زیانهـای ناشـی از حمـل ناشـیانه پـول بـه گونـهای کـه معقـول
بـه نظر نرسـد
عدم امانت داری و صداقت آشنایان یا کارکنان بیمه گزار
اشتباهات محاسباتی و حسابداری
خسارات ناشی از جنگ اعتصاب یا شورش
خسـارتهای کاله بـرداری بـا همدسـتی کارکنان و مسـتخدمان
بیمـه گذار
عدم النفع خسارت

وظایف بیمهگذار در بیمه رسقت

بررسی زیر و بمهای بیمه سرقت

اب خیال راحت خانه را ترک کنید!
سـرقت از منـازل از محبوبتریـن سـرقتها در سـالهای اخیـر بـوده اسـت کـه در تعطیلات نـوروز به اوج خود نیز میرسـد .متاسـفانه خسـارات بسـیار
راحله شعبانی
زیـادی از ایـن ناحیـه متوجـه افـراد میشـود .بیشـتر مـردم مبالغـی را در خانـه بـه عنـوان پسانـداز نگهـداری میکننـد .اثاثیه منـزل نیز با توجه به رشـد
روزنامهنگار
قیمتهـا از ارزش بـاالی  30-20میلیـون تومانـی برخـوردار هسـتند کـه این مبلغ در مقایسـه بـا دزدیهای ماشـین و کیف قاپی تفاوت چشـمگیری دارد.
ایـن اتفاقـات و آمـار و ارقامهـا ،نهادهـای زیـادی را بـه تکاپوانداختـه اسـت تـا بـه دنبال راهـی برای جبران یا کم کردن خسـارات این چنین سـرقتهایی باشـند .در ایـن بین بیمه نیز
روشهایـی بـرای کـم کـردن خسـارات ناشـی از سـرقت منـازل ارائـه داده اسـت .در ادامـه با زیر و بم این بیمه نامه بیشـتر آشـنا خواهید شـد.
در بیمـه نام ه سـرقت ،خطر دزدی و خسـارتهایی کـ ه در اثر دزدی
بـ ه بیمهگـذار وارد میشـود ،بیمـ ه میشـود .معموال بیم ه سـرقت با
ب میشـود کـ ه از رایجتریـن آنها ترکیب
سـایر بیمـهنامههـا ترکی 
ش سـوزی اسـت .بیمه آتـش سـوزی یکی از بیمههایی
بـا بیمـ ه آت 
اسـت کـه بـه صورت معمول سـرقت اثاث و لوازم منـزل را نیز تحت
ی وارد بـ ه اموال
پوشـش قـرار میدهـد .در بیمـ ه دزدی خسـارتها 
ن حرز همراه باشـد.
ت با شکسـت 
ت ک ه سـرق 
ن اسـ 
ل جبرا 
زمانی قاب 
سـوال اینجاسـت که شکسـتن حرز به چه معناسـت؟ شکستن حرز
بدیـن معناسـت کـه دزد بـرای ورود بـه خانـه حتما متوسـل به زور
شـود و مانعـی را از سـر راه بـردارد .بـه طـور مثـال اگـر سـارق برای
ورود بـه خانـه در را بشـکند ،دیـواری را خـراب کنـد یا با کلیدهای
مخصـوص دزدی و ابـزار در را بـاز کنـد ،ایـن سـرقت تحت پوشـش
بیمـه سـرقت قرار میگیرد و بیمه تمامی هزینههـای آن را پرداخت
میکنـد .امـا اگـر ایـن سـرقت توسـط یکـی از آشـنایانی کـه کلید
داشـته و صرفـا از آن سـوء اسـتفاده کـرده صورت بگیـرد ،بیمه این
سـرقت را تحت پوشـش قرار نمیدهد و بابت آن خسـارتی به بیمه
ق یـا
گـذار پرداخـت نمیکنـد .بـه طـور کلـی میتـوان گفـت سـار 
ل مورد
ت وارد مح 
ی زیر ب ه قصد سـرق 
ن بایـد بـا یکـی از راهها 
سـارقا 
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ن سق 
ف
ن در یا پنجره و یا سـورا خ کرد 
بیم ه شـده باشـند)1 :شکسـت 
ل مـورد بیم ه به صورت مخفیانـه )3ورود به
و دیـوار )2ورود بـ ه محـ 
ن از دیـوار )4ورود از در مـورد
ق بـاال رفتـ 
ل مـورد بیمـ ه از طریـ 
محـ 
ن در بـا کلیدهای
بیمـ ه بـه وسـیل ه کلیدهـای سـاختگی )5باز کـرد 
ت غیـر قانونی و
اصلـی مشـروط بـر اینکـه کلیدهای مزبـور ب ه صور 
ن قـرار گرفت ه باشـد.
از راه دزدی در اختیـار دزدا 

