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مقدمه
ــه در  ــت ک ــی اس ــن اجتماع ــای تأمی ــات صندوق ه ــی از خدم ــدگان یک ــتمری بازمان مس
ــواده و اعضــای تحــت تکفــل بیمه شــدگان پیش بینــی شــده اســت  راســتای حمایــت از خان
ــت  ــرایط پرداخ ــد ش ــدگان واج ــه بازمان ــتمری بگیر ب ــا مس ــده ی ــوت بیمه ش ــورت ف و در ص
می شــود. در صورتــی کــه بیمه شــده هنــگام فــوت صالحیــت دریافــت مســتمری بازنشســتگی 
ــًا  ــراد تحــت تکفــل معیــن کــه عمدت ــه اف ــا ازکارافتادگــی را داشــته باشــد، مســتمری او ب ی
شــامل زنــان یــا مــردان بیــوه  و فرزنــد)ان( بازمانــده می شــود، تعلــق می گیــرد. البتــه همــواره 
ــن حــوزه وجــود  ــذار در ای ــت مدنظــر قانون گ ــرای احــراز صالحی ــه دیگــری ب شــرایط اضاف
دارد. مثــاًل ممکــن اســت بیــوه ملــزم بــه داشــتن شــرایط دیگــری نظیــر رســیدن بــه ســن 
معیــن، ازکارافتادگــی، یــا داشــتن فرزنــد کوچــک باشــد تــا مشــمول دریافــت مســتمری شــود. 
مســتمری فرزنــد)ان( بازمانــده هــم معمــواًل بــا رســیدن بــه ســن خــاص متوقــف می شــود؛ 
اگرچــه در شــرایط خاصــی ماننــد ادامــه تحصیــل، ایــن ســن می توانــد منعطــف و متغیــر باشــد 
و یــا در شــرایطی مثــل ازکارافتادگــی یــا در برخــی کشــورها بــرای دختــران مجــرد بــه صورت 
مادام العمــر ادامــه پیــدا کند. شــرایط احــراز صالحیت بازماندگان مســتمری بازنشســتگی بســته 
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بــه ویژگی هــای اقتصــادی و اجتماعــی و بعضــاً فرهنگــی هــر جامعــه ای متغیــر اســت. 
بــار مالــی مســتمری های بازماندگــی در صندوق هــای بیمــه ای از موضوعاتــی 
اســت کــه محــل مناقشــه بســیاری بــوده و برخــی اعتقــاد بــه ضــرورت اصــالح قوانیــن 

ــد.  ــدگان دارن ــوزه بازمان ــوص در ح ــه خص ــتمری ها ب مس
در گــزارش پیــش رو قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا مســتمری بازمانــدگان و شــرایط 
ــه  ــزارش از اتحادی ــن گ ــات ای ــده  اســت. اطالع ــرور ش ــف م ــا در کشــورهای مختل آن ه
بین المللــی تأمیــن اجتماعــی )ISSA( اســتخراج شــده و تــالش شــده در انتخــاب کشــورها 
عــالوه بــر کشــورهای توســعه یافته، کشــورهای دارای تجربــه موفــق در تأمیــن اجتماعــی، 
ــن  ــادی و همچنی ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــترک اجتماع ــای مش ــا ویژگی ه ــورهایی ب کش
کشــورهایی کــه بــه تازگــی اصالحاتــی در ایــن حــوزه انجــام داده انــد نیــز گنجانــده شــوند.
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جدول شماره 1: واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی در کشورهای مختلف

واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگیکشور

ایران

زن بیوه یا مرد بیوه وابسته ●
فرزندان کوچک تر از 20 سال )برای دانشجویان، معلوالن،  ●

دختر مجرد بدون درآمد بدون محدودیت(
والدین سالخورده وابسته )پدر باالتر از 60 سال و مادر باالتر از 55 سال،  ●

در صورت ازکارافتادگی و عدم دریافت مستمری دیگر، بدون محدودیت(

آمریکا

بیوه )زن و مرد( )هم جنس یا جنس مخالف( 60 سال و باالتر که حداقل نه  ●
ماه پیش از مرگ با بیمه شده ازدواج کرده باشد )برای بیوه )زن و مرد( طالق 

گرفته حداقل 10 سال و پیش از 60 سالگی ازدواج مجدد نکرده باشد(
بیوه )زن و مرد( در هر سنی اگر از فرزند کم تر از 16 سال یا معلول  ●

نگهداری می کند و مزایای تأمین اجتماعی دریافت می کند
بیوه )زن و مرد( ازکارافتاده یا همسر طالق گرفته بازمانده 50 سال و بیشتر با  ●

ازکارافتادگی که پیش از یا در طول هفت سال پیش از فوت متوفی شروع شده باشد
فرزند مجرد کم تر از 18 سال )در صورتی که دانش آموز تمام وقت ابتدایی یا  ●

متوسطه باشد، 19 سال و اگر پیش از 22 سالگی ازکارافتاده باشد بدون محدودیت(
و والدین وابسته باالتر از 62 سال، بدون ازدواج مجدد از زمان مرگ  ●

بیمه گذار و حداقل 50 درصد وابستگی به متوفی در هنگام فوت

روسیه

اعضای وابسته و بدون شغل خانواده که از فرزند کم تر  ●
از 14 سال یا معلول نگهداری می کنند

فرزندان، برادران، خواهران و نوه ها حداکثر تا سن 18 سال )در صورت  ●
دانش آموز بودن 23 سال و در صورت معلولیت از کودکی بدون محدودیت(

بیوه ها )زن و مرد( ●
والدین یا اجداد 60 سال و بیشتر )مردان( یا 55 سال و بیشتر )زنان( یا ازکارافتاده ●

ترکیه

همسر ●
فرزندان کم تر از 18 سال )در صورتی که دانش آموز  ●

پیش دانشگاهی باشد 20 سال و اگر دانشجو باشد 25 سال(
پسر 18 سال و بیشتر که معلول و بیکار باشد ●
دختر مجرد، بیوه یا طالق گرفته در هر سنی که صاحب اشتغال دارای  ●

بیمه نیست و خود هیچ مزایای تأمین اجتماعی دریافت نمی کند
والدین وابسته ●
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واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگیکشور

مالزی

مزایای بازماندگان
)صندوق بیمه احتیاط(

وظیفه بگیر نام برده شده )غیر مسلمانان( 
یا وکیل قانونی )مسلمانان(

اگر وظیفه بگیر نام برده شده وجود نداشته باشد، 
مزایا )به ترتیب اولویت( به همسر، فرزندان، والدین 

و خواهران و برادران پرداخت می شود.

مزایای بازماندگان
)بیمه اجتماعی(

بیوه )زن و مرد( ●
فرزندان مجرد کم تر از 21 سال )یا تا تکمیل مقطع  ●

کارشناسی، و بدون محدودیت برای معلوالن(
والدین ●
اجداد ●
برادران و خواهران وابسته مجرد کم تر از 21 سال ●

عربستان 
سعودی

بیوه )زن و مرد( ●
پسر کم تر از 19 سال )برای دانش آموز تمام وقت 26  ●

سال و برای فرد ناتوان از کار بدون محدودیت(
دختر مجرد ●
برادران، خواهران، والدین، اجداد و نوه های وابسته در شرایط خاص ●
همسر سابق )طبق قانون اسالم( ●

مستمری بازمانده بر پایه کانادا
)CPP/QPP( درآمد

بیوه )زن و مرد( یا شریک عرفی  ●
)هم جنس یا از دو جنس مخالف(

فرزندان کم تر از 18 سال )برای  ●
دانش آموزان تمام وقت 25 سال(

همسر بازمانده که در زمان فوت بیمه شده  ●
کم تر از 35 سال باشد و فرزند وابسته یا معلولیت 

نداشته باشد، تحت CPP تا سن 65 واجد 
شرایط دریافت مستمری بازماندگی نیست.
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واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگیکشور

سوئد

مستمری همسر
)مستمری تطبیقی(

همسر بازمانده، شریک ثبت شده یا فردی که 
تحت شرایط خاصی با متوفی هم خانه بوده 

است. بازمانده باید کم تر از 65 سال باشد.

