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دستگاه بیوه گذار :
کد شناسه :
هَضَع  :بیوِ ػوط ٍ حبزثِ کبضکٌبى شبغل ٍ ببظًشستِ زٍلت زض سبل 1396
سالم علیکن

احتطاهاً  ،ضوـي تطىـط ٍ لـسضزاًـ ی اظ ظحوـات ٍ ّوىاضیْای صویواًِ آى زستگاُ تیوِ گصاض زض
سٌَات گصضتِ  ،تِ هٌظَض اًؼماز لطاضزاز تیوِ ػوط ٍ حازثِ واضوٌاى ضاغل ٍ تاظًطستِ زٍلت زض سال
 1396هَضَع تصَیثٌاهِ ضوـاضُ /15467تّ 28916ـ هـَضخ ٍ 1385/2/18تصوین ًاهِ ضواضُ
 43410/52078هـَضخ ّ 1389/3/8یأت ٍظیطاى ٍ تصَیثٌاهِ ضواضُ /60259تّ52739ـ هَضخ
 1395/5/21ضػـایـت ًىات ظیط ضطٍضی هی تاضس :
- 1زض پایگاُ ایٌتطًتی صٌسٍق تاظًطستگی وطَضی تِ ًطاًی  www.cspf.irساهاًِ ای تحت ػٌَاى
« ساهاًِ تیوِ ػوط ٍ حازثِ » پیص تیٌی ضسُ است وِ آى زستگاُ تا زضج وس ضٌاسِ هطتَط
تِ ساهاًِ مشنٍض ٍاضز ٍ حسة هَضز تؼساز تیوِ ضسگاى ذَز اػن اظ ضاغل ٍ تاظًطستِ ،
هست تیوِ ٍ  ...ضا تِ ضطح جسٍل ظیطاػالم هی ًوایس.
یهه ( عادی ) عوز وحادثه به نسبت هدت بیوه
جدول هحاسبه حق ب
عنواى

شاغل
بازوشسته مشترک صىديق بازوشستگی کشًری
بازوشسته مشترک سایر صىديقها
مرخصی بدين حقًق شاغلیه
جمع

تعداد
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 –1-1زض ستَى « تؼساز ًفط » جوغ ول تیوِ ضسگاى شوط هی ضَز .
ٌّ -1-2گبم تکویل "جسٍل هحبسبِ حك بیوِ ( ػبزی ) ػوطٍحبزثِ بِ ًسبت هست
بیوِ" اظ ازغبم آهبض ٍ اعالػبت هطبَط بِ شبغلیي بب ببظًشستگبى هشتطن سبیط
صٌسٍلْب ٍ ّوچٌیي ببظًشستگبى هشتطن صٌسٍق ببظًشستگی کشَضی بب هشتطکیي
سبیط صٌسٍلْب اکیسا ذَززاضی ًوبیٌس .
 -1-3هطوَلیي لاًَى ذسهت پعضىاى ٍ پیطاپعضىاى (عطحی) جعٍ ضاغلیي هحسَب
گطزیسُ ٍ زضستَى "ضاغل" جسٍل هحاسثِ حك تیوِ (ػازی) ػوط ٍحازثِ لحاػ هی ضًَس.
ً -1-4طخ حك بیوِ ( ػبزی ) هبّبًِ زض سبل  1396بشطح ظیطهی ببشس.

