


آشنايی با بيمه حوادث کاری
سيستمی  ميباشد که هزينه  درمان بيماری  يا جراحت و يا حتی  مرگ  ناشی از , بيمه  آسيبهای  ناشی از حوادث  کاری

.کار و يا رفت آمد  به محل  کار را  تامين و پرداخت  ميکند
افراد  خارجی نيز  تا زمانيکه  در ژاپن  مشغول  کار هستند  شامل  اين  بيمه  ميباشند   

【دليل・علت】 【تفکيک آسيبها】

بيمه بهداشت و 
درمان

【بيمه】

موارد غير حوادث  غيره
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.  بيمه  بهداشت و درمان در زمان  حوادث کاری  قابل استفاده  نميباشد* 

انواع پرداختی های  بيمه  حوادث  کاری
هزينه  درمان جراحت  ناشی  از انجام کار يا  رفت و آمد به محل  کار)            : جبران(هزينه معالجه * 

دستمزدی که در اثر جراحت ناشی از کار يا  رفت و آمد به محل  کار بوده و بمنظور تعطيل           )            : جبران(هزينه تعطيلی * 
.محروم از دريافت  آن شده باشد  ,کار کردن                                                       

)      عالئم ثبات نداشته  باشد (ماه هنوز درمان  نشده  يا  6سال و  1جراحت و بيماری که بعداز  ) : جبران(مقرری جرح و بيماری * 
در حد معلوليتی  که مشمول  درجه بندی  معلوليت  باشد  به شرط  اينکه  در حين کار يا           و                                                        
.و آمد به  محل کار ايجاد شده باشدرفت                                                       

وجود           )  عالئم ثابت(غرامت معلوليت  ناشی از انجام  کار يا  رفت و آمد  به محل کاربوده  و)        : جبران(غرامت معلوليت * 
.وشامل  درجه  بندی  معلوليت  شودداشته                                                        

غرامت  در زمان مرگ  کارگر)      : جبران(غرامت بازماندگان* 
.هزينه  تشيع جنازه  کارگر متوفی  : پرداخت    / هزينه  تشيع جنازه * 
آن که  بصورت         ) جبران( مقرری جرح و بيماری  , آن ) غرامت(معلوليت ,هزينه  پرستاری  )         : جبران(هزينه پرستاری * 

ثابت  در حال حاضر در مراقبت  پزشکی  ميباشد                                                   معلوليت                                                        
 





آسيب ديدگی در محل  کار ولی  خارج از انجام کار  > 2<
درصورتيکه در زمان استراحت  ويا در زمان قبل و بعد از کار باشد  و در اثر اقدامی شخصی آسيب        

.بعنوان حادثه  کاری مورد تاييد نخواهد بود,ديده شده  باشد         
,ولی  درصورتيکه  در محل کار و بدليل  نارسايی های  تاسيسات محل کار آسيب ايجاد شده باشد          
همينطور در صورتيکه  در حين عمل  فيزيکی  طبيعی  مانند. آسيب کاری  محسوب  خواهد شد          
.  مورد تاييد ميباشد, توالت کردن وامثال  آن ايجاد شده باشد          

    
آسيب ديدگی درحين کار ولی خارج از محل  کار > 3<

درصورتيکه جهت انجام  وظيفه  کاری به بيرون رفته  مانند  بازاريابی يا  مسافرت کاری به شرطی        
.          که پيشقدمانه در حال انجام  اعمال شخصی  ويژه ايی  اتفاق نيافتاده باشد مورد تاييد خواهد بود         

◇بيماريهای درحين کار  
. شرط زير را باشد قاعدتاً بعنوان بيماری در حين کار مورد تاييد  خواهد گرفت 3درصورتيکه  دارای        

 
وجود عوامل  مضر در محل کار کردن  > 1<

کارهايی که  به لحاظ  وجود  مواد شيميايی  مضر فشار و تنش  مفرط و بيش از حدی  به  بدن        
. وارد کند         
و امثال آن     ) آبست(پنبه  نسوز :  مثال         