مستمری همسر 
)مستمری بیوه زن( 

)بیمه اجتماعی(

زنان متولد سال 1944 یا پیش از آن که قبل از 1 ژانویه 1990 با 
متوفی ازدواج کرده باشند، و در زمان فوت واجد شرایط شده باشند

زنان متولد 1945 و پس از آن که پیش از 1 ژانویه 1990 با 
متوفی ازدواج کرده باشند و در 31 دسامبر 1989 و زمان مرگ 
متوفی واجد شرایط شده باشند، قوانین انتقالی اعمال می  شود.

مستمری بازمانده 
)NDC(عدم وجود مستمری بازماندگی

مستمری همسر
همسر یا شریک بازمانده)مستمری حق بیمه ای(

مستمری تضمینی 
همسر

همسر کم تر از 65 سال که مستمری تطبیقی یا بیوه زن 
دریافت نکند یا مقدار کمی از آن را دریافت کند.

مستمری بازمانده 
یتیم )مستمری فرزند( 

)بیمه اجتماعی(
فرزند بازمانده تا سن 18 سالگی )دانش آموزان تا 20 سالگی(

فرزند بازمانده تا سن 18 سالگی )دانش آموزان تا 20 مقرری فرزندان بازمانده
سالگی( بدون مستمری بازمانده یتیم یا با مقدار کم آن



6  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگیکشور

انگلستان

مقرری والدین بیوه
)حق بیمه ای(

بیوه )زن و مرد( یا شریک زندگی کوچک تر از سن دریافت  ●
مستمری بازنشستگی دولتی که برای حداقل یک بچه که 

والدینش فوت کرده اند، مزایای فرزند دریافت می کند
بیوه زن باردار ●

مقرری فرد داغ دیده
)حق بیمه ای(

همسر بازمانده یا شریک زندگی باالی 45 سال 
که هنوز کوچک تر از سن دریافت مستمری 

دولتی است و فرزند وابسته ای ندارد
پرداختی داغ دیدگی

)حق بیمه ای(

مقرری سرپرست
)غیر حق بیمه ای(

فردی که از یتیمی نگهداری می کند که والدین متوفایش 
در انگلستان متولد شده اند یا از سن 16 سالگی حداقل 

52 هفته در هر دوره دو ساله در انگلستان زندگی 
کرده اند و کسی که واجد شرایط مزایای فرزند باشد.

چین

بیمه مستمری پایه
 )بیمه اجتماعی، مقررات 

دولت مرکزی(

بیوه )زن و مرد( ●
فرزندان وابسته ●
والدین ●

بیمه مستمری پایه
)حساب انفرادی اجباری، 
مقررات دولت مرکزی(

وارث قانونی متوفی

مستمری ها برای 
ساکنان روستایی 

و غیر شهری
)حساب انفرادی(

وارث قانونی متوفی

مصر

بیوه زن وابسته در هر سنی ●
بیوه مرد وابسته دارای معلولیت ●
پسران و برادران وابسته کوچک تر از 21 سال )26 سال  ●

برای دانش آموزان و برای معلوالن بدون محدودیت(
دختران و خواهران مجرد ●
والدین وابسته ●
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واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگیکشور

شیلی

مستمری بازمانده
)حساب انفرادی(

بیوه )زن و مرد( که حداقل برای شش ماه  ●
با بیمه شده ازدواج کرده باشد )حداقل سه 

سال اگر بیمه شده، مستمری بگیر باشد(
بیوه )زن و مرد( که فرزندی از متوفی داشته باشد،  ●

یا بیوه زنی که در زمان فوت از متوفی باردار باشد
مادر فرزندان خارج از ازدواج متوفی ●
فرزندان کم تر از 18 سال )24 سال برای  ●

دانش آموزان و برای معلوالن بدون محدودیت(
والدین متوفی در صورتی که بازمانده واجد  ●

شرایط دیگری وجود نداشته باشد.

مستمری بازمانده
)بیمه اجتماعی(

بیوه )زن و مرد( که حداقل برای شش ماه  ●
با بیمه شده ازدواج کرده باشد )حداقل سه 

سال اگر بیمه شده، مستمری بگیر باشد(
بیوه )زن و مرد( که فرزندی از متوفی داشته باشد،  ●

یا بیوه زنی که در زمان فوت از متوفی باردار باشد
مادر فرزندان خارج از ازدواج متوفی ●
فرزندان کم تر از 18 سال )24 سال برای  ●

دانش آموزان و برای معلوالن بدون محدودیت(
والدین متوفی در صورتی که بازمانده  ●

واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد.
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واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگیکشور

ژاپن

مستمری بازمانده
)برنامه مستمری ملی(

بیوه )زن و مرد( که با فرزند متوفی تا پایان سال  ●
مالی که به سن 18 سالگی می رسد )در صورت 

معلولیت تا ماهی که به سن 20 سالگی می رسد( 
زندگی می کند و یا از او مراقبت می کند

یتیمان کامل تا پایان سال مالی که در آن  ●
به 18 سالگی می رسند )در صورت معلولیت 

تا ماهی که به سن 20 سالگی می رسد(

مستمری بازمانده
)بیمه مستمری کارکنان(

بیوه زن ●
بیوه مردی که در زمان فوت بیمه شده 55  ●

سال و باالتر باشد )از 60 سالگی اگر خود تحت 
برنامه ملی مستمری دریافت نمی کند(

فرزندان و نوه ها تا پایان سال مالی که به سن  ●
18 سالگی می رسند )در صورت 19 سالگی(

و والدین و اجداد اگر در زمان فوت بیمه شده به لحاظ  ●
مالی به او وابسته باشند و در هنگام فوت بیمه شده باالتر از 
55 سال باشند )مزایا در سن 60 سالگی پرداخت می شوند(

مستمری به اولین بازمانده واجد شرایط به ترتیب اولویت  ●
زیر پرداخت می شود: همسر، فرزندان، والدین، نوه ها و اجداد

هلند

بیوه )زن و مرد( یا شریک دائم ازدواج نکرده که پیش از 1950 متولد شده باشد، از  ●
کودکان زیر 18 سال نگهداری کند، یا با حداقل 45 درصد ناتوانی از کار ارزیابی شود

یتیم کامل تا سن 16 سالگی )در صورت معلولیت 8  ●
سال و در صورت دانش آموز بودن 21 سال(

دانمارک

عدم وجود مستمری همسر بازماندهمستمری همگانی

همسر یا شریک هم خانه )هم جنس یا از دو جنس مخالف( مستمری همسر وابسته
که هر دو مستمری همگانی دریافت می کردند

مقرری همسر وابسته
 )آزمون وسع(

همسر یا شریک هم خانه )هم جنس یا از دو جنس مخالف( 
بازمانده که حداقل سه سال با متوفی زندگی کرده است
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برزیل

مستمری بازماندگان
)بیمه اجتماعی(

بیوه )زن و مرد( ●
شریک ●
فرزندان کوچک تر از 21 سال )برای  ●

معلوالن بدون محدودیت(
اگر هیچ بیوه )زن و مرد(، شریک، یا فرزند )به ترتیب  ●

اولویت( وجود نداشته باشد، والدین و خواهران و برادران 
کوچک تر از 21 سال )برای معلوالن بدون محدودیت(

مستمری بازمانده زندانی
)بیمه اجتماعی(

بیوه )زن و مرد( ●
شریک ●
فرزندان کوچک تر از 21 سال )برای  ●

معلوالن بدون محدودیت(
اگر هیچ بیوه )زن و مرد(، شریک، یا فرزند )به ترتیب  ●

اولویت( وجود نداشته باشد، والدین و خواهران و برادران 
کوچک تر از 21 سال )برای معلوالن بدون محدودیت(

هند

مزایای بازماندگان
)صندوق بیمه احتیاط(

عضوی از خانواده که از او نام برده شده ●
سایر وظیفه بگیران که از آن ها نام برده شده ●
وراث قانونی ●

طرح بیمه )وابسته 
به سپرده( بازمانده 

)بیمه اجتماعی(

وظیفه بگیرانی که از آن ها نام برده شده ●
اعضای خانواده ●
وراث قانونی ●

مستمری بازمانده
)بیمه اجتماعی(

بیوه )زن و مرد( و حداکثر دو فرزند کوچک تر از 25  ●
سال )برای معلولیت کامل و دائمی بدون محدودیت(

