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بیمه

4

ابیدها و نبایدهای مرخیص زایمان
مدت مرخیص زایمان

مـدت مرخصـی زایمـان تـا  3فرزنـد ،بـرای مادرانـی که فرزندانشـان را از شـیر خود
تغذیـه میکنند:
برای زایمانهای یک قلو و دو قلو  ۹ماه
برای زایمانهای سه قلو و بیشتر یک سال میباشد
طبـق مـاده  ۶۳قانـون ،کمـک هزینـه بـارداری (حقـوق دریافتی در مدت اسـتراحت
پزشـکی بعـد از زایمان):
حداکثر مدت  ۶ماه ( ١٨٠روز قبل و بعد از زایمان) بدون کسر  ٣روز اول است.
حداقل  3ماه آن باید بعد از تاریخ زایمان باشد.

مرخیص استعالجی قبل از زایمان

ممکن اسـت در دوران بارداری ،مادر به خاطر مشـکالتی و به تشـخیص پزشـک نیاز
به اسـتراحت در منزل داشـته باشـد در این صورت میتواند از مرخصی اسـتعالجی
اسـتفاده کنـد .ایـن مرخصـی تأثیـری بـر مرخصـی بـارداری نـدارد و فـرد میتوانـد
از هـردو اسـتفاده کنـد بـدون آنکـه مرخصـی دوران بـارداری کـم شـود .مرخصـی
اسـتعالجی اگـر از  ۱۵روز در سـال بیشـتر نشـود ،فقـط تایید پزشـک معالـج را الزم
دارد .اگـر بیشـتر از  ۱۵روز و کمتـر از  ۶۰روز باشـد ،تأییدیـه پزشـک مـورد اعتمـاد
سـازمان تأمیـن اجتماعـی را الزم دارد .اگـر ایـن دوره بیشـتر از  ۶۰روز باشـد ،بایـد
بـه تاییـد شـورای پزشـکی تأمیـن اجتماعی برسـد .مـدت این مرخصی جزو سـوابق
بیمهشـده محسـوب میشـود.

گام به گام تا شناخت انواع بیمه تکمیلی انفرادی برای زایمان

میشـود .انجـام آزمایـش در بیمـه سـامان و تعـاون ،بـرای خریـد
بیمـه تکمیلـی انفـرادی ضروری نیسـت .امـا بیمه  sosچـکاپ را
الزامـی کـرده و تنهـا نتیجـه آزمایشـی مـورد قبـول اسـت کـه در
آزمایشـگاه  sosانجام شـود.

زایمان اب کمرتین هزینه

هبرتین بیمه تکمییل انفرادی برای زایمان از نظر
«سقف پوشش»

بـا توجـه بـه افزایـش هزینههـای بیمارسـتانی بـه خصـوص برای
زایمـان و سـزارین ،پوششـی کـه بیمه درمـان ارائه میکند بسـیار
مهـم اسـت .درسـت اسـت کـه بـرای دریافت پوشـش باالتـر باید
حقبیمـه بیشـتری پرداخـت کنیـد ،امـا هزینههـای درمانی شـما
بهتـر تامیـن خواهـد شـد .البتـه در انتخـاب بهترین بیمـه درمان
تکمیلـی بـرای زایمـان ،باید توجه داشـت که متناسـب بـا افزایش
سـقف زایمـان ،حقبیمـهای کـه بایـد پرداخـت کنیـد افزایـش
چندانـی نداشـته باشـد .شـرکتهایی کـه بیمه درمان را به شـکل
انفـرادی ارائـه میکننـد ،طرحهـای مختلفـی بـرای بیمهگـذاران
درنظـر میگیرنـد کـه هـر کـدام دارای سـقف پوشـش متفاوتـی
اسـت .هـر چـه تنوع طرحها در یک شـرکت بیشـتر باشـد ،قدرت
انتخاب شـما در انتخاب بیشـترین سـقف پوشـش افزایش خواهد
یافـت .بیمـه سـامان  ۶طـرح ،تعـاون  ۴طـرح و  sosیـک طـرح
بـرای بیمـه درمـان تکمیلـی انفـرادی درنظر گرفتهانـد .البته بیمه
سـامان در طـرح نسـیم ،پوشـش زایمـان نـدارد و در  5طرح دیگر
ایـن پوشـش را ارائـه میکند.