الف -سْن هسترسم ضاغل

 16/500ضیال سْن زستگاُ

16/500ضیال

ب -سْن تاظًطستِ

 14/000ضیال سْن زستگاُ

16/500ضیال

سْن صٌسٍق تاظًطستگی

 2/500ضیال

تَضیح هْن :

هثلغ  2500ضیال سْن ( هاّاًِ ) صٌسٍق تاظًطستگی زضتاضُ تاظًطستگاى هطتطن صٌسٍق تاظًطستگی
وطَضی تَسظ ایي صٌسٍق ٍ زض هَضز هطتطویي سایط صٌسٍلْا تَسظ صٌسٍق تاظًطستگی هتثَع
هسترسم تاظًطستِ پطزاذت ذَاّس ضس  .زض صَضت ذَززاضی صٌسٍق اذیطالصکط اظ پطزاذت
هبلغ هصکَض  ،زستگبُ بیوِ گصاض هَظف است هبلغ  2500ضیبل ضا جعٍ حك بیوِ سْن هسترسم
ببظًشستِ لحبظ ٍ هحبسبِ ًوبیس .
 – 1-5سطهایِ تیوِ تطای ّط ًفط تاتت فَت هثلغ

 55/000/000ضیال ٍ تطای لغغ یا

اظواضافتازگی واهل ٍ زائن ػضَی اظ اػضاء تسى حساوثط هثلغ  55/000/000ضیال هی تاضس .
 -1-6زض ضزیف « هطذصی تسٍى حمَق ضاغلیي » جوغ آى تؼساز اظ تیوِ ضسگاى وِ زض تاضید
ضـطٍع لـطاضزاز تیوـِ ػوـط ٍ حـَازث زض هـطذصـی تسٍى حمَق تِ سط هی تطًس زض ستَى
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« تؼساز ( ًفط ) » ٍ جوـغ هـستـ ی وـِ ایـي افـطاز زض هطذصی تسٍى حمَق هی تاضٌس زض ستَى
« هست تیوِ ( هاُ ) » شوط ذَاّس ضس .
- 2زستگاُ تیوِ گصاض پس اظ تؼییى ٍ اػالم جوغ ول هثلغ حك تیوِ هتؼلك تَسظ ساهاًِ  ،هثلغ
هعتَض ضا تِ حساب سپْطی ضواضُ ً 0100055555002عز تاًه صازضات ایطاى  ،ضؼثِ فاعوی
وس ضؼثِ  ( 763لاتل پطزاذت زض ولیِ ضؼة تاًه صازضات ایطاى) تا شوط وس ضٌاسِ تیوِ گصاض زض
فیص تاًىی ٍ ،اضیع ًوَزُ  ،هطرصات فیص ٍاضیعی ضا وِ حاٍی هثلـغ فیـص  ،ضوـاضُ فیـص ،
وـس ضؼثِ ( تاًه صازضات ایطاى ) ٍ تاضید فیص هی تاضس زض جسٍل « لیست فیص ّای ٍاضیعی »
ساهاًِ زضج وطزُ ٍ تأییسیِ ازاضُ ول اهَض هالی صٌسٍق تاظًطستگی وطَضی ضا اظ سایت اذص
ًوایس .
تصکط :
الف – سیستن ساهاًِ تیوِ ػوط ٍ حازثِ زض سایت ایي صٌسٍق َّضوٌس تَزُ ٍ زض صَضت ٍاضز
ًوَزى اعالػات الظم  ،حك تیوِ هتؼلك ضا عثك ًطخ همطض هحاسثِ ٍ تؼییي هی ًوایس .
ب  -هثلغ حك تیوِ صطفاً اظ عطیك ضؼة تاًه صازضات ایطاى تِ حساب ضواضُ