گرجستان
فرزندان تا 18 سالگی ●
قربانیان سرکوب سیاسی ●

بلغارستان

همسر بازمانده در مدت 5 سال پیش از سن بازنشستگی  ●
معمول )در صورت معلولیت زودتر(

فرزندان تا سن 18 سال )26 سال در صورتی که دانش آموز یا  ●
در خدمت ارتش باشد و بدون محدودیت برای معلوالن(

والدین بزرگ تر از سن معمول بازنشستگی )اگر بیمه شده طی خدمت  ●
ارتش فوت کند در هر سنی( که خود مستمری دریافت نمی کنند
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مجارستان

بیوه )زن و مرد( ●
همسر طالق گرفته ●
شریک هم خانه ●
فرزندان کوچک تر از 16 سال )25 سال برای دانش آموزان تمام وقت و برای  ●

معلوالن بدون محدودیت(، شامل فرزندان بازمانده شریک ازدواج نکرده
خواهران و برادران ●
نوه ها ●
والدین و اجداد وابسته دارای معلولیت یا 65 سال و باالتر ●
والدین رضاعی که حداقل 10 سال از متوفی نگهداری کرده اند ●

قزاقستان

مستمری بازماندگان
بازماندگان نام برده شده توسط متوفی)حساب انفرادی اجباری(

مستمری بازمانده
)بیمه اجتماعی(

وابستگان ناتوان از کار ●
فرزندان کوچک تر 18 سال )23 سال  ●

برای دانش  آموزان تمام وقت و برای معلولیت 
پیش از 18 سالگی بدون محدودیت(

بیوه )زن و مرد( در سن بازنشستگی، معلول یا  ●
بیوه ای که از فرزندان زیر سه سال نگهداری می کند

هر خویشاوندی که از  فرزندان زیر  ●
سه سال نگهداری می کند

مزایای اجتماعی دولتی 
بازمانده )مساعدت 

اجتماعی، آزمون وسع(

وابستگان ناتوان از کار ●
فرزندان کوچک تر 18 سال )23 سال  ●

برای دانش  آموزان تمام وقت و برای معلولیت 
پیش از 18 سالگی بدون محدودیت(

بیوه )زن و مرد( در سن بازنشستگی، معلول یا بیوه ای  ●
که از فرزندان زیر هشت سال نگهداری می کند

هر خویشاوندی که از  فرزندان زیر  ●
هشت سال نگهداری می کند
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لهستان

بیوه )زن و مرد( که در زمان فوت بیمه شده 50 سال و باالتر باشد، ناتوان از کار  ●
باشد، فرزند کوچک تر از 16 سال )18 سال برای دانش آموزان( نگهداری کند یا از فرزند 

معلولی که معلولیتش پیش از 16 سالگی )25 سال برای دانش آموزان( آغازشده باشد
همسر طالق گرفته ای که از حق نفقه برخوردار است  ●

و شرایط بیوه شدن )زن و مرد( را دارد
فرزندان وابسته کم تر 16 سال )25 سال برای دانش آموزان و  ●

بدون محدودیت در صورتی که پیش از 16 سالگی یا در صورت 
دانش آموز بودن پیش از 25 سالگی دچار معلولیت شده باشد(

والدین وابسته ای که شرایط بیوه )زن و مرد( دارند ●
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شرایط احراز صالحیت دریافت مستمری بازماندگیکشور

ایران

مستمری بازماندگان: متوفی در 10 سال گذشته حداقل یک سال، شامل حداقل 
90 روز پیش از مرگ، حق بیمه پرداخته باشد؛ 20 سال کامل حق بیمه پرداخته 
باشد؛ یا در هنگام مرگ، مستمری بگیر سالخوردگی یا ازکارافتادگی کامل باشد.

مستمری جزئی: در صورتی که متوفی شرایط حق بیمه مستمری بازماندگان را نداشته باشد 
و حداقل یک سال حق بیمه داشته باشد، به بازماندگان واجد شرایط پرداخت می شود.

آمریکا
مستمری بازماندگان )بیمه اجتماعی(: متوفی در هنگام فوت مستمری 
سالخوردگی یا ازکارافتادگی دریافت کند. اگر هنگام فوت، کم تر از 42 

سال داشته باشد، باید حداقل شش چهارم پوشش داشته باشد و تعداد کل 
یک چهارم های پوشش باید حداقل برابر سن متوفی منهای 21 باشد.

روسیه

مستمری بیمه بازمانده )بیمه اجتماعی(: بدون در نظر گرفتن دوره 
زمانی خدمت و دوره پوشش متوفی پرداخت می شود.

مستمری دولتی بازماندگان اجتماعی )مساعدت اجتماعی(: در صورتی که متوفی واجد 
شرایط دریافت مستمری بیمه ای سالخوردگی و ازکارافتادگی نباشد، پرداخت می شود.

ترکیه
مستمری بازماندگان: متوفی هنگام مرگ مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی دریافت 

می کرده یا مستحق دریافت آن بوده است یا حداقل پنج سال پوشش شامل حداقل 900 
روز پرداخت حق بیمه داشته است )1800 روز برای کارمندان رسمی و افراد خویش فرما(.

مالزی

مزایای بازماندگان )بیمه اجتماعی(: متوفی حداقل 24 ماه در 40 ماه پیش از 
مرگ حق بیمه پرداخته باشد؛ یا حداقل در 66.7 درصد ماه ها از ابتدای بیمه 

شدن با مجموع حداقل 24 ماه حق بیمه، کسور حق بیمه داشته باشد.
مستمری بازماندگی کاهش یافته: متوفی حداقل 33 درصد ماه ها از ابتدای بیمه 

شدن با مجموع حداقل 24 ماه حق بیمه، کسور حق بیمه داشته باشد.

عربستان 
سعودی

مستمری بازماندگان: متوفی در هنگام فوت در اشتغال تحت پوشش بیمه باشد و 
حداقل سه ماه متوالی یا شش ماه غیر متوالی حق بیمه پرداخته باشد )12 ماه متوالی و 
18 ماه غیر متوالی برای افراد بیمه شده اختیاری که اولین بار در سن 48 سالگی )50 

سال در تقویم هجری( و باالتر به این طرح پیوسته اند(؛ یا مستمری بگیر بوده باشد.
اگر متوفی در هنگام فوت دیگر تحت پوشش بیمه نباشد و مستمری بگیر 

نباشد، مستمری با حداقل 120 ماه حق بیمه پرداختی یا اعتباری 
پرداخت می شود )حق بیمه اعتباری نباید بیش از 60 ماه باشد(.
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کانادا

مقرری بازمانده مستمری همگانی )آزمون درآمد(: به بیوه های )زن و مرد( 
کم درآمد در سنین 60 تا 64 سال که مقیم کانادا هستند یا حداقل 10 

سال بعد از سن 18 سالگی ساکن کانادا بوده اند، پرداخت می شود.
مقرری بازماندگان پس از ازدواج مجدد یا ورود به یک رابطه عرفی 

که حداقل یک سال از آن بگذرد، متوقف می شود.
مقرری بازماندگان در سن 65 سالگی بسته به درآمد بیمه شده، درآمد اضافی 

تضمینی کم درآمدان با مستمری تأمین سالخوردگان جایگزین می شود.
مستمری بازمانده بر پایه درآمد )CPP/QPP(: متوفی باید طی کم تر از 

10 سال یا یک سوم سال هایی که می توانست عضو بیمه باشد به عضویت 
آن درآمده باشد؛ حداقل دوره پرداخت حق بیمه سه سال است.

سوئد

مستمری همسر )مستمری حق بیمه ای(: اگر بیمه شده پوشش این مزایا 
را انتخاب کرده باشد، به همسر یا شریک بازمانده پرداخت می شود.

مستمری تضمینی همسر: در صورتی که در سن کم تر از 65 سال مستمری 
تطبیقی یا بیوه زن دریافت نکند یا مقدار کمی از آن را دریافت کند، پرداخت می شود. 

متوفی باید حداقل سه سال در سوئد اقامت داشته باشد. مزایای کامل با 40 سال 
اقامت پرداخت می شود. اگر بیمه شده پیش از 64 سالگی بمیرد، تفاوت بین سن 

متوفی در زمان مرگ و سن 64 سالگی با سال های اقامت ادامه می یابد.