فرزنـد دار شـدن اتفـاق شـیرینی اسـت .در نـگاه اول تنهـا شـیرینی این اتفاق به جان آدم مینشـیند اما در قـدم بعدی هزینههایی که بـرای زایمان و بزرگ
راحله شعبانی
کـردن بچـه الزم اسـت فکـر آدمـی را درگیـر میکنـد .ایـن موضـوع آنچنـان اهمیـت دارد که باید قبـل از بـارداری حل و فصل شـود .قدیم ترهـا زایمان
روزنامهنگار
هزینـه کمـی داشـت .امـا امـروزه ایـن هزینههـا آنچنـان افزایـش یافتهانـد ،که بایـد قبل از بارداری آنها را سـبک و سـنگین کـرده و بعد تصمیـم به بچه
دار شـدن گرفتـه شـود! گاه آنچنـان ایـن هزینههـا سـر بـه فلـک میکشـند کـه افـراد قید بچه را بـه کل میزننـد! اما از آنجا کـه برای هر مشـکلی راه حلی نیـز وجـود دارد؛ در اینجا
نیـز بیمـه درمـان تکمیلـی مشکلگشـای ماجـرا خواهد بـود .یکی از مهمتریـن مزیتهای بیمه درمـان تکمیلی ،جبران هزینههـای زایمان اسـت .انتخاب بهترین بیمه تکمیلـی انفرادی
بـرای زایمـان بـا درنظـر گرفتـن حداقل دوره انتظار و کمترین فرانشـیز ،مطلب مهمی اسـت کـه در ادامه توضیـح خواهیم داد.

اولین قدم برای زایماین کمخرج

بـرای اسـتفاده از پوشـش زایمـان بایـد ابتدا بیمهنامـه درمان تکمیلی
خریداری شـود .بسـیاری از کارفرمایان برای کارکنان خود بیمه درمان
تکمیلـی گروهـی را تهیـه میکنند .اما افرادی که بنا بر شـرایط ،تحت
پوشـش بیمـه درمـان گروهی قـرار نگرفتهاند برای تامیـن هزینههای
پزشـکی خود دچار مشـکل خواهند شـد .به خصوص در شـرایطی که
بیمههـای پایـه مثـل تامین اجتماعی و سلامت پوشـشهای کافی را
ارائـه نمیکنند.
در سـالهای اخیـر بعضـی از شـرکتها بیمـه درمـان تکمیلـی را بـه
شـکل انفـرادی و خانوادگـی عرضـه میکننـد .بیمـه سـامان sos ،و
تعـاون از جملـه ایـن شـرکتها هسـتند .البتـه باید توجه داشـت که
بیمـه پاسـارگاد و ملـت تنهـا بـه دارندگان بیمـه عمر ،خدمـات بیمه
تکمیلـی را ارئـه میکننـد .امـا هیچ کـدام پوشـش زایمـان ندارند .در
نتیجه تنها شـرکتهایی که پوشـش زایمان به شـکل انفرادی دارند،
بیمـه سـامان SOS ،و تعاون هسـتند.

هبرتین بیمه تکمییل انفرادی برای زایمان از نظر
«فروش بیمه انمه»

در جدول زیر شرکتهایی که سهم از بازار باالیی در فروش بیمه
درمان تکمیلی دارند ،قابل مشاهده هستند .این آمار متعلق به سال
 96است و بهجز بیمه سامان و تعاون ،بقیه شرکتها بیمه تکمیلی را
به شکل گروهی ارائه میکنند .بیمه سامان با ارائه خدمات بیمهای به
شکل انفرادی ،خانوادگی و گروهی جزو شرکتهایی است که سهم
باالیی در فروش بیمه دارد .همچنین بیمه تعاون در سال  96رشد
66درصد را در زمینه فروش بیمه تکمیلی تجربه کرده است.
سهم از بازار

