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وکیل

مطهره پایکاری
وکیل پایه یک دادگستری

از خانهداری
تا بازنشستگی
کدام زنان میتوانند از بیمه خانهداری
استفاده کنند
مسألهای که در این شماره به بحث در خصوص
آن میپردازیــم بیمــه زنــان خانــه دار اســت .دو
دســته کلــی بیمــه زنــان خانــه دار وجــود دارد
کــه اولیــن دســته ،بیمــه تحت پوشــش ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و دیگری بیمه تحت پوشــش
شــرکتهای غیردولتــی اســت .البتــه تمرکز این
مطلــب بهدلیل کوتاه بودن آن بر بیمه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی اســت و در خصــوص بیمــه
شــرکتهای غیردولتــی تنهــا بــه ذکــر ایــن نکته
اکتفــا میکنیــم کــه بیمههای ارائه شــده توســط
شــرکتهای غیردولتــی شــرایط و ویژگیهــای
متفاوتــی دارنــد و بــهطــور کلی نســبت بــه بیمه
تأمین اجتماعی از انعطاف بیشتری برخوردارند
همچنیــن اگــر توانایــی مالــی مناســبی داریــد و
مشکلی در پرداختهای ماهانه ندارید ،بهترین
راه استفاد ه همزمان از خدمات تأمین اجتماعی
و شــرکتهای غیردولتی خواهد بود .حال شــاید
بهتر باشــد قبل از ورود به بحث بیمه زنان خانه
دار کــه یــک پوشــش بیمــهای مســتقل اســت و
یکی از انــواع بیمههای اختیاری ســازمان تأمین
اجتماعــی محســوب میشــود ،یعنــی متقاضی
ایــن نوع بیمــه ،مســتقیماً با مراجعه به شــعب
سازمان تأمین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد
بیمه اختیاری میشــود و موظف است خود حق
بیمــه را در زمــان تعیین شــده پرداخــت کند ،به

ایــن مســأله بپردازیــم کــه مبنــای ایجــاد چنیــن
بیمــهای چــه بــوده اســت .یکــی از اصلیترین و
مهمتریــن مســألهای که موجب شــدید تــا مرکز
مشــارکت زنان چنیــن طرحی را بدهنــد ،فقدان
امنیت اجتماعی و اقتصادی و نداشــتن آیندهای
امــن برای زنان خانــه دار در هنگام بروز حوادثی
از قبیــل از کارافتادگــی ،بیوگی ،طــاق ،بیماری،
ســالخوردگی و از طرفــی نبــود سیســتمهای
حمایتــی الزم در نظام تأمین اجتماعی بود .این
در حالی است که انبیاء عظام الهی ،خانهداری را
شــغل میپندارند ،اما آنچه در مــورد خانهداری
مطــرح اســت آن اســت کــه اگــر ایــن کار شــغل
محسوب میشود نباید شــامل قوانین بیمهای و
بازنشستگی باشــد و زنان همچون سایر شاغلین
در مــورد بازنشســتگی و آینــده خــود دغدغــه
نداشــته باشــند؟ بنابراین برخالف دیدگاه انبیاء،
خانــهداری از منظــر عرفــی و فرهنگــی شــغل
محســوب نشــده و زنان در قبال آن مزد دریافت
نمیکننــد فلذا از آنجا که بخش بزرگی از جامعه
بانوان کشــور را زنان خانه دار تشــکیل میدهند،
از حمایتهــای اجتماعــی محروم میشــوند .به
بیان دیگر احســاس ناامنی مالــی زنان خانهدار،
احســاس نقــش نداشــتن در اقتصــاد خانــواده،
احساس سربار بودن و این امر که جامعه امروزه
خانــهداری را کــم ارزش میدانــد ،موجب شــده
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کــه زنان خانه دار احســاس پوچــی کنند و جالب
اســت بدانیــد کــه ایــن احســاس در زنــان دارای
تحصیالت بیشــتر شــایع اســت .در راســتای رفع
این احســاس پوچی و دغدغه ،طــرح بیمه زنان
خانه دار ،بهعنوان یکی از راههای برطرف کردن
این دغدغه و نااطمینانی از آینده داده شد بلکه
تــا حــدودی در رفــع این دغدغــه مؤثر باشــد .از
طــرف دیگر بیمه زنان خانه دار برای آنها انگیزه
ایجــاد میکنــد تا بــدون نگرانی بــرای آتیه خود،
بــه فعالیت در خانــه بپردازند زیرا برای مثال در
مــورد زنــان متأهلی که مادر نیز هســتند ،ممکن
اســت بعد از بزرگ شــدن فرزندان به حال خود
رها شــده و با توجه به افزایش ســن توانایی اداره
خود را نداشته باشند.
بعد از بررســی مبنای ایجاد بیمه زنان خانه دار،
جا دارد تا از قانون حاکم بر آن ،پیش شــرطها و
ویژگیهای دیگر آن ســخن به میــان آید .از نظر
قانــون بیمه تأمین اجتماعی همه زنان خانهدار
مشــمول بیمــه صاحبــان حرفههــا و مشــاغل
آزاد هســتند و بــه عبارتی قوانین حاکــم بر بیمه
حــرف و مشــاغل آزاد بر بیمه زنــان خانه دار نیز
حاکــم اســت .در این قــرارداد بیمهای ،شــخص
بــا پرداخت مبلغــی بهصورت ماهانه (بســته به
نــوع خدمــات انتخابــی) ،پــس از مدت قــرارداد
بازنشســته شــده و برای او امکان دریافت حقوق
بازنشســتگی وجود دارد .البته شــایان ذکر اســت
کــه زنان خانــهداری کــه میتوانند مشــمول این
بیمــه قــرار بگیرنــد و از مزایــای آن بهــره ببرند،
اعم از زنانی هســتند که شــاغل نیستند یا شاغل
هســتند اما فاقد رابطه اســتخدامی و مزدبگیری
بــا کارگاههــای مشــمول قانون تأمیــن اجتماعی
هستند .حتی در فرضی که زنی در گذشته شاغل
بــوده و ســابقه پرداخــت بیمه داشــته اســت اما
آن را ادامــه نــداده تــا به بازنشســتگی برســد نیز