انگلستان
مقرری والدین بیوه )حق بیمه ای( و مقرری فرد داغ دیده )حق بیمه ای( 

و پرداختی داغ دیدگی )حق بیمه ای(: متوفی در زمان فوت مستمری 
سالخوردگی یا ازکارافتادگی دریافت کند یا مستحق دریافت آن باشد.

چین

بیمه مستمری پایه )بیمه اجتماعی(، مقررات دولت مرکزی و بیمه 
مستمری پایه )حساب انفرادی اجباری، مقررات دولت مرکزی(: متوفی 

در زمان مرگ مستمری بگیر یا در اشتغال تحت پوشش باشد.
مستمری ها برای ساکنان روستایی و غیر شهری )حساب انفرادی(: 
متوفی مستمری سالخوردگی ویژه ساکنان روستایی و غیر شهری 

دریافت می کرده یا مستحق دریافت آن بوده است.
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مصر

مستمری بازمانده )پایه و متغیر(: اگر متوفی مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی دریافت 
می کرده یا مستحق دریافت آن بوده است یا حداقل سه ماه متوالی یا در مجموع شش ماه 
حق بیمه داشته باشد؛ حداقل ده سال حق بیمه اگر مرگ بیش از یک سال پس از توقف 

اشتغال و پیش از آن که بیمه شده به سن بازنشستگی برسد، رخ دهد، پرداخت می شود.
مزایای پایان خدمت: اگر بیمه شده واجد شرایط مستمری بازماندگی باشد پرداخت می شود.

مزایای تکمیلی: اگر بیمه شده واجد شرایط مستمری بازماندگی باشد پرداخت می شود.
سود ویژه: اگر بیمه شده واجد شرایط مستمری بازماندگی باشد پرداخت می شود.

کمک هزینه همبستگی اجتماعی: اگر بیمه شده واجد شرایط 
مستمری بازماندگی باشد پرداخت می شود.

تسویه بازمانده: اگر متوفی در زمان مرگ واجد شرایط مستمری بازماندگی 
نباشد، به بازماندگان واجد شرایط یا وارث قانونی پرداخت می شود.

مزایای پایان خدمت: اگر بیمه شده واجد شرایط تسویه بازمانده باشد، پرداخت می شود.
مزایای تکمیلی: اگر بیمه شده واجد شرایط تسویه بازمانده باشد، پرداخت می شود.

شیلی

مستمری بازمانده )حساب انفرادی(: متوفی حق بیمه پرداخت می کرده یا کم تر از یک 
سال قبل از زمان مرگ بیکار بوده و در یک سال آخر اشتغال حداقل شش ماه حق بیمه 
پرداخته باشد  )برای کارگران خویش فرما، کسور حق بیمه باید در ماه قبل از فوت پرداخته 
شده باشد( و در زمان مرگ مستحق دریافت مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی باشد.

مستمری بازمانده )بیمه اجتماعی(: مزدبگیر بیمه شده باید حداقل 400 هفته 
حق بیمه پرداخته شده داشته باشد؛ یا حداقل 50 هفته حق بیمه پرداخته 

شده که شامل حداقل 40 درصد هفته ها در پنج سال آخر و 50 درصد 
هفته ها از زمان آغاز پوشش باشد )زنان از این شرط آخر معاف اند(.

کارمند حقوق بگیر بیمه شده باید حداقل سه سال کسور حق بیمه داشته باشد.
مزایای فرزندان )همگانی(: زنان 65 سال و بیشتر که حداقل یک فرزند به دنیا آورده اند 

یا به فرزندخواندگی پذیرفته اند، حداقل 20 سال از 20 سالگی ساکن شیلی بوده اند، 
از جمله حداقل چهار سال از پنج سال گذشته، بعد از 1 جوالی 2009 بازنشسته 
شده اند، و وابسته به یک شرکت مدیریت صندوق بازنشستگی هستند )AFP( یا 

مستمری پایه همبستگی سالخوردگی یا مستمری بازمانده دریافت می کنند.
کمک بالعوض سالگرد ازدواج طالیی )مساعدت اجتماعی، آزمون وسع(: به زوج هایی 

که 50 سال از ازدواج شان می گذرد و درآمد خانوارشان در یکی از پایین ترین چهار 
پنجک درآمد است. باید دست کم چهار سال از پنج سال قبل از ادعا مقیم شیلی 

باشد. ادعا باید در عرض یک سال پنجاهمین سالگرد ازدواج مطرح شود.
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ژاپن

مستمری بازمانده )برنامه مستمری ملی(: متوفی مستمری سالخوردگی NP دریافت 
می کرده یا مستحق دریافت آن بوده است؛ فرد بیمه شده یا ساکن ژاپن در سن 60 تا 64 
که در 66.7 درصد دوره 20 سالگی تا ماه پیش از مرگ حق بیمه پرداخته باشد )شامل 

هر دوره ای به جز شرایط حق بیمه ای مثل دوره های با درآمد کم(؛ یا اگر کم تر از سن 65 
سال باید حق بیمه مستمر برای یک سال پیش از دوره دو ماهه قبل از ماه مرگ بپردازد.
مزیت اضافی وابستگان: به فرزندان تا پایان سال مالی که در آن به 18 سالگی می رسند 

)در صورت معلولیت تا ماهی که به سن 20 سالگی می رسند( پرداخت می شود.
مستمری بیوه زن بدون فرزند )برنامه مستمری ملی(: به بیوه زن وابسته بدون فرزند در سن 
60 تا 64 سالگی که حداقل برای 10 سال با متوفی ازدواج کرده است، پرداخت می شود. 

متوفی در هنگام فوت مستمری بگیر سالخوردگی نباشد و حداقل 25 سال کسور حق بیمه 
داشته باشد )شامل هر دوره ای به جز شرایط حق بیمه ای مثل دوره های با درآمد کم(.

مستمری بازمانده )بیمه مستمری کارکنان(: متوفی مستمری )گروه 1 یا 2( سالخوردگی 
یا ازکارافتادگی EPI دریافت کند یا مستحق دریافت آن باشد؛ یا در 66.7 درصد دوره 

20 سالگی تا ماه پیش از مرگ حق بیمه پرداخته باشد )شامل هر دوره ای به جز 
شرایط حق بیمه ای مثل دوره های با درآمد کم( حق بیمه پرداخته بوده است.

مزایای بازماندگان: متوفی مستمری سالخوردگی دریافت کند یا مستحق دریافت آن باشد.هلند

دانمارک

مستمری همگانی: هیچ مزایای قانونی برای همسر بازمانده تدارک دیده نشده است.
یتیمان کوچک تر از 18 سال تحت مقرری عائله مندی خانواده واجد شرایط مزایا هستند.

مستمری همسر وابسته: وقتی که یک همسر یا شریک هم خانه )هم جنس یا از دو جنس 
مخالف( که هر دو مستمری همگانی دریافت می کردند فوت کند، پرداخت می شود.

مقرری همسر وابسته )آزمون وسع(: به همسر یا شریک هم خانه )هم جنس یا از دو جنس 
مخالف( بازمانده که حداقل سه سال با متوفی زندگی کرده است، پرداخت می شود.

آزمون درآمد: اگر درآمد ساالنه همسر یا شریک هم خانه بازمانده بیش از 
234895 کرون باشد، مزایای کاهش یافته پرداخت می شود. اگر درآمد 

ساالنه بیش از 367021 کرون باشد، هیچ مزایایی پرداخت نمی شود.
ATP: اگر متوفی از سال 2002 حداقل دو سال کسور حق بیمه داشته 
باشد، به همسر بازمانده )هم جنس یا از دو جنس مخالف( و هر فرزند 
کوچک تر از 21 سال؛ اگر متوفی تنها پیش از 2003 کسور حق بیمه 

داشته باشد، به هر فرزند کوچک تر از 19 سال پرداخت می شود.

برزیل

مستمری بازماندگان )بیمه اجتماعی(: متوفی در هنگام فوت مستمری سالخوردگی 
یا ازکارافتادگی دریافت می کرده یا مستحق دریافت آن بوده است.