نحوه ارزیایب توسط رشکتهای بیمه

قوانیـن متفاوتـی بـرای ارزیابـی در هـر شـرکت بیمـه وجـود دارد.
بهطـور مثـال ،در شـرکت بیمـه ایـران ،اگـر شـما بخواهیـد ،ایـن
پوشـش را بـه عنـوان پوشـش اضافـی خریـداری کنیـد ،الزم اسـت
منـزل شـما بازدید شـود ،اما اگـر از طرح حامی بیمه ایران اسـتفاده
کنیـد ،دیگـر نیـازی به بازدید نیسـت .در مورد شـرکت بیمـه رازی
نیز اگر شـما قصد داشـته باشـید تا از پوشـش بیمه سـرقت استفاده
کنیـد ،بایـد منزل شـما بـه در ضد سـرقت ،دزدگیـر و دوربین مدار
بسـته مجهـز باشـد .شـرکت بیمـه پاسـارگاد هم بـرای اسـتفاده از
ایـن پوشـش ،بازدیـد پیـش از صدور بیمـه نامه را ضـروری میداند.
شـرکت بیمـه پارسـیان ،بـر اسـاس ارزش امـوال اعالمی ،مشـخص

میکنـد کـه آیـا سـاختمان نیـاز بـه بازدیـد دارد یـا خیـر .بـه طور
کلـی در شـرکتهای مختلـف بیمه ،این قوانین متفاوت و متناسـب
بـا ریسـک در هـر سـاختمان ،تعیین میشـود.

محاسبه حق بیمه رسقت از منازل

بـه دلیـل اینکـه ایـن بیمـه نامه معمـوال زیـر مجموعه سـایر بیمه
نامههایی مانند بیمه آتشسـوزی اسـت؛ محاسـبه آن کمی سـخت
میشـود .اگـر قصـد خریـد ایـن بیمه نامـه را دارید حتمـا به صورت
حضـوری بـه نمایندگیهای بیمـه مراجعه کـرده و جویای قیمتها
شـوید .بـرای نمونـه ،یـک مـورد از شـرکتهای بیمـه را بررسـی
خواهیـم کـرد .در طـرح حامـی بیمـه ایـران بـا توجـه به متـراژ زیر
بنـای منـزل ،سـال سـاخت و ارزش اثاثیـه موجـود در برابر خطرات
مختلـف مانند سـرقت ،سـیل ،آتش سـوزی و .. .متعهـد به پرداخت
خسـاراتی خواهـد شـد .در جـدول زیـر نمونههایـی از ایـن تعهدات
بیان شـدهاند.

سخن آخر

بـه راحتـی میتوانیـد بـا رعایـت برخـی از نـکات ،منزلتان را از شـر
دزدهـا خلاص کنیـد .برخـی از سـادهترین ایـن نـکات را بـا هـم
مـرور خواهیـم کـرد .حتـی اگر برای چنـد لحظه هـم از خانه خارج
میشـوید در را قفـل کنیـد .به یاد داشـته باشـید کـه دزدها معموالً
بـه دنبـال همیـن فرصتهـا هسـتند .وقتی بـه خانـهای جدید نقل
مـکان میکنیـد ،حتمـاً قفلهـا را عـوض کنیـد .اگر منزلتـان را به
دزدگیـر مجهـز کردهایـد ،حتمـاً جعبه سـیمها را پنهان کنیـد ،زیرا
دزدهـا در اولیـن قـدم پـس از ورود بـه منـزل در صـدد قطـع کردن
سیمکشـی منزل هسـتند .سـعی کنید همیشـه حتی اگر در منزل
نیسـتید ،چراغی را روشـن بگذارید تا منزلتان کام ً
ال تاریک نباشـد.
بـه محـض گـم شـدن دسـته کلیدتـان ،فـورا ً تمـام قفلهـای خانه
را عـوض کنیـد .بـا همسـایههاتان در مـورد افـراد مشـکوکی که در
اطـراف خانـه میبینیـد ،صحبـت کنید .اگـر غریبهای تحـت عنوان
مأمور آب ،برق یا ،.. .قصد ورود به منزلتان را داشـت ،از او بخواهید
ابتدا کارت شناسـایی خود را از زیر در برای شـما بفرسـتد و پس از
چـک کـردن کارت ،در را بـاز کنید.

