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     :دستگاه بيمه گذار 
        :كد شناسه 

  
  1395دولت در سال  شاغل و بازنشستهبيمه عمر و حادثه كاركنان : موضوع 

  

  سالم عليكم
انه آن دسـتگاه بيمـه گـذار در      ضمـن تشكـر و قـدردانـي از زحمـات و همكاريهاي صـميم ،  احتراماً        

دولت در سال  شاغل و بازنشستهرداد بيمه عمر و حادثه كاركنان ، به منظور انعقاد قرا گذشته سنوات
 تصـميم نامـه شـماره   و 18/2/1385 هــ مــورخ   28916ت/15467موضوع تصويبنامه شمـاره  1395

ـــورخ  52078/43410 ــماره   8/3/1389م ــه ش ــران ونام ــأت وزي ــورخ  167889هي  22/12/1394م
  :رعـايـت نكات زير ضروري مي باشد ) دولتهيات (دبيركميسيون اموراجتماعي ودولت الكترونيك 

 سامانه اي تحـت عنـوان     www.cspf.irدر پايگاه اينترنتي صندوق بازنشستگي كشوري به نشاني -1
 ، پيش بيني شده است كه آن دستگاه با درج كد شناسـه مربـوط  » سامانه بيمه عمر و حادثه « 

اعم از شاغل و بازنشسته ، مدت  به سامانه مزبور وارد و حسب مورد تعداد بيمه شدگان خود
 .را به شرح جدول زيراعالم مي نمايد... بيمه و 

  

  به نسبت مدت بيمهوحادثه عمر  ) عادي ( يمه جدول محاسبه حق ب
 تعداد  عنوان

  )نفر ( 
 مدت بيمه

  )ماه ( 
  سهم بيمه شده

  )ريال ( 
  سهم بيمه گذار

  )ريال ( 
  )ريال(جمع 

        شاغل
        دوق بازنشستگي كشوريبازنشسته مشترك صن

        بازنشسته مشترك ساير صندوقها
        مرخصي بدون حقوق شاغلين

        جمع
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  .جمع كل بيمه شدگان ذكر مي شود » تعداد نفر « در ستون  –1-1
جــزو شــاغلين محســوب          ) طرحــي(مشــمولين قــانون خــدمت پزشــكان و پيراپزشــكان  -2-1

  . دلحاظ مي شونعمر وحادثه ) عادي(جدول محاسبه حق بيمه  "شاغل"درستون  گرديده و
  . با رعايت توضيحات بشرح زيرمي باشد 1395ماهانه  در سال  )عادي ( نرخ حق بيمه  -3-1
  
    ريال000/15  سهم دستگاه    ريال  000/15    سهم مستخدم شاغل  -
  الري000/15  سهم دستگاه    ريال 500/12      سهم بازنشسته -
  

  : توضيح
صندوق بازنشستگي دربـاره بازنشسـتگان مشـترك صـندوق بازنشسـتگي       )ماهانه ( سهم  ريال 2500مبلغ 

كشوري توسط اين صندوق و در مورد مشتركين ساير صندوقها توسـط صـندوق بازنشسـتگي متبـوع     
ـ    . مستخدم بازنشسته پرداخت خواهد شد  غ در صورت خودداري صـندوق اخيرالـذكر از پرداخـت مبل

را جزو حـق بيمـه سـهم مسـتخدم بازنشسـته       ريال 2500مذكور ، دستگاه بيمه گذار موظف است مبلغ 
  .لحاظ و محاسبه نمايد 

و بــراي قطــع يــا  ريــال 000/000/50لــغ بســرمايه بيمــه بــراي هــر نفــر بابــت فــوت م – 4-1
  .باشد مي  ريال 000/000/50دائم عضوي از اعضاء بدن حداكثر مبلغ  كامل و ازكارافتادگي

جمع آن تعداد از بيمه شدگان كه در تـاريخ  » مرخصي بدون حقوق شاغلين « در رديف  -5-1
ي بدون حقوق به سر مي برند در سـتون  ـرخصـوادث در مـر و حـه عمـرارداد بيمـروع قـش
راد در مرخصي بدون حقوق مي باشند در سـتون  ـن افـه ايـي كـدتـع مـو جم»  )نفر ( تعداد « 
  .ذكر خواهد شد »  )ماه ( مه مدت بي« 

ن و اعالم جمع كل مبلغ حـق بيمـه متعلـق توسـط سـامانه ، مبلـغ       يدستگاه بيمه گذار پس از تعي - 2
 بانك صادرات ايران ، شعبه فاطمينزد  0100055555002مزبور را به حساب سپهري شماره 
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كد شناسه بيمه گـذار در فـيش   با ذكر  )قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات (  763كد شعبه  

 ساعت از تاريخ واريز حق بيمه ، مشخصات فيش واريزي را  48بانكي ، واريز نموده و پس از 

