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   :دستگاه بيمه گذار 
   :كد شناسه 

 

 1392بيمه عمر و حادثه كاركنان و بازنشستگان دولت در سال : موضوع 
 

 سالم عليكم
انه آن دسـتگاه بيمـه گـذار در    ات و همكاريهاي صـميم ـي از زحمـدردانـر و ق ـن تشك ـضم ،   تراماً  اح      

ر و حادثـه كاركنـان و بازنشـستگان دولـت در سـال              سال اخير ، به منظور انعقاد قرارداد بيمه عم         شش
ــصويبنامه هــاي شمــ    1392 ــوع اجــراي ت  و 18/2/1385ورخ ـ هـــ مــ 28916ت/15467اره ـ موض

 :ت نكات زير ضروري مي باشد ـايـ رع8/3/1389ورخ ـ م52078/43410
سامانه اي تحت عنـوان   ir.cspf.wwwدر پايگاه اينترنتي صندوق بازنشستگي كشوري به نشاني  -1

پيش بيني شده است كه آن دستگاه با درج كد شناسه مربوط به             » سامانه بيمه عمر و حادثه      « 
ت سامانه مزبور وارد و حسب مورد تعداد بيمه شدگان خود اعم از شـاغل و بازنشـسته ، مـد                   

 .را به شرح جدول زيراعالم مي نمايد... بيمه و 
  عمر به نسبت مدت بيمه) عادي ( يمه حق بجدول محاسبه 

 تعداد عنوان
 )نفر ( 

 مدت بيمه
 )ماه ( 

 سهم بيمه شده
 )ريال ( 

 سهم بيمه گذار
 )ريال ( 

 )ريال(جمع 

      شاغل
      بازنشسته مشترك صندوق بازنشستگي كشوري

      بازنشسته مشترك ساير صندوقها
      مرخصي بدون حقوق شاغلين

      معج
 

 .جمع كل بيمه شدگان ذكر مي شود » تعداد نفر «  در ستون –1-1
 با اين صندوق قرارداد منعقـد شـده         1391در صورتيكه در سال     (  ماهانه    )عادي( نرخ حق بيمه     -2-1

 : با رعايت توضيحات بشرح زير اعالم مي گردد 1392 در سال )باشد 
  ريال 9000 سهم دستگاه  ريال 7500   سهم مستخدم شاغل -
 ريال 9000 سهم دستگاه  ريال 5000    سهم بازنشسته-
 
 

 02/12/91 
 250/ص  /  19314  
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 :توضيحات 
 با صندوق بازنشستگي كـشوري قـرارداد بيمـه عمـر و حادثـه               1391 چنانچه بيمه گذار در سال       –الف  

 بابـت سـود مـشاركت دوره قبـل مـستخدم      ريـال  1500منعقد نموده باشد در اين صورت ماهانه مبلغ  
 .ه توسط اين صندوق پرداخت خواهد شد شاغل و بازنشست

 با شركت بيمـه اي ديگـر قـرارداد بيمـه عمـر و حادثـه منعقـد                   1391 چنانچه بيمه گذار در سال       –ب  
نموده باشد يا اساساً كاركنان شاغل و بازنشسته خود را در سال مـذكور تحـت پوشـش بيمـه عمـر و                       

ت حـق بيمـه سـهم مـستخدم شـاغل و            حادثه قرار نداده باشد در اين صورت بيمه گذار موظـف اسـ            
 . محاسبه نمايد ريال 6500 و ريال 9000بازنشسته را ماهانه بترتيب بماخذ 

ــال 2500 مبلــغ –ج  ــه (  ســهم ري ــاره بازنشــستگان مــشترك صــندوق  )ماهان  صــندوق بازنشــستگي درب
بازنشــستگي كــشوري توســط ايــن صــندوق و در مــورد مــشتركين ســاير صــندوقها توســط صــندوق 

در صورت خودداري صـندوق اخيرالـذكر       . تگي متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت خواهد شد        بازنشس
 را جـزو حـق بيمـه سـهم          ريـال  2500از پرداخت مبلغ مذكور ، دستگاه بيمه گذار موظـف اسـت مبلـغ               