.    در معرض آن مواد  باشد چنانچه  تا ّحد بروز اختالالت  جسمانی > 2<

آغاز بيماری و مسير طی بيماری همخوانی داشته,زم ميباشد  که از نظر پزشکی ال> 3<
.باشد       

. اينطور آسيبهای جسمانی  چنانچه  کارگر درحين  کار با آن تماس داشته  باشد ايجاد خواهد شد        
.بنابراين الزاماً بايد بعداز شروع   تماس با اينطور مواد مضر  ايجاد شده باشد        

.                البته  زمان تماس  نسبت به نوع مواد شيميايی  مضر متفاوت ميباشد         
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مختص زمانی است که کارگر در حين , حوادث حين رفت و آمد به محل کار 
. رفتن به محل کار يا آمدن از محل کار دچار حادثه  شود

◇رفت و آمد کاری 
وسيله منطقی  به يا از محل کار باشد گفته ميشود و, مسير , رفت و آمدی که  به روش        

.ميباشد  3الی  1شامل شماره        
.بصورت رفت و برگشت) از شروع تا  پايان کار( مسير  محل سکونت و محل کار    1   

 رفاهو وزارت  کار و بهداشت از محل  کار تا  محل کار ديگری بشرطی که مشمول قانون    2  
)مانند شرکتهايی که  دارای چند محل  کار هستند( باشد         

     .          بين محلی که  در ارتباط با کار به آن  منتقل  شده  تا مسير برگشت به خانه    3  
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【 ایتعريف واژه   ②】

درحالت عادی  1

که  دارای چند محل  کار هستند افرادی  2 افرادی که به محل کار ديگری منتقل شده اند  3

وضعيت رفت و آمد درصورت داشتن  شرايط خاصی  ميباشد   3و  2توجه داشته باشيد  که  مورد   ※

محل سکونت محل کار

محل کار به محل کار ديگر

محل سکونت

محل کار

محل  سکونت 
کار منتقل شده 

محل سکونت 
ثابت
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محدوده رفت و آمد .مورادی که شامل محدوده رفت و آمد ميشود........  ○
.مواردی که شامل محدوده رفت و آمد نميشود........  ×

محل کار قطع مسير محل سکونت

انحراف از مسير

محل کار در حد انجام امور روزانه ايی 
که از سوی  وزارت  کار و 
بهداشت و رفاه  تاييد  شده 

)قطع مسير(باشد 

محل سکونت

روزانه ايی  در حد انجام امور 
که از سوی  وزارت  کار و 
بهداشت و رفاه  تاييد  شده 

)انحراف مسير(باشد 

※ 
کاری  در مورد انتقال از محل 

به محل کار ديگر و همينطور 
از محل سکونت کاری منتقل 

شده به  محل سکونت ثابت نيز  
.به همين  شکل ميباشد

○

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

◇محدوده رفت و آمد 
مسير قطع شود يا در مسير انحراف  ايجاد شود شامل  اين   , درصورتيکه در بين  رفت و آمد     

.        مورد  نخواهد شد       
ولی درصورتيکه  امور خريد روزانه  انجام شود ويا عملی  منطقی  بمانند آن  در کمترين  اندازه      

.      انجام  شود به شرطی که دوباره به مسير ادامه داده  شود بعنوان  رفت و آمد کاری  تاييد  ميشود       
      



◇  معدل پايه  روزانه  پرداختی 

قانون استاندارد  12مادۀ ( درپايه پرداختی روزانه٬اصوال مبلغی است برابر با ميانگين دستمزد که مقدار 
.)تعيين شده استکاری 

پرداختی  از طريق محاسبه  کل مبلغ) روز حادثه(ماه  قبل روز مبدا  3را٬ از ميانگين دستمزد اصوال 
.می آيدبه دست )تعطيلروزهای شامل (به کارگر با کسر تعداد روزهای آن دستمزد 

که ازطرف کارفرما آن چيزی ٬ به ازنام آن٬ صرفنظر دستمزدی که پايۀ محاسبۀ دستمزد ميانگين می باشد
.می شود٬گفته می شودبه کارگر پرداخته عنوان دستمزد کار به 

