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 در چیست؟ تفاوت بیمه اختیاری با مشاغل آزاد

بیمه شاید یکی از اصلی ترین پس انداز در طول سالیان عمر هر فرد باشد. بیمه با مزایایی مانند از کارافتادگی، بازنشستگی و بیمه 

درمانی  و .. تمامی افراد را به این سمت می کشانند که از خدمات ان استفاده نمایند. اگر تحت هر شرایطی بیمه تامین اجتماعی  

ما مجبور به پرداخت بیمه شما نیست و نمی توانید از خدمات بیمه تامین اجتماعی  استفاده نمایید، می توانید نیستید و یا کارفر

خود را بیمه کنید. بیمه خویش فرما و بیمه اختیاری هر دو زیر نظر سازمان تامین اجتماعی می باشد.  ما در این مقاله تفاوت بیه 

 زینه پرداخت آن ها را بطور کامل توضیح میدهیم. اختیاری و بیمه مشاغل آزاد، شرایط و ه

 

 بیمه اختیاری چیست؟

اگر شما جز افرادی هستید که مشمول هیچ بیمه ای نیستید و تحت پوشش بیمه شخص دیگری نیستید، می توانید به سازمان 

که مدتی به واسطه اشتغال تحت  برای پوشش بیمه ای افرادی  تامین اجتماعی مراجعه نمایید و درخواست بیمه اختیاری بدهید .

 ٠٣پوشش بیمه اجتماعی بوده اما به دلیل عدم اشتغال، از پوشش این بیمه خارج شده اند،  این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل 

ص در این قرارداد مبلغ بیمه توسط خود شخ .روز سابقه پرداخت حق بیمه، می توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند

درصد از مبلغ قرارداد  62مشخص می گردد که در زمان مشخص و بصورت مستمر می بایست پرداخت گردد. هزینه پرداختی باید 

منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و بیمه شده می باشد. الزم به ذکر است تا مادامی که پرداخت صورت بگیرد می توان از 

تفاده کرد. البته بیمه بیکاری به افرادی که دارای بیمه اختیاری هستند ، تعلق نمی گیرد. تمامی خدمات بیمه تامین اجتماعی اس

ولی سایر خدمات مانند بیمه درمانی با پرداخت هزینه سرانه مشمول این نوع بیمه می شود.  بیمه اختیاری امکان سه بار قرارداد 

متقاضیان بیمه اختیاری می مان ما بین جز سوابق لحاظ نمی شود. بستن با بیمه را فراهم کرده است و در صورت انقطالع، مدت ز

روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد، بیمه خود را به  ٠٣سالگی با دارا بودن حداقل  0٣توانند تا سن 

 طور اختیاری در این سازمان ادامه دهند
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 بیمه مشاغل آزاد چیست؟

درمواردی که فرد از بیمه اجباری استفاده نکند، د مشاغل ازاد باید از بیمه خویش فرما استفاده نماید.  استفاده از بیمه مشاغل آزاد 

این سبک بیمه دارای شرایط و ضوابط خاصی است که در ادامه بیشتر درمورد ان صحبت می کنیم. در بیمه مشاغل ازاد برای هر 

 فتادگی  درصد خواستی بصورت جداگانه در نظر گرفته می شودیک از موارد بازنشستگی، فوت و از کار ا

  مستمری به بازماندگان در صورت فوت ارائه می  است. پرداخت درصد ۴۱بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با

 شود. 

  نقص عضو درصد محاسبه می شود. این بیمه شامل از کارافتادگی جزیی شامل  ۴1بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی

 نمی شود

  درصد  62،دریافت بیمه از کارافتادگی، بیمه درمان، هزینه کفن و دفن  با بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی

 است

 .هزینه پرداختی براساس میزن حقوق دریافتی در بازنشستگی که خود شخص مشخص می کند، پرداخت می شود 

  سال  0٣از  شیکه ب یکسانو برای  سال سن داشته باشند نمی توانند از این بیمه استفاده نمایند 0٣افرادی که باالی

 دارند ازین یسال سابقه قبل کیسن، به  شیهرســال افزا یسن دارند به ازا

  جهت استفاده از این بیمه می توانند اقدام کنندد بدون لحاظ شرط سنی سال سابقه بیمه  ۴٣درصورت داشتن  
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 درصد محاسبه می  ۴6با نرخ  بازنشستگی و فوت مشاغل ازاد شامل بازنشستگی و فوت می باشد ولی بیمه برای  هبیم

 شود. 

