
 

 
 

ر :   گاه بیمه گذا  دست
 کد شناهس : 

 1400موضوع : بیمه حادهث و فوت کارکنان شاغل و بازنشسته دولت رد سال 
 باسالم واحترام

بیمه  یضمـن تشکـر و قـدردانـ          به منظور از زحمـات و همکاریهای صمیمانه آن دستگاه  گذار در سنوات گذشته، 

سال   در  دولت  بازنشسته  و  شاغل  کارکنان  حادثه  و  عمر  بیمه  قرارداد  شمـاره    1400انعقاد  تصویبنامه  موضوع 

مـورخ    28916/ت15467 شماره    18/2/1385هـ  نامه  تصویب  8/3/1389مـورخ    52078/43410وتصمیم  شماره  و  نامه 

مورخ    52739/ت60259 شماره    21/5/1395هـ  تصویبنامه  مورخ     58594/ت  93628و  وزیران   23/8/1400هـ  هیأت 

 باشد:رعـایـت نکات زیر ضروری می

ســامانه ای ت ت  و    www.sabasrm.ir اینترنتی صــندوب بازنشــســتگی کشــوری به نشــانی  درگاه خدماتدر   -1

امانه بیمه عمر و حادثه    عنوان ـستگان دولت»ـس تگاه با درد کد کارکنان وبازنـش « پیش بینی ـشده اـست که آن دـس

، ـشدگان خود اعم از ـشاغل و بازنـشـسته، مدت بیمهور وارد و حـس  مورد تعداد بیمهذکـشناـسه مربوب به ـسامانه م

 –نام    –ـشامل :   ـشماره م ی    دهبراـسا  ررمت تعیین شـ   و ... بیمه ـشدگان  (فهرست الكتررنيكت اـسامی   لیـست

  Notepadجنسـیت ( در قال  رایل  –شـماره شـناسـنامه  -(  13000101تاریخ تولد    –نام خانوادگی   نام پدر  

  نماید.طبق جدول زیراعالم می

 

ا
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 .شودذکر میمربوطه شدگان جمع کل بیمه «( نفر  در ستون »تعداد   –1-1

از ذکر آمار واطالعات مربوب به ـشاغ ین و  "جدول م اـسبه حق بیمه به نـسبت مدت بیمه "هنگام تکمیلاا-2-1

اکیداً    "بازنـشـسته مـشترن ـسایر ـصندوقها"همچنین بازنـشـستگان مـشترن ـصندوب بازنـشـستگی کـشوری در ردی 

 خودداری نمایند.

شـاغ ین م سـوگ گردیده و درسـتون   ءمشـمولین قانون خدمت پششـکان و پیراپششـکان  طرحی( جشو -1-اا3

 ل اظ می شوند.  روب الذکرجدول ا"شاغل"

ــامانه ثبت احوال    -  4-1 ــورت الکترونیکی ارتباب با س ــامانه، بص ــده درس پس از وارد نمودن اطالعات بیمه ش

ه به نمایش داده می ـشود و امکان ویرایش اطالعات وجود بارگذاری ـشد  "خطاادلر"برقرار ـشده و اطالعات  

اطمینان حاـصل  "خطادلراا"دارد. لذا بعد از بارگذاری اطالعات از ـص ت مـشاـصات ارراد واـصالال اطالعات  

 نمایید. 

اباشد.ازیرم اجدنلابشرحا1400دراسالاا)عادی(اعمرنحادثهاپایهايرخاحقابكمهاا-5-1

اجمعاکلاریالاامبلغا)سااليه(ااریالاامبلغا)ماهايه(ااموضوعا

ا540.000ا45.000اسهماشاغل
ا1.080.000

ا540.000ا45.000اسهمادسرگاهاا

ا540.000ا45.000اسهمابازيشسره
ا1.080.000

ا540.000ا45.000اسهمادسرگاهاا

ا

نادرمورداااریالاا150.000.000مبلغااعمرا)فوت(ابرلیاشتاغلك انابازيشتسترگا ااسترمایهابكمهاا – 6-1

ااریالاا150.000.000مبلغااااحدلکثرقطعایاالزکارلفرادگ اکاملانادلئماعضتویالزالعضتایابد اا

الس .