مستمری بازمانده زندانی )بیمه اجتماعی(: بیمه شده ای که در زندان است و 
پیش از حبس درآمد ماهانه حداکثر تا 1089.72 رئال داشته است.
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هند

مزایای بازماندگان )صندوق بیمه احتیاط( و طرح بیمه )وابسته به سپرده( بازمانده )بیمه 
اجتماعی(: اگر عضو صندوق پیش از برداشت کامل مانده حساب بمیرد، به وظیفه بگیرانی 

که از آن ها نام برده شده، اعضای خانواده یا وراث قانونی پرداخت می شود.
مستمری بازمانده )بیمه اجتماعی(: اگر متوفی حداقل یک ماه کسور حق 

بیمه داشته باشد، صرف نظر از این که هنگام فوت شاغل یا بازنشسته 
بوده است، به بیوه )زن و مرد( و حداکثر دو فرزند کوچک تر از 25 سال 

)برای معلولیت کامل و دائمی بدون محدودیت(، پرداخت می شود.
مستمری با ازدواج مجدد متوقف می شود.

اگر هیچ بیوه )زن و مرد( یا یتیم بازمانده ای وجود نداشته باشد، مستمری به 
بازمانده ای که از او نام برده شده یا والدین وابسته پرداخت می شود.

مزایای بازمانده )طرح پاداش(: اگر بیمه شده در نتیجه 
بیماری یا تصادف فوت کند پرداخت می شود.

مستمری بیوه زن )مساعدت اجتماعی(: به بیوه زن های 40 سال و باالتر پرداخت می شود.
کمک بالعوض بازمانده )مساعدت اجتماعی(: به خانوارهای نیازمند )تحت طرح مزایای 

ملی خانواده( وقتی نان آور اصلی 18 تا 64 سال شان فوت کند، پرداخت می شود.

گرجستان
مزایای بسته اجتماعی بازماندگان )مساعدت اجتماعی(: وقتی که نان آور 

از جراحت های صنعتی، بیماری های ناشی از اشتغال یا بیماری و جراحت 
غیر مرتبط با کار فوت کند، به فرزندان تا 18 سالگی پرداخت می شود. 

مزایا همچنین به قربانیان سرکوب سیاسی پرداخت می شود.
-بلغارستان

مجارستان

مستمری بازمانده: متوفی در زمان فوت مستمری سالخوردگی 
دریافت کند یا مستحق دریافت آن باشد.

مستمری موقت همسر: مستمری موقت به بیوه )زن و مرد( که واجد شرایط 
دریافت مستمری دائمی نیست و از فرزندان زیر 18 سال متوفی مراقبت می کند 

یا به عنوان معلول یا بیمار دائم محسوب می شود، پرداخت می شود.

قزاقستان

مستمری بازماندگان )حساب انفرادی اجباری(: به بازماندگانی 
که توسط متوفی نام برده شده اند، پرداخت می شود.

مستمری بازمانده )بیمه اجتماعی(: متوفی در هنگام فوت مستمری 
سالخوردگی بیمه اجتماعی دریافت کند یا مستحق دریافت آن باشد.

مزایای اجتماعی دولتی بازمانده )مساعدت اجتماعی، آزمون وسع(: وقتی نان آور 
خانواده فوت کند اگر متوفی واجد شرایط دریافت مستمری سالخوردگی و 

ازکارافتادگی وابسته به درآمد نباشد، به بازماندگان پرداخت می شود.

مستمری بازماندگان: متوفی در زمان فوت مستمری سالخوردگی لهستان
و ازکارافتادگی دریافت کند یا مستحق دریافت آن باشد.
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سهم واجدان شرایط مستمری بازماندگیکشور

ایران

50 درصد از مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به بیوه )زن و مرد(
25 درصد از مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به هر یتیم واجد شرایط )برای یتیم کامل 50 درصد(

20 درصد از مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به هر یک از والدین مشروع
حداقل مستمری ترکیبی ماهانه بازمانده ها، حداقل دستمزد قانونی ماهانه یک کارگر غیر ماهر است. 
حداکثر مستمری ترکیبی ماهانه بازمانده ها، 100 درصد مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی است. 

آمریکا

100 درصد مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به بیوه )زن و مرد( و بیوه طالق گرفته )زن و مرد( در 
سن کامل بازنشستگی، 75 درصد به بیوه )زن و مرد( و بیوه طالق گرفته )زن و مرد( در هر سنی که از 
کودک زیر 16 سال نگهداری می کنند )در صورت ازکارافتادگی پیش از 22 سالگی بدون محدودیت(، 
71.5 تا 99 درصد به بیوه )زن و مرد( و بیوه طالق گرفته )زن و مرد( در سن 60 سالگی تا سن کامل 

بازنشستگی، 71.5 درصد به بیوه )زن و مرد( ازکارافتاده در سن 50 تا 59 ساله 
75 درصد از مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به هر فرزند یتیم

82.5 درصد از مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به یکی از والدین 62 ساله یا باالتر پرداخت 
می شود؛ اگر دو والد واجد شرایط وجود داشته باشد، 75 درصد به هر یک از والدین

ترکیب تمامی مزایای بازماندگان نباید بیش از 100 تا 180 درصد مستمری سالخوردگی )یا 100 تا 
150 درصد مستمری ازکارافتادگی( باشد. مزایای همسر مطلقه بازمانده، در برابر مجموع حداکثر مزایای 

خانواده محاسبه نمی شود. 

روسیه
مستمری مجموع امتیازهای مستمری بیمه شده است که در ارزش امتیاز مستمری در سالی که 

مستمری مطالبه شده است به عالوه مزایای بیمه ای پایه با نرخ یکنواخت ضرب شده است. 
مستمری به طور برابر در میان تمامی بازماندگان واجد شرایط تقسیم می شود.

ترکیه

50 درصد از مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به بیوه )زن و مرد(، 75 درصد در صورتی که بیوه 
)زن و مرد( بدون فرزند باشد و کار نکند و مستمری دریافت نکند

25 درصد از مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به هر یتیم واجد شرایط )برای یتیم کامل 50 درصد(
25 در صد از مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به والدین وابسته 

ترکیب تمامی مزایای بازماندگان نباید بیش از 100 درصد مستمری سالخوردگی باشد. 
والدین وابسته باالتر از 65 سال می توانند 25 درصد از مستمری متوفی را حتی اگر ترکیب تمامی 

مزایای بازماندگان بیش از 100 درصد مستمری متوفی شود، دریافت کنند. 
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مالزی

مزایای بازماندگان 
)صندوق بیمه 

احتیاط(
مبلغی یک جا از مجموع کسور حق بیمه کارفرما و کارگر به همراه بهره مرکب 

پرداخت های انجام شده

مزایای بازماندگان
)بیمه اجتماعی(

60 درصد مزایا به بیوه )زن و مرد( واجد شرایط 
40 درصد آن به فرزندان واجد شرایط

اگر بازمانده واجد شرایطی وجود نداشته باشد، 40 درصد مزایا به والدین یا اجداد و 
30 درصد به خواهران و برادران مجرد واجد شرایط تا سن 21 سالگی 

در صورتی که متوفی مستمری ازکارافتادگی )بیمه اجتماعی( دریافت می کرده، 
100 درصد مستمری ازکارافتادگی پرداخت می شود؛ اگر متوفی هنگام فوت 

شاغل بوده، 50 تا 65 درصد متوسط درآمدهای ناشی از کار ماهانه بیمه شده در 
24 ماه پیش از مرگ، بسته به تعداد کسور حق بیمه، پرداخت می شود. 

عربستان 
سعودی

مستمری به طور برابر در میان تمامی بازماندگان واجد شرایط تقسیم می شود.
در صورت وجود سه بازمانده و بیشتر، 100 درصد مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی )یا اگر متوفی 

هنگام فوت در اشتغال تحت پوشش بوده است، 2.5 درصد متوسط درآمدهای ناشی از کار ماهانه متوفی 
در 24 ماه پیش از مرگ(؛ 75 درصد از این مبلغ برای دو وابسته، 50 درصد برای یک وابسته پرداخت 

می شود. 
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کانادا

مستمری بازمانده بر 
)CPP( پایه درآمد

60 درصد از مستمری بازنشستگی بر پایه درآمد حداکثر تا 639 دالر کانادا )655 
دالر کانادا در سال 2016( در ماه به بیوه )زن و مرد( یا همسر عرفی 65 سال و 

باالتر که مستمری CPP دیگری دریافت نمی کند
37.5 درصد به عالوه 181,75 دالر کانادا )183,93 دالر کانادا در سال 2016( 

حداکثر تا 581,13 دالر کانادا )593,62 دالر کانادا در سال 2016( در ماه به بیوه 
)زن و مرد( یا همسر عرفی 45 تا 64 سال، ازکارافتاده و یا با فرزند وابسته 

اگر در سن 35 تا 44 سالگی بدون ازکارافتادگی و یا فرزند وابسته باشد، مستمری 
همچون سن 45 تا 64 سال محاسبه می شود، اما به میزان 120/1 برای هر ماهی 

که بیوه )زن و مرد( یا همسر عرفی در هنگام مرگ بیمه شده کوچک تر از 45 
سال باشد، کاهش می یابد.