0100055555002

ٍاضیع ضَز .
ج – اظ پطزاذت ٍ اضسبل حك بیوِ بِ صَضت حَالِ ببًکی اظ سبیط ببًکْب اکیساً ذَززاضی شَز .
ز – تِ هٌظَض جلَگیطی اظ ػولیات تىطاضی  ،زستگاُ تیوِ گصاض اظ لحاػ ٍضٍز تِ سایت ایي صٌسٍق ٍ
تسـطیـغ زضاًجـام تؼْسات صٌسٍق زض لثال پطزاذت سطهایِ تیوِ ػوط ( فَت ) ٍ ًمص ػضَ تَصیِ
هی ضَز حك تیوِ تغَض سالیاًِ ٍ یىجا پطزاذت ضَز .
ّـ  -زض صَضت پطزاذت حك تیوِ تغَض سالیاًِ  ،حك تیوِ هصوَض هی تایست حساوثط تا تاضید
 1396/5/15پـطزاذـت ضـَز ٍزض صـَضت پـطزاذـت حـك تیوـِ تصَضت هاّاًِ  ،حك تیوِ ّطهاُ
هی تایست حساوثط تا پاًعزّن هاُ تؼس پطزاذت ضَز .
ٍ – حك بیوِ شبغلیي ٍ ببظًشستگبى هی ببیست ّوعهبى پطزاذت شَز ٍ اظ پطزاذت آى زض
زٍ ظهبى هتفبٍت اکیساً ذَززاضی گطزز .

1396/01/28
/748ص210/
ندارد

- 3زستگـاُ تیوـِ گـصاض پـس اظ اذـص تـاییسیِ هثٌی تط ٍاضیع حك تیوِ اظ سایت ایي صٌسٍق  ،فطم
« لطاضزاز تیوِ حازثِ ٍ فَت واضوٌاى ٍ تاظًطستگاى زٍلت » ضا زض زٍ ًسرِ تىویل ٍ پس اظ
هْط ٍ اهضاء تِ ّوطاُ تاییسیِ هصوَض ٍ لیست الىتطًٍیىی هطرصات افطاز تیوِ ضسُ وِ
تطاساس فطهت هطتَعِ تْیِ ذَاّس ًوَز ٍ فیطْای ٍاضیع حك تیوِ  ،زض استاًْا تِ هسیطیت
استاًی ٍ زض تْطاى تِ ازاضُ ول استاى تْطاى ایي صٌسٍق تحَیل ًوایس .
- 4هـسیطیت استاًی هطتَعِ یا ازاضُ ول استاى تْطاى پس اظ تطضسی هساضن ٍ لیست الىتطًٍیىی
هطرصات زض صَضت صحت آًْا  ،لطاضزاز ضا تأییس ٍ اهضاء ًوَزُ ٍ پس اظ صسٍض  ،یه ًسرِ
اظ لطاضزاز ضا تِ زستگاُ تیوِ گصاض ػَزت هی زّس .
تصکط  :زض لیست الکتطًٍیکی هشرصبت  ،العاهبً هی ببیست فمظ کس هلی فطز بیوِ شسُ
(اػسازٍ بسٍى ذظ ) شکط گطزز ٍ اکیساً اظ شکط کسهلی غیط