از خســتگی روی پــا بنــد نبــودم ،آنقــدری کــه
نمیتوانســتم کلیــد را تنظیــم کــرده و در
داخــل قفل در فــرو کنم .دســتانم را کنار بدنم
انداختــم ،کمی چشــمانم را روی هم گذاشــته
و فشــار دادم .بعد از چند ثانیه دوباره امتحان
کــردم و موفق شــدم .به داخل خانــه رفتم و با
همــان لباسهــا خودم را روی مبــل رها کردم.
وقتی چشــم گشودم ساعت  ۱۲بود .با اعصابی
بهــم ریختــه برخاســتم .چــرت  ۱۰دقیقــهای
مساوی شده بود با  ۳ساعت خواب روی مبل.
علی رغم گرسنگی شدید ،به خوردن کمی آب
اکتفــا کــردم و درحالیکه زیر لــب از این زندگی
یکنواخــت کســلکننده گله میکــردم ،به اتاق
رفتم تا قبل از اینکه خواب از ســرم بپرد دوباره
بخوابــم چــون فــردا هم مثــل همیشــه باید ۵
صبــح بلند میشــدم .البتــه خســتگی بیش از
حــد این روزها بهدلیل فشــار کاری زیاد ،قبل از
عید بود .صبح وقتی برخاستم کمی بهتر شده
بودم .آماده شــده و خودم را به کارگاه تولیدی
که در آن مشــغول به کار بودم رســاندم و کار را
آغــاز کــردم .درآمد زیــادی از تولیــدی نصیبم
نمیشــد و به ســختی امــورات میگذراندم اما
بهتر از آن بود که بعد از فوت همسرم علیرضا
بــه خانــه پــدریام برگردم .بــا وجود ســیمین
و ســعید در خانــه آنهــا هم بــه ســختی روزگار
میگذراندنــد بــه همیــن خاطر هــم در مقابل

میتواند با بیمه زنان خانه دار ســابقه بیمه خود
را ادامه دهد.
شاید ســؤالی در ذهنتان شکل گرفته باشد که آیا
حتمــاً باید متأهل بود تا بتــوان از چنین بیمهای
اســتفاده کــرد؟ بــه عبــارت بهتــر آیــا وضعیــت
تأهــل یکی از شــرایط بیمه زنان خانه دار اســت
یــا دختران مجــرد نیــز میتوانند از آن اســتفاده
کنند؟
در پاســخ بایــد بیان داشــت کــه برخــاف تصور
برخــی ،در شــرایط بیمــه زنــان خانــه دار ذکــر
شــده که تمامــی زنان  ۱۸تــا  ۵۰ســال میتوانند
از حمایتهــای ایــن بیمــه بهرهمند شــوند و در
صورتی که بیش از  ۵۰ســال داشــته باشــند ،باید
دو برابر مازاد ســنی ســابقه بیمه داشــته باشند،
فلــذا برخــورداری از آن نیازمنــد تأهــل نیســت
و دختــران مجــرد نیــز میتواننــد عالوه بــر زنان
متأهل تحت شمول این بیمه قرار بگیرند.
یکــی دیگر از ویژگیهای خــاص بیمه زنان خانه
دار امــکان انتخــاب نــرخ پرداخــت حــق بیمــه
و دســتمزد مبنــای پرداخــت حــق بیمــه اســت.
متقاضیانــی کــه کمتــر از  ۵ســال دارای ســابقه
پرداخــت حق بیمه هســتند میتوانند دســتمزد
مبنــای پرداخت حــق بیمه خــود را بین حداقل
دســتمزد مصــوب شــواری عالــی کار تــا حداکثر
دستمزد مصوب انتخاب کنند.
انتخابــی بــودن اســتفاده از خدمــات درمانــی از
دیگــر مزایای طــرح بیمه زنــان خانه دار اســت.
بــه عبــارت دیگــر در صورتی کــه زنــان متقاضی
اســتفاده از این نوع بیمه تحــت تکفل پدر ،مادر
یــا همســر خــود بــوده و از ایــن طریــق از مزایای
درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی برخــوردار
باشــند ،نیازی به پرداخت سرانه درمان نیست و
در غیــر این صورت میتوانند با پرداخت ســرانه
درمــان مصــوب از خدمــات درمانــی ســازمان