نرخ رشد

۴۷/۴۳درصد

۳۶/۸۳درصد

نام شرکت
بیمه ملت

۱۳/۶۶درصد

۱۶۲/۳۳درصد

بیمه پاسارگاد

۱۱/۸۶درصد

۳۹/۶۱درصد

بیمه ایران

۱۰/۷۲درصد

۱۲/۹۶درصد

بیمه دانا

۱/۳۳۱درصد

۹۷/۷۱درصد

بیمه آسیا

۱/۲۶درصد

۴۵/۲۳درصد

بیمه سامان

بیمه پارسیان

۱/۲۰درصد

۱/۳۱درصد

بیمه ما

۱/۱۸درصد

۱۶۲/۲۶درصد

بیمه البرز

۱/۱۴درصد

۶/۴۳درصد

بیمه تعاون

۰/۶درصد

۸/۶۶درصد

هبرتین بیمه تکمییل انفرادی برای زایمان از نظر
«تعدد مراکز طرف قرارداد»

بـرای دریافـت هزینههای پزشـکی از شـرکت بیمه دو راه وجـود دارد.

راه اول ایـن اسـت کـه از ابتـدا بـه مرکـز طـرف قـرارداد شـرکت بیمه
مراجعـه کنیـد .در ایـن حالـت هزینههـای پزشـکی شـما بـا درنظـر
گرفتن فرانشـیز توسـط شـرکت بیمه پرداخت خواهد شـد .حالت دوم
ایـن اسـت کـه مرکـزی که خدمـات درمانی به شـما ارائه کـرده طرف
قـرارداد شـرکت بیمـه نیسـت .در ایـن شـرایط باید تمـام هزینههای
پزشـکی را خودتـان پرداخـت کنیـد .سـپس بـا ارائـه صورتحسـاب،
نسـبت بـه دریافـت هزینههـای پزشـکی خود از شـرکت بیمـه ،اقدام
کنیـد .البتـه در ایـن حالت بهجز فرانشـیز ،تعرفه وزارت بهداشـت هم
درنظـر گرفته میشـود .اگـر میخواهید هزینه کمتری بـرای خدمات
پزشـکی پرداخـت کنیـد الزم اسـت بـه مراکز طـرف قـرارداد مراجعه
کنیـد .بـه خصـوص بـرای تامیـن هزینههای زایمـان ،خریـد بیمهای
کـه بـا بیشـترین مراکـز بیمارسـتانی قـرارداد دارد ،از اهمیـت خاصی
برخـوردار خواهـد بود.

هبرتین بیمه تکمییل انفرادی برای زایمان از نظر
«فرانشیز»

در بیمههـای تکمیلـی بخشـی از هزینههـای درمـان بایـد توسـط

شـخص بیمهگـذار پرداخـت شـود .هـر چـه ایـن مبلغ (فرانشـیز)
در شـرکتی کمتر باشـد ،هزینه درمانی بیشـتری توسـط شـرکت
بیمـه پرداخـت خواهـد شـد .بـه طـور مثال فرانشـیز بیمـه درمان
سـامان  10درصـد اسـت .بیمـه تعـاون  10درصـد فرانشـیز ،برای
بیمـه درمـان تکمیلـی انفـرادی در نظـر گرفته اسـت .درحالی که
ایـن عـدد در بیمـه  sosبـه صفـر درصد میرسـد.