ا

ا

ا
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تاریخ شــــروع قــــرارداد  در ردی  »مرخصی بدون حقوب شاغ ین« جمع آن تعداد از بیمه شدگان که در  -7-1

کـه ایـن    ی« و جمــع مــدتــ    نفر(» تعداد   بدون حقوب به سر می برند در ستون   یدر مــرخصــ   ادثهبیمــه عمــر و حــ 

 « ذکر خواهد شد.  ماه(ارـراد در مرخصی بدون حقوب می باشند در ستون » مدت بیمه 

زاستازما اثب الحوللاکشتورناابارگذلریامشتصاتاتالفرلدانالستر ا الگذلراپسالزاادسترگاهابكمه -2

، مب غ مشبور را به حســـاگ ســـمهری شـــماره   انالعا اجمعاکلامبلغاحقابكمهاتوستتساستتامايهكت ك

نشد بانک صــادرات ایران،     IR740190000000100055555002 شــماره شــبایا    0100055555002

بیمه (  ده رقمی  با ذکر کد شــناســه    (ایرانصــادرات  قابل پرداخت در ک یه شــع  بانک   763کد شــعبه   شــعبه راطمی

 گذار در ریش بانکی، واریش نموده، مشاصات ریش واریشی را که حاوی مب ـغ ریـش، شمـاره ریـش، کـد شعبه

ادرات ایران( امانه درد کرده و تأییدیه  »لیـست ریش  در جدول  اـستتاریخ ریش  و   بانک ـص اداره  های واریشی« ـس

 امور مالی صندوب بازنشستگی کشوری را از سایت اخذ نماید. کل

اتذکر:ا

سـامانه بیمه عمر و حادثه در سـایت این صـندوب هوشـمند بوده و در صـورت وارد نمودن اطالعات قزم حق بیمه –ال 

 متع ق را طبق نرخ مقرر م اسبه و تعیین می نماید.

 شـــماره شـــبایا    0100055555002مب غ حق بیمه صـــرراً از طریق شـــع  بانک صـــادرات ایران به حســـاگ شـــماره -گ

IR740190000000100055555002   .واریش شود 

  روت(تســریــع دراناــام تعهدات صندوب در قبال پرداخت سرمایه بیمه عمر و  به منظور ج وگیری از عم یات تکراری–د

 نماید .بطور سالیانه و یکاا پرداخت را  حق بیمهگذار دستگاه بیمهو نقص عضو توصیه می شود 

 

 
 

 

 
 

باتوجهابهاتاخكرادراااپتتردلختت اشتتوداااا30/11/1400تااتاریخحقابكمهامذکورام ابایس احدلکثراا -د

يستب ابهالي ااداقرلردلداااا25/12/1400دسترگاهاهایالجرلی ام اتوليمداتااپایا ااا1400صتدنراتاتویبمامهاا

انایاالفزلیشاناکاهشالقدل ايمایمد.
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اکیداً  حق بیمه شــاغ ین و بازنشــســتگان می بایســت همشمان پرداخت شــود و از پرداخت آن در دو زمان متفاوت  –هـــــ 

 خودداری گردد.

ــه -3 ــاه بیم ــاییدیه مبنی بر واریش حق بیمه از سایت این صندوب، »دستگ ــذ ت ــس از اخ ــذار پ « را  تاییدیه واریشی  گ

 در استانها به مدیریت استانی و در تهران به اداره کل استان تهران این صندوب ت ویل نماید.نساه در دو 

ی  تانی مربوطه یا اداره کل اسـ سـ مدیریت ا -4 در صـورت    ككست الكتررنيكت امشتصاتاتتان تهران پس ازبررـس

 دهد.گذار عودت میرا به دستگاه بیمهتاییدیه یک نساه از وص ت آنها، را تأیید 

 

شتدهاککراااافردابكمهمشتصاتاتاکاملاابایست افاساادراككست الكتررنيكت امشتصاتاتلالكزلمایام اتذکر:

مشتصاتاتالفرلداغكراناهمیمك الزاثب اشتمارهاپرستمل لاشتمارهامسترصد ااگرددانالکكدلیالزاککراا

مستتلوكك اعد ارعای امدادلی ااااخوددلریايمایمد.نایااشتتمارهادفررکلانا...ابهاجایاکدمل اا

گذلراخولهدابوداناتذکراناجبرل اخستتارتانلردهالحرماك ابطورکاملابرعهدهادستترگاهابكمه

اابهاهكچانجهامسلوككر ادرقبالاآ ايصولهدادلش .لی اصمدنقا

آیداضتممایالمتا ابمابرلی االز الست ادق اکاف ادراتهكهاككست الكتررنيكت ابكمهاشتدگا اب مل

پسالزابارگذلریالنككهاناقبلالزاااارنزا7تاااااگذلرلاحدلکثرلصتتاحافایلالكتررنيكت اتوستتسابكمه

الي ااداقرلردلدامادنرالس .

شتاغلك انابازيشتسترگا اخودارلااااکلكهااگذلربهاآ الست اکهادسترگاهابكمهاالي ااداقرلردلدامموط -5

 تولمایايزداصمدنقابازيشسرگ اکشوریابكمهاعمراناحادثهايماید.