ٍ یب شوبضُ پطسٌلی ،

شوبضُ هسترسم ٍیب شوبضُ زفتطکل بِ جبی کسهلی ذَززاضی ًوبیٌس  .هسئَلیت ػسم
ضػبیت هفبزایي تصکط اظ جویغ جْبت بطػْسُ زستگبُ بیوِ گصاض ذَاّس بَز  .بٌببطایي
الظم است زلت کبفی زض تْیِ لیست الکتطًٍیکی بیوِ شسگبى بؼول آیس بِ ّویي
هٌظَض اهکبى اصالح فبیل الکتطًٍیکی حساکثط تب  7ضٍظ پس اظ زضج زض سیستن همسٍض
هی ببشس .
- 5اًؼمبز لطاضزاز هٌَط بِ آى است کِ زستگبُ بیوِ گصاض کلیِ شبغلیي ٍ ببظًشستگبى
ذَز ضا تَاهبً ًعز صٌسٍق ببظًشستگی کشَضی بیوِ ػوط ٍ حبزثِ ًوبیس .
- 6آى زستگاُ هی تایست حساوثط تا تاضید  1396/6/15تا ضػایت ضزیف ( ز ) ًسثت تِ اًؼماز
لطاضزاز ( اٍلیِ ) تیوِ ػوط ٍ حازثِ السام ًوایس.
- 7اظ تبضید  1396/6/16سبهبًِ بیوِ ػوطٍحبزثِ بطای اًؼمبز لطاضزاز بِ استثٌبء لطاضزاز
الحبلی(کبّش ٍ افعایش ) غیطفؼبل شسُ ٍ بِ ّیچ ػٌَاى لطاضزاز اٍلیِ هٌؼمس
ًرَاّس شس .
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- 8تاضید ضطٍع لطاضزاز  ٍ 1396/1/1تاضید ذاتوِ آى پایاى اسفٌس هاُ  1396ذَاّس تَز .
- 9چٌاًچِ آى زستگاُ حك تیوِ ػوط ضا سالیاًِ پطزاذت ًوَزُ تاضس  ،زض صَضت واّص یا افعایص
تؼساز تیوِ ضسگاى ( اػن اظ ضاغل یا تاظًطستِ ) زض ّطین اظ هاّْای تؼساظ فطٍضزیي هاُ حسة
هَضز پس اظ زضج زض ساهاًِ تیوِ ػوط ٍ حازثِ فطم « هحاسثِ تغییطات افعایص یا واّص حك
تیوِ ػوط ٍ حَازث » ٍ فطم « لطاضزاز الحالی »

( زض زًٍسرِ ) ضا تىویل ٍ سپس فطهْای

هصوَض ضا تْوطاُ لیست الىتطًٍیىی هطرصات افطاز تیوِ ضسُ واّص یا افعایص یافتِ
ٍیازضحالت هطذصی تسٍى حمَق ٍفیص ّای ٍاضیعحك تیوِ ٍتأییسیِ ازاضُ ول اهَض هالی ایي
صٌسٍق هثٌی تط ٍاضیع حك تیوِ هطتَعِ زض استاًْا تِ هسیطیت استاًی ٍزض تْطاى تِ ازاضُ ول
استاى تْطاى ایي صٌسٍق تحَیل ًوایس  .لیىي چٌاًچِ آى زستگاُ حك تیوِ ضا تصَضت هاّاًِ
ٍاضیع ًوایس  ،زض ایـي حـالـت هَظف هی تاضس تطای هاّْای تؼساظ فطٍضزیي هاُ حسة هَضز
« فطم هحاسثِ تغییطات افعایش یب کبّش حك تیوِ ػوط ٍ حَازث » ٍ زض صَضت زاضتي
واّص یا افعایص زض تؼساز تیوِ ضسگاى ٍ یا استفازُ تیوِ ضسگاى ضاغل اظهطذصی تسٍى
حمَق  ،پس اظزضج زضساهاًِ تیوِ ػوطٍحازثِ فطم « لطاضزاز الحبلی » ( زض زًٍسرِ ) ضا تىویل
ٍ فطم ّای هصوَض ضا تْوطاُ تأییسیِ ازاضُ ول اهَض هالی ایي صٌسٍق هثٌی تط ٍاضیع حك تیوِ
ٍ فیص ّای ٍاضیع حك تیوِ ّط هاُ ( تغَض جساگاًِ ) ٍ ( ّط ٍضایعی زض یه فیص )