هبرتین بیمه تکمییل انفرادی برای زایمان از نظر
«انجام چکاپ اجباری»

بعضـی از شـرکتها بـرای فـروش بیمه درمـان تکمیلـی انفرادی،
انجـام آزمایـش و چکاپ پزشـکی را الزامی کردهاند .بعد از بررسـی
نتیجـه آزمایشـات پزشـکی مشـخص میکننـد آیـا فـرد میتواند
تحـت پوشـش بیمـه قـرار گیـرد یا نـه .امـا در بعضی از شـرکتها
انجـام آزمایـش قبـل از خرید بیمه ،ضروری نیسـت .قبـل از صدور
بیمـه ،پرسشـنامهای توسـط فـرد تکمیـل میشـود .بـر اسـاس
اطالعـات وارد شـده ،اگـر الزم باشـد ،فـرد بایـد آزمایـش پزشـکی
بدهـد .در غیـر ایـن صورت بعـد از تکمیل پرسشـنامه ،بیمه صادر

برای استفاده از
پوشش زایمان باید
ابتدا بیمهنامه درمان
تکمیلیخریداری
شود .بسیاری از
کارفرمایانبرای
کارکنان خود بیمه
درمانتکمیلی
گروهی را تهیه
میکنند .اما افرادی
که بنا بر شرایط،
تحت پوشش بیمه
درمان گروهی قرار
نگرفتهاندبرای
تامینهزینههای
پزشکی خود دچار
مشکل خواهند شد

هبرتین بیمه تکمییل انفرادی برای زایمان از نظر
«دوره انتظار»

بعضـی از پوشـشهای بیمـه درمـان تکمیلـی دوره انتظـار دارد .به
ایـن معنـی که در مدت مشـخصی بعـد از خرید بیمـه نمیتوان از
آن پوشـش اسـتفاده کـرد .پوشـش زایمـان هم جزو همیـن موارد
اسـت .دوره انتظـار در شـرکتهای مختلـف متفـاوت اسـت .دوره
انتظـاری کـه هرشـرکت در نظـر میگیـرد ،در انتخـاب بهتریـن
بیمـه درمـان تکمیلی برای زایمـان ،موثر خواهد بود .شـرکتهای
پارسـیان ،دی ،ایران و پاسـارگاد که بیمه تکمیلی را تنها به شـکل
گروهـی ارائـه میکننـد بـرای دوره انتظار شـرایط ویـژهای در نظر
میگیرنـد .دوره انتظـار پوشـش زایمـان بـرای گروههـای زیر 250
نفـر 9 ،مـاه ،گروههـای بیـن  250تـا  1000نفر  6مـاه ،و گروههای
بـاالی  1000نفـر دوره انتظار نخواهند داشـت.

کالم آخر؛ هزینههای درمان انزایی و انابروری در
چه بیمهای جربان یمشود؟

بـه صـورت کلـی هزینههـای درمـان نازایـی و نابـاروری شـامل
پوشـش زایمـان در بیمـه تکمیلـی نمیشـود .یعنی شـما با خرید
بیمـه تکمیلـی فقـط تحت پوشـش خدمات مربوط بـه زایمان قرار
میگیریـد ،نـه خدمـات مربـوط بـه درمـان نازایی .البتـه در برخی
از بیمههـای تکمیلـی گروهـی ،خدمـات مربوط به درمـان نازایی و
نابـاروری بـه عنـوان پوشـش اضافـی ارائه میشـود .همچنین برای
جبـران هزینههـای درمـان نازایـی و ناباروری میتوانیـد از بیمهای
تحـت عنوان بیمـه تولد اسـتفاده کنید.

نام شرکت

انفرادی یا خانوادگی

دوره انتظار

فرانشیز

سقف تعهدات (تومان)

بیمه سامان

انفرادی و خانوادگی

 9ماه برای
گروهی و انفرادی

۱۰درصد

طرح مهر یک میلیون و ۵۰۰هزار
طرح سروش ،دو میلیون
طرح شمیم 3میلیون
طرح وصال  5میلیون
طرح عقیق ۵میلیون

بیمه SOS

خانوادگی

یک سال

بدون فرانشیز

 ۶میلیون و۵۰۰هزار

بیمه تعاون

خانوادگی

یکسال

۱۰درصد

طرح اقتصادی یک میلیون و ۵۰۰هزار
طرح جامع 2میلیون
طرح ویژه 3میلیون
طرح ممتاز  5میلیون