پوششهای بیمه رسقت

ارزش اشـیای سـرقت شده :سارق لوازم منزل شـما را میبرد،
شـرکت بیمه خسـارت آن را تا سـقف تعهدات پرداخت میکند.
ارزش اشـیای خراب شـده :اگر به هر دلیل سـارق به بخشـی
از منـزل شـما آسـیب بزنـد ،بیمه خسـارات آن را بهانـدازه ارزش آن
اشـیا خراب شـده تا سـقف تعهـدات پرداخـت میکند.
کم شـدن ارزش اشـیای ویران شـده :اگر اشـیایی که سـارق
به آنها خسـارت وارد کرده ،قابل تعمیر باشـند و نیازی به تعویض
آنهـا نباشـد ،بیمه خسـارت تعمیر آنهـا را پرداخت میکند.

استثناائت بیمه رسقت

اسـتثناهایی در بیمـه سـرقت وجـود دارد کـه برخـی بـا پرداخـت
مبلغـی بیشـتر قابـل پوشـش هسـتند و برخـی این گونه نیسـتند.
آسـیبهایی کـه بـه وجـه نقـد ،تمبر ،سـفته یـا انـواع ارز خارجی

تعهدات :ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات و اثاث منزل مسکونی در برابر خطرهای :آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار ،سیل ،طوفان ،زلزله ترکیدگی لوله آب،
ضایعات ناشی از بارش باران ،ذوب برف ،سنگینی برف جمعا به مبلغ (ریال)

تعهدات :اثاث منزل مسکونی در برابر خطر سرقت جمعا به مبلغ (ریال)
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ظروفپذیراییچند؟

راهنمای خرید ظروف پذیرایی برای مهمانان نوروزی
شـاید تـا نیـم قـرن پیـش ،تمـام تعریف و تصویـر ما از ظـروف پذیرایـی ،در چینیهای گل سـرخ خالصه
دآباد
موناقربانیعبدیسع 
میشـد؛ چینیهایـی کـه جـزو جـدا نشـدنی خاطرات ما هسـتند .امـا امروزه چنین نیسـت ،ایـن روزها هر
روزنامهنگار
خانـوادهای بـرای پذیرایـی از مهمانـان خـود چندین و چند حق انتخـاب دارد ،از ظروف کریسـتال ،چینی،
بامبـو ،سـیلور و ...بگیریـد تـا ظـروف برنجی و مسـی که طرفداران و عالقهمندان خاص خود را دارد .طبیعیسـت کـه یکی از چالشهای
آخـر سـال همـه بانـوان انتخـاب ظروف پذیرایی باشـد ،آن هم به این دلیل که پذیرایـی یکی از مهمترین نمادها و ارکان نوروز اسـت.
ن چنینـی بودجـه و
درسـت اسـت کـه مهمتریـن معیـار در انتخابهـای ایـ 
سـلیقه شماسـت ،امـا تلاش مـا این اسـت که بـا راهنماییهـای مختصری،
تصمیمگیـری را بـرای شـما آسـانتر کنیـم.

گونههای مختلف ظروف پذیرایی

در بیم ه سرقت،
ی وارد
خسارتها 
ب ه اموا ل زمانی قابل
ت که
ن اس 
جبرا 
ت با شکستن
سرق 
حرز همرا ه باشد.
شکستن حرز بدین
معناست که دزد
برای ورود به خانه
حتما متوسل به زور
شود و مانعی را از سر
راه بردارد

علاوه بـر پرداخـت حـق بیمـه مقـرر و انجـام اقدامـات ایمنـی در
جهـت جلوگیـری از وقـوع سـرقت ،بیمهگـذار بایـد چنانچـه اموال
بیمـه شـده ،بـه سـرقت رفتـه یا در نتیجه سـرقت خسـارتی به آن
وارد شـده اسـت ،اقدامـات زیـر را در اسـرع وقـت انجـام دهـد:
بیمهگـذار بایـد بالفاصلـه بعد از سـرقت ،اداره آگاهی یـا کالنتری یا
سـایر مراجـع انتظامـی را مطلع کـرده و با مقامات مـورد نظر نهایت
همـکاری را در زمینـه دسـتگیری سـارق و کشـف امـوال و اشـیای
دزدیده شـده اعمـال کند.
بیمهگـذار بایـد موضـوع را فـورا ً بـا ذکـر مبلـغ تقریبی خسـارت به
صـورت شـفاهی یـا از طریـق تلفـن بـه بیمهگـر اعلام کند.
بیمهگـذار بایـد ظـرف مـدت دو روز پس از اعالم خسـارت فهرسـت
کاملـی شـامل امـوال مسـروقه یا خسـارت دیـده تهیه کـرده و کتباً
تأییـد کند.
چنانچـه بیمهگـذار بعـد از وقـوع حادثـه اطالعاتی درباره سـرقت به
دسـت آورد ،بالفاصلـه بیمهگـر را از آن مطلـع کند.