بیوه )زن و مرد( یا همسر عرفی 65 ساله و باالتر می تواند مستمری همسر و 
مستمری سالخوردگی و یا ازکارافتادگی را به طور هم زمان دریافت کند. 

مزایا 100 درصد از مستمری بیشتر به عالوه 60 درصد از مستمری کم تر، 
حداکثر تا 1065 دالر کانادا )1092 دالر کانادا در سال 2016( )اگر همسر 

بازمانده مستمری سالخوردگی دریافت کند( یا 1264,59 دالر کانادا )1290,81 
در سال 2016( )اگر همسر بازمانده مستمری ازکارافتادگی دریافت کند( است. 

مستمری بازمانده بر 
)QPP( پایه درآمد

حداکثر تا 639 دالر کانادا در ماه به بیوه )زن و مرد( و یا همسر عرفی 65 ساله و 
باالتر که مستمری QPP دیگری دریافت نمی کنند

حداکثر تا 865,19 دالر کانادا )881,09 دالر کانادا در سال 2016( در صورتی که 
45 تا 64 سال یا ازکارافتاده باشد

حداکثر تا 831,89 دالر کانادا )847,39 دالر کانادا در سال 2016( در صورتی 
که کم تر از 45 سال باشد، ازکارافتاده نباشد و از فرزند وابسته مراقبت کند

حداکثر تا 518,68 دالر کانادا )530,42 دالر کانادا در سال 2016( در صورتی 
که کوچک تر از 45 سال باشد، ازکارافتاده نباشد و فرزند وابسته نداشته باشد 

مستمری بازمانده 
)CPP/QPP( یتیم

234,87 دالر کانادا )237,69 دالر کانادا در سال 2016( در ماه به هر فرزند 
کوچک تر از 18 سال یا کوچک تر از 25 سال در صورتی که دانش آموز تمام وقت 

)CPP باشد. )فقط
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سوئد

مستمری همسر
 )مستمری تطبیقی(

55 درصد از حقوق مستمری سالخوردگی حاصل شده )بر اساس مقدار و 
سال های کسور حق بیمه( 

مستمری تطبیقی بر اساس مستمری NDC است که متوفی دریافت می کرد یا 
حق دریافت آن را داشت. 

مستمری برای 12 ماه پرداخت می شود. اگر همسر بازمانده حضانت فرزند 
کوچک تر از 18 سال را داشته باشد، مستمری برای 12 ماه تمدید می شود. برای 
فرزند یا فرزندان کوچک تر از 12 سال مستمری تا زمانی که کوچک ترین فرزند 

به 12 سالگی برسد، ادامه می یابد. 

مستمری همسر 
)مستمری بیوه زن( 

)بیمه اجتماعی(

90 درصد از مقدار پایه به بیوه زن 50 تا 64 سال در زمان فوت یا دارای فرزند 
کوچک تر از 17 سال 

مزایا به میزان 6.7 درصد به ازای هر سال که بیوه زن کوچک تر از 50 سال باشد، 
کاهش می یابد. 

40 درصد از مستمری سالخوردگی بر پایه درآمد بیمه اجتماعی، اگر مستمری 
بازمانده یتیم پرداخت می شود 35 درصد، نیز به بیوه زن پرداخت می شود. 

مستمری بازمانده 
)NDC(

مستمری بازماندگان وجود ندارد.

مستمری همسر
)مستمری حق 

بیمه ای(
اگر بیمه شده پس از بازنشستگی بمیرد، مزایا به صورت مقرری سالیانه مادام العمر 

پرداخت می شود.

مستمری تضمینی 
همسر

اگر متوفی حداقل 40 سال اقامت در سوئد داشته باشد، 94356 کرون در سال 
به بیوه )زن و مرد( واجد شرایط پرداخت می شود. مستمری 2.5 درصد به ازای 
هر سال کم تر از 40 سال اقامت کاهش می یابد. اگر بیوه )زن و مرد( مستمری 

بر پایه درآمد همسر دریافت می کند، ضمانت مستمری به تدریج کاهش 
می یابد تا زمانی که هیچ مستمری تضمینی با مقدار مشخصی پرداخت نشود. 

مستمری بازمانده 
یتیم )مستمری 
فرزند( )بیمه 

اجتماعی(

35 درصد از حقوق مستمری حاصل شده متوفی )بر اساس مقدار سال هایی که کسور 
حق بیمه پرداخته است( برای یک یتیم کوچک تر از 12 سال پرداخت می شود. 

مستمری به ازای هر یتیم بیشتر 25 درصد افزایش می یابد. وقتی کوچک ترین 
فرزند به 12 سالگی می رسد، 30 درصد برای یتیم تا سن 18 سال )اگر 

دانش آموز باشد 20 سال( پرداخت می شود
 مستمری به ازای هر یتیم بیشتر 20 درصد افزایش می یابد. در صورت وجود 

بیش از یک یتیم، کل مقدار به طور برابر تقسیم می شود. 
تمام مزایای ترکیبی یتیمان، نباید بیش از 100 درصد مستمری متوفی )80 درصد 

اگر یک فرد بالغ، مستمری تطبیقی یا مستمری بیوه زن دریافت می کند(. 

مقرری فرزندان 
بازمانده

17720 کرون در سال به فرزند بازمانده تا سن 18 سالگی )20 سال در صورت 
دانش آموز بودن( که هیچ مستمری یتیمی دیگری دریافت نمی کند

اگر فرزند مستمری یتیمی دریافت می  کند، مقرری فرزندان بازمانده به میزان 
مستمری یتیمی که دریافت می کند، کاهش می یابد.
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انگلستان

مقرری والدین بیوه
حداکثر تا 112,55 یورو در هفته )آوریل 2016( )حق بیمه ای(

مقرری فرد داغ دیده
)حق بیمه ای(

بر اساس سن بازمانده در زمانی که بیوه می شود یا زمانی که مقرری والدین بیوه 
به پایان می رسد و تعداد کسور حق بیمه متوفی متغیر است: حداکثر تا 112,55 

یورو در هفته )آوریل 2016( در صورت 55 سالگی و باالتر؛ درصدی از نرخ کامل 
در صورتی که در سن 45 تا 54 سال باشد. مقرری حداکثر تا 52 هفته بعد از 

مرگ پرداخت می شود
پرداختی داغ دیدگی

مبلغ 2000 یورو )آوریل 2016( به صورت یک جا )حق بیمه ای(

مقرری سرپرست
16,55 یورو در هفته )آوریل 2016( برای هر فرزند)غیر حق بیمه ای(

چین

بیمه مستمری پایه 
)بیمه اجتماعی، 
مقررات دولت 

مرکزی(

مبلغی یک جا از 6 تا 12 ماه از آخرین دستمزد ماهانه متوفی به فراخور تعداد تکفل 
بازمانده

بیمه مستمری پایه
 )حساب انفرادی 
اجباری، مقررات 
دولت مرکزی(

مبلغی یک جا از کل کسور حق بیمه کارکنان به عالوه سود حاصل شده 
اگر بیمه شده پیش از سن بازنشستگی معمول فوت کند، تراز کسور هر کارفرمایی 

که پیش از 1 ژانویه 2006 به حساب انفرادی متوفی پرداخت شده، به صندوق 
اتحادیه محلی منتقل می شود. 