نکات سرنوشتساز در نگارش وصیت نامه
یکـی از امتیـازات تنظیـم وصیـت نامه
سجاد حاجبی خانیکی
ایـن اسـت کـه تـا زمـان حیـات خـود
کارشناس ارشد حقوق ثبت
میتوانیـم آن را تجدیـد و اصالح کنیم.
اسناد و امالک
نوشـتن وصیـت نامـه بـه سـه طریـق
انجـام میگیـرد کـه هـر کدام از لحـاظ تشـریفات تنظیم ،قـدرت اثبات و
اعتبـار بـا دیگـری متمایز اسـت .و هر وصیتی به غیر از سـه روشـی که در
ادامـه بیـان میکنیـم ،تنظیـم شـود اعتبـار قانونـی نخواهد داشـت.
طبـق قوانیـن ایـران وصیـت الزامـا بایـد بهصـورت کتبـی باشـد و وصیت
شـفاهی قابلیـت اسـتناد قانونـی در دادگاه را نـدارد .اگـر چه ممکن اسـت
شـخصی شـفاها وصیـت کنـد و وراث هم بـه وصیت او عمل کننـد اما اگر
بیـن آنهـا اختالفـی پیش بیاید بـرای اثباتش در دادگاه با مشـکل روبهرو
میشوند.

انواع وصیت انمه

ت نامه بر  ۳نوع است:
وصی 
ت نامه خودنوشت؛
وصی 
ت نامه سری؛
وصی 
ت نامه رسمی.
وصی 
ت نامه خودنوشت
الف .وصی 
در وصیـت خـود نوشـت ،وصیتکننـده باید تمـام متن وصیـت را به خط
خـود نوشـته باشـد تـا در دادگاه اعتبـار قانونـی داشـته باشـد .بـه همیـن

دلیـل شـخص بیسـواد یـا شـخصی که به سـبب فقـدان بینایـی ،توانایی
نوشـتن نـدارد نمیتوانـد وصیـت خودنوشـت تنظیـم کنـد .و در نـگارش
چنیـن وصیـت نامهای امکان وکالت دادن به شـخص دیگـری وجود ندارد.
وصیتکننـده حتمـا بایـد تاریخ روز ،ماه و سـال را به خـط خود در وصیت
نامـه درج کنـد تـا چنانچـه وصیـت نامههای متعـددی از او موجـود بود،
آخرین نسـخه وصیت نامه مشـخص باشـد زیرا آخرین اراده و فقط آخرین
وصیـت نامه وصیت کننـده دارای اعتبار اسـت.
اگـر وصیتکننـده در حضـور مأمـور وصیت نامـه خویش را امضـا کند در
صـورت لـزوم میتوانـد بهعنوان یک سـند رسـمی تلقی شـود و ارزش آن
را داشـته باشد.
ت نامه سری
ب .وصی 
وصیت نامه سـری برخالف وصیت خودنوشـت به خط هرکسـی میتواند
باشـد امـا در نهایـت حتمـا بایـد به امضای شـخص وصیتکننده برسـد و
طبـق قانـون بایـد بـه اداره ثبـت محـل اقامـت وصیتکننده یـا در مکانی
کـه آییننامـه وزارت دادگسـتری تعییـن میکند به امانت سـپرده شـود.
طبق قوانین امور حسـبی ،شـخص بیسـواد نمیتواند وصیت نامه سـری
تنظیم کند.
ج .وصیتنامه رسمی
نوشـتن وصیـت نامـه رسـمی بـه مانند دیگر اسـنادی اسـت کـه در دفاتر
اسـناد رسـمی تنظیـم میشـوند و حتـی افـرادی کـه توانایـی خوانـدن و

نوشـتن ندارنـد نیـز میتواننـد از ایـن نـوع وصیـت نامه اسـتفاده کنند.
بـه دلیـل ثبـت وصیـت نامـه رسـمی در دفاتر اسـناد رسـمی ،نگرانیهای
ناشـی از مفقـود شـدن یـا از بیـن بـردن وصیت نامـه از میـان میرود.