نسـبت به انعقاد قرارداد بیمه  مفاد این باشـنامهبا رعایت   25/12/1400تا تاریخ بایسـت حداکرر  آن دسـتگاه می -6

 عمر و حادثه اقدام نماید.

 
 

 

 خواهد بود. 1400و تاریخ خاتمه آن پایان اسفند ماه  1/1/4001تاریخ شروع قرارداد  -7

درالسرعانق ابهامرلج هابهاآ ادسرگاهاالاادراصتتورتابتترنزاحتتادثهامشمولاقرلردلدابكمهاعمراناحادثه

درگاهالكتررنيكت اصتمدنقايستب ابهاثب اغرلم افوتاناياعاعضتوانالستت امدلربامربوقهالقدل اا

 يمایدا

پیشــامد ناگهانی ، ناشــی از یک عامل خارجی اســت که بدون قصــد و اراده بیمه شــده ، منار به  حادثها: -

 روت یا نقص عضو یا اعضاء بدن وی شود .
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و و از  -اا کارارتادگی جشیی وک ی دائم : عبارت اـست از قطع ، یا ازدـست دادن توانایی کار عـضوی    نقص عـض

ــک معتمد بیمه گر ،  ــص و تایید پشش ــک متاص ــایص پشش ــی از حادثه بوده و طبق تش ــای بدن که ناش ازاعض

 وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .

جشیی(  -ه و یا از کارارتادگی دائم  ک یاررادی که قبل از شـروع قرارداد ، دارای نقص عضـو بود :اا1تباترها-

 يم اباشمدا.داشته باشند  از این بابت مشمول مفاد این قرارداد و تعهدات ناشی از آن 

باـشد ازـشمول این قرارداد    ناـشی از بیماریجشیی(   -چنانچه نقص عـضوویاازکارارتادگی دائم  ک ی  :2تباترها-

 مسرثم اخولهدابود.

ادرموردافوت –لكف

 تصویر گواهی روت صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور. -

 گواهی پششک معالج یا پششکی قانونی مبنی بر تعیین ع ت روت. -

گشارش مشـروال حادثه  درصـورتی که روت به ع ت حادثه باشـد( که توسـا مراجع ذی صـالال انتظامی یا  -

 قضایی تنظیم و نام بیمه شده متوری در آن قید شده باشد. 

ادرامورداياصاعضواا–ب

 شده در آن قید شده باشد.گشارش مشروال حادثه که توسا نیروی انتظامی تنظیم شده و نام بیمه -

گواهی پششک معالج یا پششکی قانونی که درآن صری اً ذکر شده باشد که کدام عضو از اعضای بدن و از   -

 ای قطع یا ازکارارتاده کامل و دائم شده است.چه ناحیه

 

 

 

 

(ا1)اااچمايیهافردیاکهامشتصاتاتانیابهاهردككلانعمول ادراككست الكتررنيكت اموردلشتارهادرابمد -8

لي ااداقرلردلدالنككهااااتااتاریخاا1/1/1400لی ابصشتمامهادر ايشتدهاباشتدانافردادراحدافاصتلاتاریخاا

هكچانجهاتح اپوشتشابكمهاعمرنحادثهاااافوتايمودهانایادچارحادثهاممجربهاياصاعضتواشتودابه

نادرموردالی ایااياصاعضتواموضتوعك ايدلردااعمر)فوت(اامحستوبايشتدهاناپردلخ استرمایهابكمهاا

 گردد.مم ادايم ا"قرلردلدالكحاق "لفرلدابهاهكچانجه

آ ا 0100055555002واریشی به حســاگ ســمهری شــماره واریشی حق بیمه عمر و یا اشــتباهدر صــورت اضــاره -9

را در دو نساه تکمیل   فر ا»درخولس السرردلدالضافهانلریزی/لشرباهانلریزیاحقابكمهاعمر«دسرگاهاا

 امور مالی این صندوب ارسال نماید.اداره کل و بهمراه ریش واریشی جهت استرداد به 
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 در سامانه بیمه عمر و حادثه سایت این صندوب تعبیه شده است.وقراردادها  ررمهاک یه  -10

مذکور، اداره کل امور ررهنگی و اجتماعی بازنـشـستگان این   نامهو تـصمیم هامنظور حـسن اجرای تـصویبنامهبه ، در خاتمه

تواند برای کـس  اطالعات بیـشتر و راهنمایی قزم و تبادل نظر آن دـستگاه در ـصورت لشوم می پاـساگوییـصندوب آماده  

ـــماره ت فن ـهای   اداره ـکل مشبور    (021 ـبا ـکد    88956183  -88956152  -88956706  –  88395495  -  88395366ـبا شـ

 .تما  حاصل نماید

 

 

 

 

         

 

 

 

 