و تاريخ فيش مـي باشـد    )بانك صادرات ايران ( د شعبه ـش ، كـاره فيـش ، شمـغ فيـكه حاوي مبل
ريت امـور مـالي   سـامانه درج كـرده و تأييديـه مـدي    » هاي واريـزي   ليست فيش« در جدول 

 .صندوق بازنشستگي كشوري را از سايت اخذ نمايد 

  : تذكر 
سيستم سامانه بيمه عمر و حادثـه در سـايت ايـن صـندوق هوشـمند بـوده و در صـورت وارد         –الف 

  .نمودن اطالعات الزم ، حق بيمه متعلق را طبق نرخ مقرر محاسبه و تعيين مي نمايد 
 0100055555002شعب بانك صادرات ايـران بـه حسـاب شـماره      مبلغ حق بيمه صرفاً از طريق  -ب 

  .واريز شود 
  .صورت حواله بانكي از ساير بانكها اكيداً خودداري شود ه از پرداخت و ارسال حق بيمه ب –ج 
دستگاه بيمه گذار از لحاظ ورود به سايت ايـن صـندوق و   ، منظور جلوگيري از عمليات تكراري ه ب –د 
و نقـص عضـو توصـيه     )فـوت  ( تعهدات صندوق در قبال پرداخت سرمايه بيمه عمر ام ـانجـع درريـتس

  .بطور ساليانه و يكجا پرداخت شود  مي شود حق بيمه
در صورت پرداخت حق بيمه بطـور سـاليانه ، حـق بيمـه مـذكور مـي بايسـت حـداكثر تـا تـاريخ            -هـ 
ماهانـه ، حـق بيمـه هرمـاه      ه بصورتـق بيمـت حـرداخـورت پـود ودر صـت شـرداخـپ 15/3/1395

  .مي بايست حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت شود 
حق بيمه شاغلين و بازنشستگان مي بايست همزمان پرداخت شود و از پرداخـت آن در دو زمـان    –و 

  .متفاوت اكيداً خودداري گردد 
م اين صندوق ، فـر  ز حق بيمه از سايتاييديه مبني بر واريـذ تـس از اخـذار پـه گـاه بيمـدستگ -3

را در دو نسـخه تكميـل و پـس از    » قرارداد بيمه حادثه و فوت كاركنان و بازنشستگان دولت « 
 همراه تاييديه مذكور و ليست الكترونيكي مشخصات افراد بيمه شده كه ه مهر و امضاء ب
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ها بـه مـديريت   براساس فرمت مربوطه تهيه خواهد نمود و فيشهاي واريز حق بيمه ، در استان
 .استاني و در تهران به اداره كل استان تهران اين صندوق تحويل نمايد 

ديريت استاني مربوطه يا اداره كل استان تهران پس از بررسي مدارك و ليست الكترونيكـي   ـم -4
در صورت صحت آنها ، قرارداد را تأييد و امضاء نموده و پس از صدور ، يك نسخه مشخصات 

 .از قرارداد را به دستگاه بيمه گذار عودت مي دهد 

در ليست الكترونيكي مشخصات ، الزاماً مي بايست فقط شماره ملـي فـرد بيمـه    : تذكر 
 .داري نمايند ذكر گردد و اكيداً از ذكر كدملي غير خود) اعدادو بدون خط (شده 

ر شاغلين و بازنشستگان خود را انعقاد قرارداد منوط به آن است كه دستگاه بيمه گذا - 5
  .ماً نزد صندوق بازنشستگي كشوري بيمه عمر و حادثه نمايد توا

نسـبت بـه انعقـاد    ) د ( بـا رعايـت رديـف     31/4/1395آن دستگاه مي بايست حداكثر تا تاريخ  - 6
 .و حادثه اقدام نمايدبيمه عمر  )اوليه ( قرارداد 

سامانه بيمه عمروحادثه براي انعقاد قرارداد به اسـتثناء قـرارداد    1/5/1395از تاريخ  -7
غيرفعال شـده و بـه هـيچ عنـوان قـرارداد اوليـه منعقـد        ) كاهش و افزايش (الحاقي

 .نخواهد شد 

 .د خواهد بو 1395و تاريخ خاتمه آن پايان اسفند ماه  1/1/1395تاريخ شروع قرارداد  -8

 كاهش يا افزايش چنانچه آن دستگاه حق بيمه عمر را ساليانه پرداخت نموده باشد ، در صورت  -9
حسـب  يك از ماههـاي بعـداز فـروردين مـاه     در هر )اعم از شاغل يا بازنشسته ( تعداد بيمه شدگان 

محاسبه تغييرات افزايش يا كـاهش حـق   « مورد پس از درج در سامانه بيمه عمر و حادثه فرم 
را تكميـل و سـپس فرمهـاي     )در دونسـخه  ( » قـرارداد الحـاقي   « و فـرم  » مه عمر و حـوادث  بي