ٍ هطرصات

افطاز واّص یا افعایص یافتِ تِ هسیطیت استاًی ٍ زض تْطاى تِ ازاضُ ول استاى تْطاى ایي
صٌسٍق تحَیل ًوایس  .زض ّطزٍ حالت فَق هسیطیت استاى ٍ یا ازاضُ ول استاى تْطاى پس اظ
تطضسی هساضن ٍ لیست الىتطًٍیىی  ،زض صَضت صحت  « ،لطاضزاز الحبلی » ضا اهضاء ًوَزُ ٍ
پس اظ صسٍض  ،یه ًسرِ اظ لطاضزاز ضا تِ آى زستگاُ ػَزت هی زّس .
- 10زض صـَضت تـطٍظ حـازثِ هطوَل لطاضزاز تیوِ ػوط ٍ حازثِ آى زستگاُ زض اسطع ٍلت فطم
« پطزاذت سطهایِ تیوـِ ػوـط ٍ حازثِ ( غطاهت فَت ٍ ًمص ػضَ ) » ضا زض زٍ ًسرِ تىویل ٍ
تْوطاُ هساضن پیص تیٌی ضسُ زض زستَضالؼول اجطایی تصَیثٌاهِ ضواضُ /15467ت 28916
ّـ هَضخ  1385/2/18جْت پطزاذت زض استاًْا تِ هسیطیت استاى ٍزض تْطاى تِ ازاضُ ول
استاى تْطاى تحَیل ًوایس .
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- 11چٌبًچِ فطزی کِ هشرصبت ٍی بِ ّطزلیل ٍػٌَاى زض لیست الکتطًٍیکی هَضزاشبضُ
زض بٌس  3ایي برشٌبهِ زضج ًشسُ ببشس ٍ فطز زض حس فبصل تبضید  1396/1/1تب تبضید
اًؼمبز لطاضزاز ( اٍلیِ ) فَت ًوَزُ ٍ یب زچبض حبزثِ هٌجط بِ ًمص ػضَ شَز بِ ّیچ
ٍجِ تحت پَشش بیوِ ػوطٍحبزثِ هحسَة ًشسُ ٍ پطزاذت سطهبیِ بیوِ ػوطیب
ًمص ػضَ هَضَػیت ًساضز .
بسیْی است چٌبًچِ زستگبُ اجطایی هتبَع بؼساظ اًؼمبز لطاضزاز اٍلیِ  ،ایي افطاز ضا
لبل اظ تبضید فَت (زض ظهبى حیبت ) یب حبزثِ بب اًؼمبز لطاضزاز الحبلی ( کبّش

یا

افعایش ) تحت پَشش بیوِ ػوطٍ حبزثِ لطاضزازُ ببشس زضایي صَضت پطزاذت
سطهبیِ بیوِ ػوطٍحبزثِ عبك همطضات هَضَػِ بالهبًغ ذَاّس بَز .
- 12

زض صَضت اضافِ ٍاضیعی حك تیوِ ػوط ٍ یا اضتثاُ ٍاضیعی تِ حساب سپْطی ضواضُ

 0100055555002آى زستگبُ فطم « زضذَاست استطزاز اضبفِ ٍاضیعی  /اشتببُ ٍاضیعی

حك بیوِ ػوط » ضا زض زٍ ًسرِ تىویل ٍ تْوطاُ فیص ٍاضیعی جْت استطزاز تِ ازاضُ ول اهَض
هالی ایي صٌسٍق اضسال ًوایس .
- 13

ولیِ فطهْا ٍ فطهت اضائِ اعالػات لیست الىتطًٍیىی ٍ ضٍش تْیِ ٍ اضسال لیست

الىتطًٍیىی زض ساهاًِ تیوِ ػوط ٍ حازثِ سایت ایي صٌسٍق تؼثیِ ضسُ است .
زض ذاتوِ تِ هٌظَض حسي اجطای تصَیثٌاهِ ّا ٍ تصوین ًاهِ هصوَض  ،ازاضُ ول اهَض فطٌّگی ٍ
اجتواػی تاظًطستگاى ایي صٌسٍق آهازُ ّطگًَِ ّوىاضی ٍ هساػست هی تاضس  .آى زستگاُ زض
صَضت لعٍم هی تَاًس تطای وسة اعالػات تیطتط ٍ ضاٌّوایی الظم ٍ تثازل ًظط تا ضواضُ تلفي ّای
 ( 88964399 ٍ 88968788تا وس  ) 021ازاضُ ول هعتَض تواس حاصل ًوایس .

هحوَز اسالهیاى
هسیط ػاهل