مستمری ها برای 
ساکنان روستایی و 
غیر شهری )حساب 

انفرادی(

مبلغی یک جا از کل کسور حق بیمه دولت و فرد بیمه شده، به عالوه سود 
حاصل شده منهای پرداخت های قبلی به متوفی
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مصر

مستمری بازماندگی 
پایه

حداکثر تا 2.2 درصد )2.5 درصد برای کار دشوار یا 2.8 درصد کار خطرناک( از 
درآمدهای پایه مرجع برای هر سال کسور حق بیمه، حداکثر تا 36 سال 

درآمدهای پایه ماهانه مرجع میانگین درآمدهای پایه ماهانه بیمه شده در دو 
سال آخر یا پنج سال پیش از دو سال آخر ضرب در 1.5، هرکدام پایین تر است، 

هستند. اگر دوره پرداخت حق بیمه پیش از دو سال آخر کم تر از پنج سال 
باشد، درآمدهای پایه ماهانه مرجع، متوسط درآمدهای پایه ماهانه بیمه شده در 

دو سال آخر پرداخت حق بیمه یا در سال های پرداخت حق بیمه پیش از دو 
سال آخر ضرب در 1.1 برای هر سال پرداخت حق بیمه پیش از دو سال آخر، 

هر کدام کم تر است، هستند. 

مستمری متغیر 
بازمانده

درصد )2.5 درصد برای مشاغل دشوار یا 2.8 درصد برای مشاغل خطرناک( از 
درآمدهای متغیر مرجع برای هر سال پرداخت حق بیمه

درآمدهای متغیر ماهانه مرجع، متوسط درآمدهای متغیر ماهانه برای کل دوره 
پرداخت حق بیمه به عالوه سه درصد برای هر سال کامل پرداخت حق بیمه، حداکثر 

تا 1590 پوند، هستند. 
حداقل مستمری کل )پایه به عالوه متغیر(، 65 درصد متوسط درآمدهای ماهانه )پایه 
به عالوه متغیر( در دو سال آخر )با حداقل 20 سال پوشش( یا 141,75 پوند در ماه، 

هرکدام بیشتر باشد، است. 
حداکثر مستمری کل )پایه به عالوه متغیر(، 80 درصد متوسط درآمدهای ماهانه 

)پایه به عالوه متغیر( یا 65 درصد حداکثر درآمدهای ماهانه که برای محاسبه حق 
بیمه استفاده می شود )2602 پوند(، هرکدام کم تر باشد، است.
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شیلی

مستمری همسر
)حساب انفرادی(

اگر فرزند واجد شرایطی وجود نداشته باشد 60 درصد مستمری سالخوردگی یا 
ازکارافتادگی به بیوه )زن و مرد(

50 درصد به بیوه )زن و مرد( دارای فرزندان واجد شرایط
36 درصد به مادر و پدر فرزندان خارج از ازدواج متوفی )30 درصد اگر متوفی و 

همسرش فرزندان واجد شرایط با یکدیگر داشته باشند( 
مستمری بازمانده 

یتیم )حساب 
انفرادی(

15 درصد مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به هر یتیم کمتر از 18 
سال )سن 24 سال برای دانش آموز و مجرد و در صورت ازکارافتادگی بدون 
محدودیت(، 11 درصد برای هر یتیم با ازکارافتادگی جزئی باالتر از 24 سال

سایر بازماندگان 
واجد شرایط 

)حساب انفرادی(

اگر هیچ بازمانده واجد شرایطی وجود نداشته باشد و والدین استحقاق دریافت مزایای 
خانوادگی داشته باشند، 50 درصد مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به هر یک 

از والدین

مستمری همسر
)بیمه اجتماعی(

اگر فرزند واجد شرایطی وجود نداشته باشد، 60 درصد دستمزد یا مواجب پایه 
)میانگین دستمزد یا مواجب ماهانه بیمه شده در پنج سال آخر( یا مستمری 

سالخوردگی یا ازکارافتادگی، هرکدام بیشتر باشد، به بیوه زن باالتر از 55 سال یا 
بیوه مرد ازکارافتاده

50 درصد به آن ها که فرزندان واجد شرایط دارند
60 درصد مستمری بیوه زن به مادر فرزندان خارج از ازدواج متوفی 

مستمری بازمانده 
یتیم )بیمه 
اجتماعی(

20 درصد اجرت یا دستمزد پایه )میانگین اجرت یا دستمزد ماهانه بیمه شده در 
پنج سال آخر( یا مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی، هرکدام بیشتر باشد، به 

هر یتیم

ژاپن

مستمری بازمانده
)برنامه مستمری 

ملی(

780,100 ین در سال به بیوه )زن و مرد( یا به یتیم کامل 
اگر بیش از یک یتیم کامل وجود داشته باشد، مستمری به طور برابر تقسیم 

می شود.
مستمری بیوه زن 

بدون فرزند
)برنامه مستمری 

ملی(
75 درصد مستمری سالخوردگی

مستمری بازمانده
)بیمه مستمری 

کارکنان(
75 درصد مستمری سالخوردگی به اولین بازمانده واجد شرایط

هلند

1150,91 یورو در ماه به بیوه )زن و مرد( یا به شریک ازدواج نکرده واجد شرایط و کمک هزینه 
تعطیالت 85,55 یورو در ماه یک بار در سال در ماه می

368,29 یورو در ماه به هر یتیم کامل زیر 10 سال، 552,44 یورو برای 10 تا 15 سال، یا 736,59 یورو 
برای 16 تا 18 سال )در صورت دانش آموز بودن 21 سال(
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دانمارک

-مستمری همگانی
مستمری همسر 

مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی برای سه ماهوابسته

مقرری همسر 
وابسته

)آزمون وسع(
حداکثر تا 14268 کرون به صورت یک جا

برزیل

مستمری بازماندگان 
)بیمه اجتماعی(

100 درصد مستمری سالخوردگی و یا ازکارافتادگی و 100 درصد حداقل دستمزد 
کارگران روستایی به طور برابر بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می شود. اگر 

یک بازمانده دیگر واجد شرایط نباشد، مستمری بازماندگان باقی مانده دوباره 
محاسبه می شود.

اگر متوفی کم تر از 18 ماه کسور حق بیمه داشته است یا کم تر از دو سال از 
ازدواج یا زندگی او با همسر یا شریکش پیش از مرگ گذشته است، مستمری 

برای چهار ماه پرداخت می شود، اگر بیوه )زن و مرد( یا شریک کم تر از 21 سال 
داشته باشند، برای سه سال پرداخت می شود. اگر بیوه )زن و مرد( یا شریک 21 تا 
26 سال داشته باشد، برای شش سال پرداخت می شود، سن 27 تا 29 برای 10 

سال، سن 30 تا 40 سال برای 15 سال، 41 تا 43 برای 20 سال و برای 44 سال 
و باالتر برای تمام عمر پرداخت می شود. 

مستمری بازمانده 
زندانی  )بیمه 

اجتماعی(

100 درصد مستمری ازکارافتادگی که اگر بیمه شده ازکارافتاده بود، مستحق 
دریافت آن بود

100 درصد حداقل دستمزد برای کارگران روستایی. مستمری به طور برابر در 
میان بازماندگان واجد شرایط

اگر یک بازمانده دیگر واجد شرایط نباشد، مستمری بازماندگان باقی مانده دوباره 
محاسبه می شود. 

اگر متوفی کم تر از 18 ماه کسور حق بیمه داشته است یا کم تر از دو سال از 
ازدواج یا زندگی او با همسر یا شریکش پیش از مرگ گذشته است، مستمری 

برای چهار ماه پرداخت می شود، اگر بیوه )زن و مرد( یا شریک کم تر از 21 سال 
داشته باشند، برای سه سال پرداخت می شود. اگر بیوه )زن و مرد( یا شریک 21 تا 
26 سال داشته باشد، برای شش سال پرداخت می شود، سن 27 تا 29 برای 10 

سال، سن 30 تا 40 سال برای 15 سال، 41 تا 43 برای 20 سال و برای 44 سال 
و باالتر برای تمام عمر پرداخت می شود. 
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هند

مزایای بازماندگان
 )صندوق بیمه 

احتیاط(

مبلغی یک جا از مجموع حق بیمه های کارگر و کارفرما به عالوه سود حاصل شده 
منهای پرداخت های انجام شده به بازمانده ای که از او نام برده شده پرداخت 

می شود یا به طور برابر در میان همه اعضای واجد شرایط خانواده تقسیم می شود. 
طرح بیمه )وابسته 
به سپرده( بازمانده 

)بیمه اجتماعی(
مبلغی به صورت یک جا از میانگین تراز حساب صندوق بیمه احتیاط متوفی طی 

12 ماه پیش از مرگ یا طی دوره عضویت )هرکدام کم تر باشد(

مستمری بازمانده 
)بیمه اجتماعی(

50 درصد مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به همسر
25 درصد مستمری همسر و 75 درصد برای یتیم به بازمانده یتیم

حداکثر تا 75 درصد مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به سایر بازماندگان 
واجد شرایط 

مزایای بازمانده )طرح پاداش(: مبلغی یک جا از 15 روز از آخرین دستمزد روزانه به ازای هر 
یک سال خدمات مستمر پرداخت می شود )برای سال های ناتمام بیش از شش ماه، مقدار 

کاهش یافته پرداخت می شود(. 
هنگامی که کارگران فصلی می میرند، کارفرمایان هزینه هفت روز دستمزد را برای هر فصل کاری 

پرداخت می کنند. 
مستمری بیوه زن )مساعدت اجتماعی(: مستمری ماهانه 300 روپیه و در صورتی که بیشتر از 80 سال 

باشد، 500 روپیه 

مزایای بسته اجتماعی بازماندگان )مساعدت اجتماعی(: 100 الری در ماهگرجستان

بلغارستان

50 درصد مستمری سالخوردگی به یک بازمانده، 75 درصد به دو بازمانده و 100 درصد به سه بازمانده 
و بیشتر. 

