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 اداره کل تأمین اجتماعی استان

 (ص)و آل محمد ( ص ) باسالم و صلوات رب محمد 

دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های رسمی در زمینه  رهرت تیلهیوی وفهای       6- 2- 4در اجرای بند  

رهدگان به  منرهور     قابل واگذاری ب  کارگزاریها و ضرورت برون سپاری برخی از فرآیندهای حوزه امور فنی بیمه  

در صورت تمایهل بیمه  رهده،     بخشنام ارائ  خدمات بهتر و کاهش تراکم کاری واحدهای اجرایی، از تاریخ ابالغ این 

« 1»بها مووهون نرهر قهراردادن دسهتورالعمل رهماره       « پرداخهت هزینه  پروتهز و اروتهز     » انجام بخشی از فرآیند 

یرات آن و با توج  ب  نکات و موارد ذیل ب  عهده کهارگزاری ههای   کارگزاریها وسایر ضوابط ومقررات اجرائی و تغی

 . رسمی می بارد

 :نحوه گردش کار ( الف 

در صورت مراجع  بیم  رده ب  کارگزاری و ارائ  مهدار  جههت دریافهت هزینه  پروتهز و اروتهز، اولهین اقهدام،          - 1

همین منرورکارگزار می بایسهت از رریهق   بررسی وجود پرونده فنی دررعب  فعوی پرداخت حق بیم  می بارد، ب  

و همچنهین سهوال از بیمه  رهده وضهعیت  پرونهده وی را       « نمایش انتقال و بایگانی پرونده فنی بیم  رده»منوی 

مشخص نموده و در صورت عدم وجود پرونده فنی، بیم  رهده را جههت درخواسهت جمهع آوری سهوابق و ارسهال       

 .مایندپرونده  فنی ب  رعب  ذیربط راهنمائی ن

 .اروتز منوط ب  وصول پرونده وبرقراری سایرررایط خواهد بود و بدیهی است پرداخت هزین  پروتز

پس از ارمینان از وجود پرونده فنی در بایگانی رعب ، کارگزار می بایسهت بها اسهتیاده از ارالعهات موجهود در       - 2

سی نموده و ضمن اخذ تعهد کتبی از وی مبنی سیستم مکانیزه تعهدات کوتاه مدت رعب ، استوقاق بیم  رده را برر

در صورتیک  حسب مقررات اجرائی پروتز و اروتهز مهورد   ( «1»ربق فرم رماره ) بر عدم دریافت هزین  مورد تقاضا

 .نرر نیاز ب  اخذ تائیدی  از مراجع پزرکی ندارت  بارد، مبادرت ب  ثبت ارالعات تا مرحو  صدور سند می نماید

ربهق  )در یکهی از رهعب بانکههای عامهل      ایست ضمن معرفی بیم  رده جهت افتتات حساب متمرکهز کارگزارمی ب - 3

 .نسبت ب  ثبت رماره حساب اعالم رده از سوی بانک در سیستم و در منوی مربور  اقدام نماید( فرمهای مربور 
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، کارگزار می بایسهت فهرم   چنانچ  پرداخت هزین  مربور  مستوزم تائید پزرک معتمد و یا رورای پزرکی بارد - 4

مربوط ب  مکاتب  با مرجع پزرکی را تکمیل نموده و پس از درج رماره وتاریخ وممهور نمودن به  مههر کهارگزاری              

 .ب  بیم  رده توویل داده و وی را جهت مراجع  ب  مرجع پزرکی ذیربط راهنمائی نماید

ین رده ، نتیج  استعالم صورت پذیرفت  را ب  کهارگزاری توویهل               بیم  رده نیز با مراجع  ب  مراکز درمانی تعی - 5

 .می نماید

مراکز درمانی سازمان می بایست پاسخ استعالم ب  عمل آمده از سوی کارگزار در زمین  تائید پروتز وارتز را ب   - 6

 .عنوان کارگزار مربور  تهی  وارسال نمایند

پزرکی و در صورت تائید نیاز بیم  رده ب  پروتز تجویزی از سوی مرجع مذکور کارگزار پس اخذ نرری  مرجع  - 7

 .مبادرت ب  ورود ارالعات و صدور سند می نماید

کارگزار کوی  اسناد ومدار  مربور  را  با توج  ب  حجم اسناد صادره و در بازه زمانی مشهخص پهس از تنرهیم     - 8

تا از رریق وی جهت بررسی در اختیار مسئول امور فنی بیم  ردگان                 ب  رئیس رعب  توویل داده (  «2»فرم رماره )

 .قرار گیرد

مسئول امور فنی بیم  ردگان رعب  موف  است موضوع استوقاق بیم  رده را بررسی و در صورت احراز کوی   - 9

سیستم مکانیزه نموده تها امکهان    ساماندهی، مبادرت ب  تائید اسناد در« 6»ررایط قانونی، ضمن تکمیل فرم رماره 

 .واریز مبوغ سند ب  حساب بیم  رده از رریق واحد حسابداری فراهم گردد

چنانچ  ربق ضوابط و ررایط دستورالعمل های موجود در زمین  پرداخت هزین  پروتز و اروتز بیمه  رهده و    - 11

