بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرایی:صندوق بازنشستگی كشوری
نام دستگاه مادر:وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
شرح خدمت
نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

به منظور ارائه خدمات بيمه عمر( فوت و حادثه) به بازنشستگان و كاركنان دستگاه هاای اجرایی(رسامی ،پيماانی،
ثابت ،قراردادی ،خرید خدمت و سایر عناوین مشابه)  ،صندوق مبادرت به اجرای بيمه عمر و حوادث می نماید
خدمت به شهروندان ()G2C
بازنشستگان و كاركنان دستگاه های اجرایی
خدمت به كسب و كار()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :پرداخت غرامت بيمه عمر و حوادث كاركنان دولت و
بازنشستگان صندوق بازنشستگی كشوری

( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تکميل می شود).

تصدی گری
استانی

حاكميتی
شهری
منطقه ای
ملی
كسب و كار
تامين اجتماعی
ماليات
آموزش سالمت
تولد
بازنشستگی مدارک و گواهينامهها
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاضای گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه

مدارک الزم برای انجام
خدمت

.1
.2
.3
.4
.5
.6

قوانين و مقررات باالدستی

.1
.2

آمار تعداد خدمت گيرندگان

روستایی
ثبت مالکيت
وفات سایر

فرم پرداخت سرمایه بيمه عمر و حادثه
گواهی فوت مرحوم
گزارش پزشکی قانونی
كپی كامل شناسنامه مرحوم
حکم استخدامی ( شاغل)
كروكی صحنه تصادف ( در صورت تصادف ) وگزارش نيروی انتظاامی ( در صاورت باروز حادثاه
منجر به فوت )
تصویب نامه شماره 43410/52078مورخ  1389/3/8هيأت محترم وزیران
بخشنامه اجرائی ساليانه بيمه عمر و حادثه

6557خدمت گيرندگان در:

ماه

فصل

سال

ساعات ارائه خدمت:

ساعات مراجعه متقاضی:

شنبه تا چهارشنبه  8تا 16

شنبه تا چهارشنبه  8تا 16

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

یکبار برای هميشه

یك بار در:

ماه

فصل

سال

یك بار
مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونيك

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن
www.cspfiran.com/Insurance/xInsurance.aspx
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن :سامانه بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان دولت

 -6نحوه
دسترسی به
خدمت

 -5جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت 15 :روز از زمان تحویل مدارک

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت

الکترونيکی

تلفن همراه (برنامه كاربردی)

اینترنتی

پيام كوتاه

پست الکترونيك

ارسال پستی

الکترونيکی

پست الکترونيك

پيام كوتاه

تلفن گویا یا مركز تماس

ارسال پستی

دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
پست الکترونيك

غيرالکترونيکی

الکترونيکی

سایر(باذكرنحوه دسترسی)

در صورت نياز استعالم از سایر واحدها

تلفن همراه (برنامه كاربردی)

اینترنتی
پست الکترونيك

دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهای موردتبادل

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

درمرحله ارائه خدمت
نام سامانه های دیگر

ارسال پستی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونيکی
غير
الکترونيکی

برخط
online

سامانه بيمه عمر و حوادث كاركنان و
بازنشستگان دولت

ار
ت
با
ط

نام سامانه های دستگاه

خ
د
م
ت

نام دستگاه دیگر

غرامت بيمه عمر و حوادث

فيلدهای

مبلغ

استعالم الکترونيکی اگراستعالمغيرالکترونيکياست،

با
س
ا
ی
ر
د
س
ت
گ
ا
ه
ه
ا
ی

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای
اطالعاتی) دردستگاه

پيام كوتاه

تلفن گویا یا مركز تماس

غيرالکترونيکی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP

اینترنتی

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

اینترنتی

د
ی
گ
ر

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها
)

غيرالکترونيکی

تلفن همراه (برنامه كاربردی)

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونيکی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

دستهای
()Batch

غيرالکترونيکی

تلفن گویا یا مركز تماس
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

دیگر

برخط
online
دستهای
()Batch

موردتبادل

(درصورت
پرداخت
هزینه)

دستگاه
مراجعهکننده
دستگاه
مراجعهکننده

بانك عامل هر دستگاه

 -9عناوین فرایندهای خدمت

دستگاه های اجرایی

-1
-2
-3
-4
-5
-6

استعالم توسط:

تکميل فرم و ارائه مدارک
بررسی مدارک
در صورت نياز استعالم از سایر واحدها
ثبت اطالعات متوفی درسيستم
صدور چك
تحویل به نماینده دستگاه اجرایی

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

شروع

ثبت اطالعات

در صورت نياز

متوفی درسيستم

استعالم از سایر

بررسی مدارک

تکميل فرم و ارائه

بلی

آیا درخواست
غرامت آمده است؟

مدارک

واحدها
صدور چك

خير

بررسی مدارک

تحویل به نماینده

تکميل فرم و ارائه

بلی

واریزی یا اضافه

مدارک

دستگاه اجرایی

واریز آمده است؟

خير

پایان

نام ونام خانوادگی تکميل كننده فرم:

تلفن:

پستالکترونيك:

آیا درخواست اشتباه

واحدمربوط:

