تسهیالت حمایتی اداره رفاه کارکنان
ًَع تسْیالت

غراهت بیوِ ػور ٍ حَادث

ضرح تسْیالت

هذارک هَرد ًیاز

کلیِ کارکٌاى ضاغل ٍ بازًطستِ عی یک قرارداد بِ صَرت
سالیاًِ تحت پَضص بیوِ ػورٍ حادحِ قرار هی گیرًذ .
هَضَع قرارداد :در صَرت فَت بِ ّر ػلت ٍ یا ًقص ػضَ ٍ از
کار افتادگی دائن (کلی یا جسیی) ًاضی از حادحِ هبلغ
 55/000/000ریال بِ ػٌَاى غراهت بیوِ پرداخت هی گردد.

در صَرت فَت:
-1تصَیر صفحات ضٌاسٌاهِ باعل ضذُ هتَفی
 -2گَاّی فَت صادرضذُ از عرف سازهاى حبت احَال کطَر
-3گَاّی پسضک یا پسضکی قاًًَی هبٌی بر ػلت فَت
-4گسارش هطرٍح حادحِ کِ بِ تاییذ هراجغ ریصالح رسیذُ باضذ
-5گَاّی اًحصار ٍراحت در صَرتی کِ هتَفی فرد یا افراد استفادُ کٌٌذُ از سرهایِ
بیوِ ػور را هطخص ًکردُ باضذ.
در صَرت ًقص ػضَ ٍ از کارافتادگی دائن (کلی-جسیی):
 -1گسارش هطرٍح حادحِ کِ بِ تاییذ هراجغ ریصالح رسیذُ باضذ
-2گَاّی پسضک هؼالج هبٌی بر ضرح کاهل صذهات ٍاردُ در احر حادحِ ٍ هؼالجات
اًجام ضذُ ٍ احراز ًقص ػضَ یا از کارافتادگی دائن(کلی –جسیی)

پرداخت کوک ّسیٌِ ازدٍاج ٍ
کوک ّسیٌِ فَت افراد تحت تکفل

هادُ  3قاًَى پرداخت پاداش پایاى خذهت ٍ بخطی از ّسیٌِ
ّای ضرٍری بِ کارکٌاى دٍلت  :در هَارد زیر بِ کارکٌاى رسوی،
حابت ٍ دارای ػٌاٍیي هطابِ ٍزارتخاًِّا ،هؤسسات ٍضرکت ّای
دٍلتی هطوَل قاًَى ًظام ّواٌّگ پرداخت کارکٌاىدٍلت
"بیست برابر حذاقل حقَق هبٌا" بِ ػٌَاى کوک ّسیٌِ پرداخت
هیضَد.
کوک ّسیٌِ ازدٍاج ،در هَرد ازدٍاج دائن هستخذم ضاغل ،بازًطستِ ٍ یا فرزًذ ٍی فقظ یکبار حسب هَرد.
کوک ّسیٌِ در هَرد فَت هستخذم ضاغل ،بازًطستِ ٍ افرادتحت تکفل ٍی.

بیوِ بذًِ ٍ ضخص حالج اتَهبیل

ضرایظ بیوِ بذًِ ٍ ضخص حالج اتَهبیل برای پرسٌل داًطگاُ
ضرکت عرف قرارداد بیوِ هؼلن
ضرایظ بِ صَرت ًقذ با تخفیف ٍیژُ
ضرایظ بِ صَرت اقساط  10هاِّ با هؼرفیٌاهِ ادارُ رفاُ کارکٌاى
کسر از حقَق ٍ یا دریافت چک باًکی

هذارک هَرد ًیاز جْت دریافت کوک ّسیٌِ ازدٍاج :
 -1تصَیر صفحات اٍل ٍ دٍم ضٌاسٌاهِ کارهٌذ یا ػضَ ّیات ػلوی ضاغل ٍ
بازًطستِ ٍ ػرٍس ٍ داهاد  -2تصَیر صفحات دٍم  ،سَم ٍچْارم سٌذ
ازدٍاج  -3در صَرت داضتي دفترچِ بیوِ -تحَیل آى بِ ادارُ بیوِ ٍ
دریافت ًاهِ ابغال جْت تحَیل بِ ادارُ رفاُ کارکٌاى
هذارک هَرد ًیاز جْت دریافت کوک ّسیٌِ فَت افراد تحت تکفل :
 -1تصَیر توام صفحات هتَفی ٍ تصَیر صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ کارهٌذ یا ػضَ
ّیات ػلوی ضاغل ٍ بازًطستِ  -2تصَیر کارت هلی هتَفی  -3تصَیر
گَاّی فَت هتَفی ً -4اهِ ابغال دفترچِ بیوِ هتَفی بِ ػٌَاى گَاّی
تحت تکفل بَدى هتَفی

جْت کسب اعالػات بیطتر با ضوارُ تلفي  03133013030بیوِ هؼلن تواس
حاصل فرهاییذ.
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