مستمری به طور برابر بین همه بازماندگان واجد شرایط تقسیم می شود. 
یتیم کامل، مجموع مستمری والدین متوفی را دریافت می کند. 
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مجارستان

60 درصد مستمری به همسر، اگر بیوه )زن و مرد( خود مستمری سالخوردگی یا حادثه ناشی از کار 
دریافت می کند 30 درصد. 

مستمری همسر ممکن است بین همسر بازمانده و همسر طالق گرفته تقسیم شود. 
30 درصد مستمری سالخوردگی به هر بازمانده یتیم پرداخت می شود، 60 درصد باالترین مستمری هر 

یک از والدین برای یتیم کامل یا یتیم با والد بازمانده ازکارافتاده. 
60 درصد مستمری سالخوردگی به والدین یا اجداد، اگر والدین یا اجداد خود مستمری سالخوردگی یا 

حادثه ناشی از کار دریافت می کنند، 30 درصد. 
مستمری موقت همسر: 60 درصد مستمری سالخوردگی برای 12 ماه به بیوه )زن و مرد( پرداخت 

می شود، اگر بیوه )زن و مرد( از فرزند زیر 18 سال نگهداری می کند، ممکن است تا شش ماه و اگر از 
فرزند معلول یا بیمار دائم نگهداری می کند، تا 24 ماه اضافه تمدید شود. مستمری موقت اگر بیوه )زن و 
مرد( به سن معمول بازنشستگی برسد، با ظرفیت کاری محدود ارزیابی می شود، یا از حداقل دو کودک 

زیر 16 سال )دانش آموز تمام وقت 25 سال( یا از حداقل یک کودک معلول یا بیمار دائم مراقبت می کند، 
به مستمری دائمی تبدیل می شود. 

مستمری موقت همسر ممکن است بین همسر بازمانده و همسر طالق گرفته تقسیم شود. 

قزاقستان

مستمری بازماندگان 
)حساب انفرادی 

اجباری(

مزایا بر اساس تراز حساب متوفی در میان بازماندگان نام برده شده در سهم های 
تعیین شده توسط متوفی توزیع می شود.

مستمری بازمانده
)بیمه اجتماعی(

مزایا ماهانه بر اساس تفاوت بین میانگین درآمدهای ماهانه بیمه شده در 24 ماه 
گذشته و 80 درصد حداقل دستمزد ماهانه ضرب در نرخ جایگزینی درآمد، نرخ 

تعداد بازماندگان، و نرخ دوره تحت پوشش پرداخت می شود. 
نرخ جایگزینی درآمد 0.6 است. 

نرخ تعداد بازماندگان برای یک بازمانده وابسته، 0.4، برای دو تا 0.5، برای سه تا 
0.6 و برای چهار تا و بیشتر 0.8

نرخ دوره تحت پوشش برای کمتر از شش ماه پوشش، 0.1، برای شش تا 12 ماه 
0.7، برای 12 تا 23 ماه 0.75 برای 24 تا 36 ماه 0.85، برای 36 تا 48 ماه 0.9 

برای 48 تا 60 ماه 0.95 و برای 60 ماه و بیشتر 1 
مزایای اجتماعی 
دولتی بازمانده 

)مساعدت 
اجتماعی، آزمون 

وسع(

مزایا ماهانه با نرخ یکنواخت بر اساس اندازه خانواده و این که عضوی از خانواده 
معلول باشد

85 درصد مستمری سالخوردگی یا ازکارافتادگی به یک بازمانده پرداخت می شود. برای دو بازمانده 90 لهستان
درصد و برای سه بازمانده و بیشتر 95 درصد آن به طور برابر بین آن َها تقسیم می شود.  
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جدول شماره 4: تعدیل مزایای مستمری بازماندگی در کشورهای مختلف

دوره زمانی تعدیل مزایاشاخص تعدیل مزایاکشور
ساالنهتغییرات در هزینه های زندگیایران

خودکارتغییرات در هزینه های زندگیآمریکا

-تغییرات نرخ تورم و متوسط دستمزدروسیه

ژانویه و جوالی هر سالتغییرات شاخص بهای کاال و خدمات مصرفیترکیه

مالزی

مزایای بازماندگان 
)صندوق بیمه احتیاط(

تغییرات در هزینه 
زندگی و تدارکات 

مالی سیستم 
بیمه اجتماعی

- مزایای بازماندگان 

)بیمه اجتماعی(
عربستان 
سعودی

--

ساالنه به طور خودکارتغییرات در شاخص بهای کاال و خدمات مصرفیکانادا

سوئد

مستمری همسر

 )مستمری تطبیقی(
ساالنهتغییرات دستمزدها

مستمری همسر )مستمری 
بیوه زن( )بیمه اجتماعی(

ساالنهتغییرات دستمزدها

)NDC( مستمری بازمانده--
مستمری همسر )مستمری 

حق بیمه ای(
--

ساالنهتغییرات قیمت هامستمری تضمینی همسر
مستمری بازمانده یتیم )مستمری 

فرزند( )بیمه اجتماعی(
ساالنهتغییرات دستمزدها

ساالنهتغییرات قیمت هامقرری فرزندان بازمانده

انگلستان
تغییرات در شاخص بهای کاال و خدمات 

مصرفی در سپتامبر سال قبل
ساالنه
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دوره زمانی تعدیل مزایاشاخص تعدیل مزایاکشور
--چین

--مصر

شیلی

مستمری بازمانده
)حساب انفرادی(

تغییرات شاخص 
بهای کاال و 

خدمات مصرفی
ساالنه به طور خودکار

مستمری بازمانده
)بیمه اجتماعی(

تغییرات شاخص 
بهای کاال و 

خدمات مصرفی

ساالنه به طور خودکار
اگر تغییرات شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی در طول سال 
پیش از آن که چرخه 12 ماهه 

به پایان برسد، حداقل 15 درصد 
باشد، این کار زودتر انجام می شود.

ژاپن

مستمری بازمانده 
)برنامه مستمری ملی(

تغییرات قیمت ها 
ساالنه به طور خودکارو دستمزدها

مستمری بازمانده 
)بیمه مستمری کارکنان(

تغییرات قیمت ها 
ساالنه به طور خودکارو دستمزدها

ژانویه و جوالی هر سالتغییرات در حداقل دستمزد قانونیهلند

ساالنهتغییرات دستمزددانمارک

برزیل

مستمری بازماندگان
 )بیمه اجتماعی(

تغییرات شاخص 
هزینه زندگی یا 
حداقل دستمزد

ساالنه

مستمری بازمانده زندانی  
)بیمه اجتماعی(

تغییرات شاخص 
هزینه زندگی یا 
حداقل دستمزد

ساالنه

ساالنهارزیابی بیمه ای دولت مرکزیهند

-تنظیم به منظور خاصگرجستان

--بلغارستان

--مجارستان

دوره ایتغییرات شاخص بهای کاال و خدمات مصرفیقزاقستان
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دوره زمانی تعدیل مزایاشاخص تعدیل مزایاکشور

لهستان
میانگین شاخص ساالنه کاال و خدمات مصرفی 

سال تقویمی پیشین به عالوه حداقل 20 
درصد میانگین دستمزد ماهانه سال قبل

ساالنه