 .مستخدم بازنشسته لحاظ و محاسبه نمايد 
 و بــراي قطــع يــا ريــال 30,000,000لــغ ب ســرمايه بيمــه بــراي هــر نفــر بابــت فــوت م– 3-1

 . مي باشد ريال 30,000,000ازكارافتادگي دائم عضوي از اعضاء بدن حداكثر مبلغ 
جمع آن تعداد از بيمه شدگان كه در تـاريخ          » مرخصي بدون حقوق شاغلين     «  در رديف    -4-1
ي بدون حقوق به سر مي برند در سـتون          ـرخصـوادث در م  ـر و ح  ـه عم ـرارداد بيم ـروع ق ـش
راد در مرخصي بدون حقوق مي باشند در سـتون          ـن اف ـه اي ـي ك ـدتـع م ـو جم  » )نفر  ( تعداد  « 
 .ذكر خواهد شد  » )ماه ( مدت بيمه « 

ن و اعالم جمع كل مبلغ حـق بيمـه متعلـق توسـط سـامانه ، مبلـغ                   يدستگاه بيمه گذار پس از تعي      -2
 ، شعبه فـاطمي     بانك صادرات ايران   نزد   0100055555002مزبور را به حساب سپهري شماره       

 با ذكر كد شناسه بيمـه گـذار در فـيش            )كليه شعب بانك صادرات     قابل پرداخت در    (  763كد شعبه   
 ساعت از تاريخ واريز حق بيمه ، مشخـصات فـيش واريـزي را               48بانكي ، واريز نموده و پس از        

يش مـي باشـد      و تاريخ ف   )بانك صادرات ايران    ( د شعبه   ـش ، ك  ـاره في ـش ، شم  ـغ في ـكه حاوي مبل  
سـامانه درج كـرده و تأييديـه مـديريت امـور مـالي              » هاي واريـزي     ليست فيش « در جدول   

 .صندوق بازنشستگي كشوري را از سايت اخذ نمايد 
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 : تذكر 
 سيستم سامانه بيمه عمر و حادثـه در سـايت ايـن صـندوق هوشـمند بـوده و در صـورت وارد                        –الف  

 .علق را طبق نرخ مقرر محاسبه و تعيين مي نمايد نمودن اطالعات الزم ، حق بيمه مت
 0100055555002  مبلغ حق بيمه صرفًا از طريق شعب بانك صادرات ايـران بـه حـساب شـماره                    -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   ،  تكراري منظور جلوگيري از عملياته   ب –د  
 نقـص عـضو توصـيه        و )فـوت   ( ام تعهدات صندوق در قبال پرداخت سرمايه بيمه عمر          ـانجـع در ريـتس

 )ه و سهم بيمه گـذار و سـهم صـندوق و سـود ناشـي از مـشاركت       سهم بيمه شدحسب مورد ،    ( مي شود حق بيمه   
 . پرداخت شود بطور ساليانه و يكجا

 در صورت پرداخت حق بيمه بطـور سـاليانه ، حـق بيمـه مـذكور مـي بايـست حـداكثر تـا تـاريخ             -هـ  
ه بصورت ماهانـه ، حـق بيمـه هرمـاه     ـق بيمـت حـرداخـورت پـود ودر ص  ـت ش ـرداخـ پ 15/2/1392

 .مي بايست حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت شود 
م ز حق بيمه از سايت اين صندوق ، فـر       اييديه مبني بر واري   ـذ ت ـس از اخ  ـذار پ ـه گ ـاه بيم ـدستگ -3

را در دو نـسخه تكميـل و پـس از           » قرارداد بيمه حادثه و فوت كاركنان و بازنشستگان دولت          « 
مشخصات افراد بيمـه شـده    )  CD(همراه تاييديه مذكور و ليست الكترونيكي ه مهر و امضاء ب

بـه  مـود و فيـشهاي واريـز حـق بيمـه ، در اسـتانها           كه براساس فرمت مربوطه تهيـه خواهـد ن        
 .مديريت 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
 ) CD( نمـوده و پـس از صـدور ،    در صورت صحت آنها ، قرارداد را تأييد و امضاء  مشخصات