  سال از رد کردن بیمه مشاغل ازاد محاسبه حق بیمه متفاوت خواهد شد 0بعد از 

 و اروتز در این نوع بیمه ارائه هزینه ازدواج، غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری، پروتز خدمات بیمه بیکاری، کمک

 .نمیشود

در صورتی که هزینه بیشتری در ابتدای قرارداد با تامین اجتماعی تعیین کرده باشید در هنگام بازنشستگی یا فوت بیشتر به عنوان 

 مستمری دریافت خواهید کرد. 

 

 تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل ازاد چیست؟
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 درصد اختصاص  62اعم از بازنشستی، خدمات کفن و دفن، اروتز و پروتز از کارافتادگی  بیمه اختیاری برای کلیه خدمات

داده است. در بیمه مشاغل ازاد برای هر یک از موارد فوق درصد خواستی بصورت جداگانه در نظر گرفته می شود. برای 

  درصد است که در باال به ریز به ان اشاره شده است. ۴1مثال سرانه بیمه درمانی 

  .بیمه مشاغل ازاد دارای محدودیت سن است این در حالی است که بیمه اختیاری محدودیت سنی ندارد 

 در حالی که در بیمه . تفاوت پیدا می کندسال سابقه داشته باشد، نحوه محاسبه نرخ  0بیش از  در بیمه مشاغل  آزاد اگر

 سال به صورت یکسان محاسبه می شود. ٠٣حق بیمه تا  اختیاری

 درصد مبلغ تعیین شده می باشد. این در حالی است که در مشاغل ازاد مبلغ  62رخ محاسبه بیمه برای اختیاری برابر ن

 مستمری بازنشستکی و یا فوت براساس مبلغ تعیین شده در اول قرارداد می باشد   

 

 بیمه مشاغل آزاد بیمه اختیاری
 سابقهبدون نیاز به  روز سابقه بیمه  ٠٣نیازمند حداقل 

 نیازمند پروانه کسب بدون نیاز به پروانه کسب

 با سرانه درمان بدون سرانه درمان

 درصد ۴1درصد،  ۴۱درصد،  ۴6سه نرخ  درصد 62دارای نرخ 

 دفترچه درمان اختیاری دفترچه درمان اجباری 

ن بازنشستگی تعییبا توجه به نرخ تعهدات کارافتادگیفوت و  شامل از کارافتادگی فوت و بازنشستگی

 می گردد

 

 تفاوت بیمه اجباری با بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

اگر فرد در سازمانی مشغول به فعالیت باشد می بایست توسط کارفرما بیمه شود، این نوع از بیمه که توسط کارفرما برای کارگران 

رد می شود، بیمه اجباری می باشد این بیمه متفاوت با بیمه خویش فرماست چرا که توسط شخص دیگر که در سمت کارفرما می 

 باشد پرداخت می گردد. 

 ش فرما بصورت اختیاری است این در حالی است که بیمه اجباری همانطور که از نامش پیداست اجباری می بیمه خوی

 باشد. و کارفرما بابت هر روز کارکرد کارگز می بایست او را در محل کار بیمه کند. 

 .جباری تحت حمایت بیمه ا  از تفاوت عمده این دو بیمه می بایست به حمایت دولت از بیمه اجباری توجه ویژه کرد

قضایی دولت می باشد این در حالی است که بیمه خویش فرما مشمول آن نمی شود.  البته در بیمه تامین اجتماعی به 

 نیر اداین مسئله اشاره شده است ولی بطور کلی بیمه اجباری بیشتر از بیمه خویش فرما مورد حمایت دولت می باشد. 

 ریگیپ تواندیداشته باشد، در چارچوب قانون م یاجتماعنیبه خدمات تام ازین در طول اشتغال یصورت چنانچه کارگر

 اریبا اخت یو متقاض ستین یامهیدر پوشش ب یاجبار فرما،شیخو یهامهیکه در ب یخود شود. در حال مهیحقوق کار و ب

 دهدیقرار م مهیخود را تحت پوشش ب یامهیو در چارچوب نظام ب

  شدگان اختیاری و مشاغل ازاد هیچ کدام از هزینه عائله مندی برخوردار نمی شوندالزم به ذکر است بیمه 
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 بیمه اختیاری بهتر است یا مشاغل ازاد

مانند افراد صنفی وبازرگان واشخاص  ومشاغل ازاد هکلیه صاحبان حرفدر این خصوص باید گفت،تفاوت چندانی با هم ندارند. 