همچنين دستمزدهايی که) ُبناس(پرداخت ميشود  يا پاداشها که موقتا برای کمک هزينه ازدواج اما مبلغی 
.شود٬ مورد محاسبه  قرار نميگيرندماه يکبار پرداخت می 3از بيش 
تاريخ  بيماری را    روزی که پزشک و يا  , مرگ اتفاق افتاده منجر به جراحت يا روزی که حادثه   ※

.گفته ميشود) محاسبه( روز مبداء , تعيين کرده 
معياری برای,آخرين مهلت محاسبه  دستمزد , و چنانچه  مهلت محاسبه دستمزد  شرکتی مشخص باشد 

. محاسبه  ميانگين  دستمزد خواهد شد
استثناءموارد ○  

تناسببا هم پرداختی روزانه در صورتی که پذيرفته شود که مقدار معادل ميانگين دستمزد با مقدار پايه . 1
.می شوددر نظرگرفته ندارند٬برای محاسبۀ مقدار پايۀ پرداختی روزانه٬روشی استثنايی      

دستمزد٬به غير ازبيماری مرتبط  با کار سابقه تعطيلیميانگين زمان محاسبۀ که در طول مواقعی ) الف
.برای درمان بيماری ديگری وجود داشته باشد       

مواقعی که بيمارريوی به کارهايی که  عاری از گرد وغبار بوده تغييرکار داده باشد  و ساير موارد ) ب  
ماه از شروع  درمان  گذشته باشد 6سال و 1درصورتيکه ,تعطيلی کار ) خسارت( درمورد مقرری .  2

.طبقات  سنی  برخور دار بود ميتوان از حداکثر و حداقل مبالغ ,      
.بوددار برخور سنی حداقل مبالغ  طبقات  از حداکثر و ميتوان ,همينطور از اولين ماه پرداخت مقرری       
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◇محاسبه پايه دستمزد روزانه 
قاعدتاً محاسبه پايه دستمزد روزانه از روزی که حادثه در حين کار يا حين رفت و آمد به محل کار        
اين مبلغ با محاسبه  کل ,و يا از روزی که پزشک  روز مبدا بيماری را مشخص کرده تعيين می شود        
.روز بدست  می آيد 365از سوی  کارفرما و تقسيم اين مبلغ به , دريافتی  کارگرسال دستمزد مبلغ يک        

همان مبلغی  ميباشد که در زمان محاسبه  معدل پايه  دستمزد روزانه  از محاسبه, مبلغ ويژه پرداختی      
ماه پرداخت ميشود  گفته 3و مانند آن که  بعداز گذشت  بيش از ) ُبناس(حذف  شده و بعبارتی  به پاداش       

)کمک هزينه  ازدواج و پاداش ويژه شامل آن نميشود.( ميشود      

برابر  365( پايه ساالنه  دستمزد باشد %  20درصورتيکه مبلغ  کل پاداش ويژه  بيش از  , درضمن       
.محاسبه پايه  دستمزد  ساالنه  خواهد شد , معدل دستمزد ساالنه %  20)  دستمزد روزانه      
)     ين  1500000تا سقف (        

10درصورتيکه ماه ) آخرين روز ماه,مهلت محاسبه دستمزد (ين200000دستمزد ماهانه 
.حادثه اتفاق بيافتد

ين 200000 × ماه  3    ÷ روز 92  ) ] روز30( 9ماه ) روز31/(8/ 7ماه[ ≒ ين6522 
ين 6522 × 80 % ≒ ين 5217 

. ين ميباشد 5217از پايه دستمزد پرداخت خواهد شد که با اين حساب معادل روزی % 80  

نمونه محاسبه معدل  دستمزد پايه 

. پرداخت ميشده شامل اين محاسبه نميشود ماه 3بعداز دستمزد ويژه  و پاداشی که ] درمورد دستمزد[ ※

پرداخت ميشده درزمان محاسبه مقرری ويژه بازماندگانماه 3بعداز ) ُبناس(درضمن پاداش ويژه ايی که     
. منعکس خواهد شد] محاسبه پايه دستمزد روزانه[    
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