وصیت شفاهی

یکـی از تشـریفات تنظیـم وصیـت نامه کتبی بودن آن اسـت امـا در موارد
اضطـراری مثـل جنـگ و زلزلـه کـه نمیتـوان تشـریفات نوشـتن وصیت
نامـه را رعایـت کرد ،شـخص میتواند در حضور دو شـاهد بهطور شـفاهی
وصیـت کنـد و یکـی از شـاهدان بایـد مفـاد وصیـت را بـا تاریـخ روز و ماه
و سـال تنظیـم کنـد و بـه حضـور حضار برسـاند .امـا اگـر وصیتکننده تا
زمـان عـادی شـدن شـرایط محیط در قید حیات باشـد ،بایـد وصیت نامه
خویـش را بـا تشـریفات صحیح قانونـی تنظیم کند.

ت انمه ابید به چه
وصیتكننده هنگام تنظیم وصی 
نكایتتوجهكند؟

وصیـت کـردن بـرای موضوعاتی مثل مواد مخدر باطل اسـت زیرا چیزی
کـه وصیـت میشـود بایـد منفعت عقالیـی و ارزش مادی داشـته باشـد و
غیرمشـروع نباشـد مثـل وصیـت کـردن یک قطعـه زمین .وصیـت کردن
بـرای مشـروبات الکلـی نیـز به دلیل غیر مشـروع بودنشـان باطل اسـت.
آنچـه وصیـت میشـود بایـد قابلیـت نقـل و انتقـال و معاملـه داشـته
باشـد ،طبـق ایـن قاعـده نمیتـوان امـوال عمومـی و موقـوف را مـورد
وصیـت قـرار داد.

وصیتکننـده نمیتوانـد مـال دیگـری را حتـی اگـر با اجازه آن شـخص
باشـد ،موضـوع وصیت قـرار بدهد زیرا وصیتکننده بایـد مالک آن چیزی
باشـد که وصیـت میکند.
مالـی را کـه در آینـده بـه وجـود میآید میتوان وصیـت نمود مثال میوه
درختـی را کـه بعدا ثمـره میدهد را میشـود وصیت کرد.
وصیتکننـده بایـد دارای کمـال (عقـل و بلـوغ) باشـد و از روی اختیـار
وصیـت کنـد .وصیـت شـخص ُمکره صحیح نیسـت.
در تنظیـم وصیـت نامـه شـخص بایـد بدانـد کـه بعضـی از واجبـات
را ماننـد حـج واجـب شـده و بدهـکاری حقوقـی همچـون خمـس و
زکات و مظالـم ،کـه ادا کـردن آنهـا واجـب اسـت بایـد از اصـل مـال
پرداخت شـود.
وصیـت کننـده نمیتوانـد وراث را از همـه ارث محـروم كنـد؛ شـخص
وصیـت کننـده نمیتوانـد تمـام امـوال خـود را بـه یـک نفـر ببخشـد یـا
یـک یـا چنـد نفـر از وراث خـود را از ارث محـروم کند و اگـر چنین کاری
انجـام دهـد وصیـت نامـه وی فقـط تـا ثلث اموالـش صحیح و نافذ اسـت.
در صـورت وصیـت کل امـوال ،اگـر دیگـر وراث بـا وصیـت نامـه مخالفت
کننـد ،مفـاد وصیـت نامـه نسـبت به دو سـوم دیگر صحیح نیسـت .طبق
ایـن اسـاس هـر شـخص تـا یک سـوم امـوال خویـش را به هـر نحوی که
بخواهـد میتوانـد وصیـت کنـد و پـس از فـوت شـخص ،دو سـوم دیگـر
امـوال طبـق قانـون ارث ،میـان ورثه تقسـیم میشـود.
نکتـه مهـم در ایـن قسـمت ایـن اسـت کـه ابتـدا بدهـی شـخص وصیت
کننده باید تسـویه شـود و سـپس باقی اموال بین ورثه تقسـیم میشـود.