وبیمه اختیاری در خصوص کسانی  استفاده نمایند  بیمه مشاغل ازادمی توانند از حقیقی صاحب صنعت و بهره برداران معادن 

میباشد که بعللی ازعلتهای مندرج درقانون بیمه های اجتماعی ازردیف بیمه شدگان خارج شده یابشوند می توانند بیمه خود 

 صورت اختیاری ادامه دهند .راب

 هزینه و مهلت پرداخت بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

درصد سهم بیمه  ۴6درصد )۴۱نرخ حق بیمه در بیمه مشاغل ازاد به مدت سه ماه از اخرین پرداخت، مهلت پرداخت وجود دارد. 

درصد سهم بیمه شده+ ۴۱درصد )۴2درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه  6شده + 

درصد سهم بیمه شده+ ۴1درصد )6٣درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه 6

  .درصد سهم دولت( شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است6

خت کنند، در غیر اینصورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم ماه بعد پردا 6حق بیمه هرماه را حداکثر تا آخرین روز در بیمه اختیاری 

نرخ پرداخت  .پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان تامین اجتماعی خواهد بود

 درصد دستمزد که مبنای پرداخت بوده است، می باشد.  62حق بیمه معادل 

 آزاد و اختیاری نحوه ثبت نام بیمه مشاغل

ثبت نام بیمه مشاغل ازاد و بیمه اختیاری هر دو پروتکل مشابهی دارند، فرد با مراجعه به سازمان و ارائه موارد درخواستی مانند 

عکس و فرم تکمیلی، اقدام به اخذ قرارداد می کند. ظرف دو ماه می بایست استحقاق و یا عدم استحقاق شخص از طرف بیمه مورد 

 کیدرگذشته گواهی کمیسیون پزشــقرار بگیرد.  بعد از دریافت نتیجه مثبت ارزیابی قرارداد با متقاضی منعقد می گردد. ارزیابی 

نامه بیمه اختیاری تشخیص و گواهی پزشک معتمد سازمان کافی الزامی بود که با اصالحات اخیر در آیین برای بیمه اختیاری 

 .است

 بیمه اختیاری و مشاغل آزاد :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام 

 متقاضی و افراد تحت تکلف  یکارت مل-اصل شناسنامه 

  (انی)جهت آقا تیمعاف ایخدمت  انیکارت پا 

  در صورت استفاده از بیمه مشاغل ازاد نیاز به کپی پروانه کسب 

 را  لیشده دو شرط ذ مهیکه ب یقبل از انعقاد قرارداد ودر صورت ناتیجهت اعزام به معا دیجد ٠*۱قطعه عکس پنج

 .باشدیمعاف م نهیداشته باشد از اعزام به معا"توما
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 گذشته باشد مهیقطع ب نیآخر خیماه از تار 9درزمان تقاضا کمتر از -۴

 سابقه  باشد. یدارا وستهیروزپ ٠20 مهیقطع ب نیقبل ازآخر-6

 سوابق بیمه ای 

 آیا امکان تغییر بیمه مشاغل آزاد به اختیاری است؟

روز سابقه حق بیمه در تامین اجتماعی جهت رد کردن بیمه  ٠٣، نکته ای که در موارد باال وجود دارد در صورت نداشتن  بله

روز به عنوان بیمه مشاغل ازاد بیمه رد شود و شپش به بیمه اختیاری تغییر وضعیت پیدا  ٠٣اختیاری این امکان وجود دارد که 

 کند. 

 ادشرایط بیمه اختیاری و مشاغل آز

داشتن روز سابقه پرداخت  حق بیمه در تامین  اجتماعی می باشد.  ٠٣شرایط اصلی برای رد کردن بیمه اختیاری داشتن حداقل 

سال سابقه بیمه  ۴٣می باشد . در بیمه اختیاری در صورت داشتن سال تمام  0٣مردان و زنان  یبرا رشیحداکثرسن درزمان پذ

کرد . این در حالی است که قانون حداکثر سن برای مشاغل ازاد وجود دارد و در صورت باالتر  سال سن بیمه رد 0٣می توان بعد از 

سن، به  شیهرســال افزا یسال سن دارند به ازا 0٣از  شیکه ب یکسانسال امکان خرید سال ها فراهم می شود و  00بودن سن از 

 دارند ازین یسال سابقه قبل کی

 