مدار  مربور  جهت اعاده ب  بیم  رده وحهذ   یا افراد تبعی وی استوقاق دریافت هزین  مذکور را ندارت  بارند،  

 .سند توسط کارگزار از رریق رئیس رعب  ب  مسئول کارگزاری رسمی عودت می گردد

هنگام دریافت مدار  از بیم  رده و یها در رهول اجهرای سهایر مراحهل نسهبت به          می بایستکارگزاری رسمی  - 11

و نتیج  نهایی را ب  ارالع وی رسانده و از مراجعهات تکهراری    دریافت رماره توین از متقاضی اقدام نموده تا مراتب

 .بیم  رده جووگیری ب  عمل آورد

هزین  پروتز و اروتز مستمری بگیران و مقرری بگیران بیم  بیکاری رأساً از رریق رعب  قابل پرداخت بهوده و   - 12

                می، مراتهب متعاقبهاً اعهالم   درصورت اتخاذ تلمیم درخلهو  واگهذاری فرآینهد مهذکور به  کهارگزاری ههای رسه        

 .خواهد رد

بیمه    کوی  بخشنام  ها و دستورالعمل های الزم در این زمین  ب  همراه نمون  فرمهای معرفی و ارسهال مهدار    - 13 

              از رریهق رهعب  مهادر در اختیهار کهارگزاری      ،درمهانی و همچنهین فرمههای افتتهات حسهاب متمرکهز       رده ب  مراکهز 

 .گیرد می قرار
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 :حق الزحمه متعلقه ( ب 

در فرآیند پرداخت هزین  پروتز و اروتز، زمانی حق الزحم  مربور  تعوق خواهد گرفت ک  عمویات مزبور منجر  - 14

درسایر مواردی ک  ب  دلیهل عهدم اعمهال    . ب  صدور سند و پرداخت هزین  پروتز و اروتز ب  بیم  رده گردیده بارد

 .منجر ب  صدور سند من غیر حق رده بارد، حق الزحم  ای تعوق نخواهد گرفت دقت نرر

دستورالعمل جامع تکوین و فعالیت کارگزاری های  6- 2- 4جدول موضوع بند ( 1- 4)بخش« ج»در اجرای ردی    - 15

 .ریال تعیین می گردد 210111رسمی، میزان حق الزحم  مربور  معادل 

 :گزارش آمار ماهانه ( ج 

تا زمان رراحی و ساخت برنام  نرم افزاری اخذ گهزار  ماهیانه  توسهط رهرکت مشهاور مهدیریت و خهدمات         - 16

           پیوست در دو نسخ  توسط کهارگزاری تکمیهل و پهس از تائیهد مسهئول امهور فنهی       ( 2)مارینی تامین، فرم رماره 

زحم  متعوق  ب  کارگزاری بر مبنهای مواسهبات   ردگان از حیث اسناد صادره، نسبت ب  تعیین و پرداخت حق البیم 

 . واحد حسابداری و تائید رئیس رعب  اقدام خواهد رد

 :ضمانت اجرایی حسن انجام کار ( د 

ضهمانت اجرایهی   » ب  منرور افزایش ضریب ارمینان در صوت انجام کار، مبوغی ب  عنوان جریم  توت عنهوان   - 17

ربق مدار  و مستندات موجود، چنانچ  سندی ب  صهورت مهن غیهر حهق از     در نرر گرفت  رده ک  « حسن انجام کار

 .رر  کارگزاری صادر رده بارد، مبوغ جریم  خطا ب  میزان دو برابر مبوغ سند صادر رده، تعیین می گردد

بهق  در مواردیک  این امهر ر )در سایر موارد از جمو  ارتباه در تعیین نوع تعرف ، عدم معرفی ب  مراجع پزرکی  - 18

ک  تا قبل از تائید مسئول امور فنی بیم  رهدگان قابهل جبهران و اصهالت                ... و ( ضوابط اجرائی ضرورت دارت  بارد

 .می بارند، جریم  خطایی در نرر گرفت  نشده است

 اقدامات ستاد( هـ

سه  مهاه از تهاریخ     معاونت فنی ودرآمد و ررکت مشاورمدیریت وخدمات مارینی تامین موفیند حداکثر فر  - 19

             را به  کویه     آن، ضمن تهی  نرم افزارمربوره  و پهایووت رهرت حهداقل در دو کهارگزاری، میهاد       بخشنام صدور این 

 . ادارات کل تعمیم نمایند

مدیران کل، معاونین بیم  ای، روسا و کاررناسان اررد امور فنی بیم  رهدگان و   بخشنام مسئول حسن اجرای این  

رناسان اررد کارگزاریهای ادارات کل، رؤسای رهعب، معهاونین بیمه  ای، مسهئولین امهور فنهی بیمه  رهدگان،         کار

 .مسئولین فرابری داده ها و کاررناسان امور کارگزاری های رعب می بارند

 التوفیق...و من ا

  سعيد مرتضوی 

 