ده كـاهش يـا افـزايش يافتـه     مشخصـات افـراد بيمـه شـ    كور را بهمراه ليسـت الكترونيكـي   مذ
 تأييديه مديريت امور مالي اين حقوق وفيش هاي واريزحق بيمه و حالت مرخصي بدونويادر
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در تهران به اداره كل در استانها به مديريت استاني واريز حق بيمه مربوطه صندوق مبني بر و
ليكن چنانچه آن دستگاه حـق بيمـه را بصـورت ماهانـه     . استان تهران اين صندوق تحويل نمايد 

ت موظف مي باشد براي ماههاي بعداز فروردين ماه حسب مـورد  ـالـن حـواريز نمايد ، در اي
و در صـورت داشـتن   » حـق بيمـه عمـر و حـوادث      زايش يا كاهشافت افرم محاسبه تغييـر « 

كاهش يا افزايش در تعداد بيمه شدگان و يا استفاده بيمـه شـدگان شـاغل ازمرخصـي بـدون      
را تكميـل   )در دونسخه (  »قرارداد الحاقي « حقوق ، پس ازدرج درسامانه بيمه عمروحادثه فرم 

مور مالي اين صندوق مبني بر واريز حـق بيمـه   و فرم هاي مذكور را بهمراه تأييديه مديريت ا
و مشخصـات   )هـر ورايـزي در يـك فـيش     ( و  )بطور جداگانـه  ( و فيش هاي واريز حق بيمه هر ماه 

افراد كاهش يا افزايش يافته به مديريت استاني و در تهـران بـه اداره كـل اسـتان تهـران ايـن       
و يا اداره كل استان تهـران پـس از    در هردو حالت فوق مديريت استان. صندوق تحويل نمايد 

را امضاء نموده و  »قرارداد الحاقي « بررسي مدارك و ليست الكترونيكي ، در صورت صحت ، 
 .پس از صدور ، يك نسخه از قرارداد را به آن دستگاه عودت مي دهد 

ادثه مشمول قرارداد بيمه عمر و حادثه آن دستگاه در اسرع وقـت فـرم   ـروز حـورت بـدر ص -10
را در دو نسـخه تكميـل و   »  )غرامت فوت و نقص عضـو  ( پرداخت سرمايه بيمـه عمـر و حادثه  « 

در بهمراه مدارك پيش بيني شده در دستورالعمل اجرايي تصويبنامه موصوف جهت پرداخـت  
 . به مديريت استان ودر تهران به اداره كل استان تهران تحويل نمايداستانها 

به هردليل وعنوان در ليست الكترونيكي مورداشـاره   يوكه مشخصات چنانچه فردي  -11
تا تاريخ  1/1/1395اين بخشنامه درج نشده باشد و فرد در حد فاصل تاريخ  3در بند 

   فوت نموده و يا دچار حادثه منجر بـه نقـص عضـو شـود بـه      ) اوليه ( انعقاد قرارداد 
ايه بيمـه  خـت سـرم  هيچ وجه تحت پوشش بيمه عمروحادثه محسوب نشـده و پردا 

 .موضوعيت ندارد عمريا نقص عضو 
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ايـن افـراد را   ، بديهي است چنانچه دستگاه اجرايي متبوع بعداز انعقاد قرارداد اوليـه  
 يـا كـاهش  ( يا حادثه با انعقـاد قـرارداد الحـاقي    ) در زمان حيات (قبل از تاريخ فوت 

ـ  ) افزايش  ن صـورت پرداخـت   تحت پوشش بيمه عمرو حادثه قرارداده باشـد دراي
  .سرمايه بيمه عمروحادثه طبق مقررات موضوعه بالمانع خواهد بود 

ر و يـا اشـتباه واريـزي بـه حسـاب سـپهري شـماره        در صورت اضـافه واريـزي حـق بيمـه عمـ     -12
اشـتباه واريـزي   / درخواست استرداد اضافه واريزي « آن دستگاه فرم  0100055555002

ل و بهمراه فيش واريزي جهت استرداد به مديريت امـور  را در دو نسخه تكمي »حق بيمه عمر 
 .مالي اين صندوق ارسال نمايد 

و روش تهيه و ارسال ليست الكترونيكي در ارائه اطالعات ليست الكترونيكي كليه فرمها و فرمت -13
  .سامانه بيمه عمر و حادثه سايت اين صندوق تعبيه شده است 

امه هـاي مـذكور ، اداره كـل امـور فرهنگـي و اجتمـاعي       در خاتمه بـه منظـور حسـن اجـراي تصـويبن     
م وآن دستگاه در صـورت لـز  . بازنشستگان اين صندوق آماده هرگونه همكاري و مساعدت مي باشد 

و  88968788مي تواند براي كسب اطالعات بيشتر و راهنمايي الزم و تبادل نظر با شماره تلفـن هـاي   
  .تماس حاصل نمايد  اداره كل مزبور)  021با كد (  88964399

  
  
  

  محمود اسالميان
  مدير عامل

  