سـرویس پذیرایـی ،به مجموع ه ظروفی میگویند که بـرای پذیرایی از مهمان
استفاده میشود.
این سرویس شامل:
شـیرینی خـوری ،شـکالت خـوری ،میوهخـوری ،بشـقاب و کاسـه آجیـل،
فنجـان ،نعلبکـی و قنـدان میشـود کـه در جنسهـا و طرحهـای مختلـف
مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد.

ظروف ابمببو چیست و چگونه ساخته یمشود؟

وقتـی گیـاه بامبـو در حال رشـد اسـت پوسـته آن جدا میشـود و روی زمین
میافتـد و بـا گذشـت زمـان دوبـاره جـذب خـاک میشـود؛ بـرای سـاخت
ظـروف بامبـو ایـن پوسـتهها را جمـع آوری میکننـد ،آنها را میجوشـانند،
بـه ورقههایـی بـا ضخامـت مشـخص تبدیل میکننـد و برای شـکل دادن آن
را تحـت فشـار قـرار میدهند.

چرا هبرت است از ظروف ابمبو استفاده کنیم؟

)1ظـروف چوبـی بامبـو ظـروف سـالم و بیخطـری اسـت ،چـون در مراحـل
مختلف تولید آن از هیچ گونه مواد شیمیایی و غیرسالمی استفاده نمیشود.
)2ایـن ظـروف نمیشـکنند و اگـر بـا سـطوح سـخت برخـورد کننـد ،جـای

حق بیمه ساالنه با احتساب مالیات ارزش افزوده (ریال)
3744150

480000000

نگرانـی وجود نـدارد.
)3ایـن ظـروف چوبـی ظاهـری زیبـا دارنـد که حـال و هوایـی از طبیعیت را
وارد منـزل شـما میکنند.

5990640

8237130

)1از نظر ظاهری شباهت بسیاری به ظروف کریستال دارد.
)2بسیار متنوع هستند.
)3بسیار ارزانقیمتتر از کریستالها هستند.

دشواریهای استفاده از ظروف ابمبو

شـاید تنها مشـکل اسـتفاده از این ظروف ،دشـواری نگهداری آنها باشد .چرا
کـه بایـد آنهـا را بـه صـورت منظم بـا روغن چـرب کنید و بهتر اسـت با آب
گرم شسـته شـوند ،تا در طول زمان آسـیب کمتری ببینند.

کریستال اصل یا تقلیب؟

حتمـا یکـی از پرطرفدارتریـن ظـروف بـرای پذیرایی ،کریسـتالها هسـتند،
ظـروف زیبایـی که علاوه بر پذیرایی ،برای دکور و زیبایـی هم بهکار میروند.
در خریـد ظـروف کریسـتال بـه اصـل بـودن آن دقـت کنیـد ،هرچنـد کـه
فهمیـدن آن راحـت نیسـت امـا بـا دانسـتن چند نکتـه میتوانید کریسـتال
اصـل از تقلبـی را تشـخیص دهیـد.
هنـگام خریـد کریسـتال بـه ظاهر ظـرف توجه کنیـد ،کریسـتالهای اصل و
درجـه یـک بدنـه زالل و شـفافی دارنـد و هیچگونـه نـا برابـری و مشـکلی در
سـطح و بدنـه آن مشـاهده نمیکنیـد .همچنیـن نقوشـی کـه روی ظـروف
کریسـتال اصـل وجـود دارد ،بسـیار ظریـف و زیبا هسـتند.
چنـد مارک مشـهور و قابل اعتماد کریسـتال :کریسـتال خورشـیدی
بوهمیـا آلمـان ،کریسـتال ناخمـن آلمـان ،کریسـتال والتر آلمان ،کریسـتال
آرکروک فرانسـه.
ظـروف پذیرایـی بلـور هم میتواند یکی از خریدهـای پرطرفدار و انتخابهای
عاقالنه باشـد ،چرا که:

مقایسهای از قیمتهای ظروف پذیرایی
جنس ظروف
ظروف کریستال
ظروف بامبو

قیمت
 900هزار تومان
یک میلیون و  500هزار تومان

ظروف مسی

 500هزار تومان

ظروف چینی

یک میلیون تومان

ظروف پیوتر

 700هزار تومان

هایگالس ترک

 1.150.000تا 1.250.000