 .يك نسخه از قرارداد را به دستگاه بيمه گذار عودت مي دهد 
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
نـسبت بـه انعقـاد      ) د  (  بـا رعايـت رديـف        31/3/1392آن دستگاه مي بايست حداكثر تا تاريخ         -6

 . بيمه عمر و حادثه اقدام نمايد)اوليه ( قرارداد 
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 . خواهد بود 1392 و تاريخ خاتمه آن پايان اسفند ماه 1/1/1392تاريخ شروع قرارداد  -7

 كاهش يا افزايش   چنانچه آن دستگاه حق بيمه عمر را ساليانه پرداخت نموده باشد ، در صورت                -8
 حـسب  يك از ماههـاي بعـداز فـروردين مـاه      در هر)اعم از شاغل يا بازنشسته ( اد بيمه شدگان   تعد

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

ده كاهش يـا افـزايش يافتـه         مشخصات افراد بيمه ش    )CD(راه ليست الكترونيكي    كور را بهم  مذ
تأييديه مديريت امور مـالي ايـن    حقوق وفيش هاي واريزحق بيمه و      حالت مرخصي بدون  ويادر

در تهران به اداره كل     در استانها به مديريت استاني و     صندوق مبني بر واريز حق بيمه مربوطه        
ليكن چنانچه آن دستگاه حـق بيمـه را بـصورت ماهانـه             . يل نمايد   استان تهران اين صندوق تحو    

ت موظف مي باشد براي ماههاي بعداز فروردين ماه حسب مـورد            ـالـن ح ـواريز نمايد ، در اي    
و در صـورت داشـتن      »  حـق بيمـه عمـر و حـوادث           افزايش يا كـاهش   فرم محاسبه تغييرت    « 

ن مرخـصي بـدو   ل از ده بيمـه شـدگان شـاغ      كاهش يا افزايش در تعداد بيمه شدگان و يا استفا         
ـ )در دونسخه (  »قرارداد الحاقي « حادثه فرم سامانه بيمه عمرودرج در حقوق ، پس از    ل  را تكمي

و فرم هاي مذكور را بهمراه تأييديه مديريت امور مالي اين صندوق مبني بر واريز حـق بيمـه    
 و مشخـصات    )در يـك فـيش      ورايـزي   هـر   (  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                       
پـس از   دو حالت فوق مديريت استان و يا اداره كل استان تهـران  در هر .صندوق تحويل نمايد    

 را امـضاء    »حـاقي   قرارداد ال «  ، در صورت صحت ،       )CD(بررسي مدارك و ليست الكترونيكي      
 .نموده و 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 ح ـورت ب ـدر ص  -9
را در دو نـسخه تكميـل و         » )غرامت فوت و نقص عـضو       ( ر و حادثه      ـه عم ـپرداخت سرمايه بيم  « 

در مدارك پيش بيني شده در دستورالعمل اجرايي تصويبنامه موصوف جهت پرداخـت             بهمراه  
  . تحويل نمايد به مديريت استان ودر تهران به اداره كل استان تهراناستانها 
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ر و يـا اشـتباه واريـزي بـه حـساب سـپهري شـماره         در صورت اضـافه واريـزي حـق بيمـه عمـ            -10
اشـتباه واريـزي    / است استرداد اضافه واريزي     درخو« آن دستگاه فرم     0100055555002

 را در دو نسخه تكميـل و بهمـراه فـيش واريـزي جهـت اسـترداد بـه                    »حق بيمه عمر و حادثه      
 .مديريت امور مالي اين صندوق ارسال نمايد 

و روش تهيـه و ارسـال ليـست         ) CD(ارائـه اطالعـات ليـست الكترونيكـي         كليه فرمها و فرمـت       -11
 . بيمه عمر و حادثه سايت اين صندوق تعبيه شده است الكترونيكي در سامانه

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

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

 
 

 ايراندخت عطاريان 
 مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 

 
 


