1397/04/10
حمایت از کاالی اریانی

/5075ص210/
ندارد

1

دستگاه بیمه گذار :
کد شناسه :
موضوع  :بیمه عمر و حادثه کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در سال 1397
سالم علیکم

احتراماً  ،ضمـن تشکـر و قـدردانـی از زحمـات و همکاریهای صـمممانه آن دسـتاا یممـه اـ ار در
سنوات ا شته  ،یه منظور انعقاد قرارداد یممه عمر و حادثه کارکنان شاغل و یازنشسته دولت در سال
 1397موضوع تصویبنامه شمـار /15467ت 28916هـ مــور  1385/2/18وتصـمم نامـه شـمار
 43410/52078مـور  1389/3/8همأت وزیران و تصـویبنامه شـمار /60259ت52739هــ مـور
 1395/5/21رعـایـت نکات زیر ضروری می یاشد :
 -1در پایاا اینترنتی صندوق یازنشستای کشوری یه نشانی  www.cspf.irسامانه ای تحت عنـوان
« سامانه یممه عمر و حادثه کارکنان ویازنشستاان دولت » پمش یمنی شد است که آن دستاا
یا درج کد شناسه مریوط یه سامانه م کور وارد و حسب مورد تعداد یممه شداان خود اع
از شاغل و یازنشسته  ،مدت یممه  ،لمست اسامی (فهرست الكترونیكي) یممه شــداــان و ...
یراساس فرمت تعممن شـد در قالـب فایـل  Excelو یـا  Notepadطبـ دـدول زیـراع
می نماید.

 –1-1در ستون « تعداد نفر » دمع کل یممه شداان مریوطه ذکر می شود .
 -2-1هناا تکممل "جدول محاسبه حق بیمه به نسبت مدت بیمه" از ذکر آمار و
اط عات مریوط یه شاغلمن در ردیف یازنشستاان مشترک سایر صندوقها و همچنمن
یازنشستاان مشترک صندوق یازنشستای کشوری در ردیف مشترکمن سایر صندوقها اکمداً
خودداری نمایند .
 -3-1مشــمولمن قــانون خــدمت پوشــکان و پمراپوشــکان (طرحــی) دــوو شــاغلمن محســو
اردید و درستون "شاغل" ددول فوق ال کر لحاظ می شوند.
 -4-1نرخ حق بیمه ( عادی ) ماهانه در سال  1397بشرح جدول زیرمي باشد.

موضوع

مبلغ

(ماهانه)

مبلغ

(ساالنه )

ریال

ریال

سهم شاغل

17/490

209/880

سهم بازنشسته

14/990

179/880

سهم دستگاه

17/490

209/880

سهم صندوق بازنشستگي

2/500

30/000

توضیح مهم :
مبلغ  2500ریال سه صندوق یازنشستای دریار یازنشستاان مشترک صندوق یازنشستای کشوری توسط ایـن
صندوق و در مورد مشترکمن سایر صندوقها توسط صندوق یازنشستای متبوع یازنشسته پرداخت خواهد شد
درصورت خودداری صندوق اخمرال کرازپرداخت مبلغ م کور،دستاا یممه ا ارموظف است مبلغ 2500ریال
را دوو ح یممه سه یازنشسته لحاظ و محاسبه نماید .
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 – 5-1سرمایه بیمه عمر (فوت) برای شاغلین و بازنشستگان مبلغغ  58/300/000ریغال و
درمورد قطع یا ازکارافتادگي کامل و دائغم عضغوی از اعضغای بغدن حغداکبر مبلغغ
 58/300/000ریال مي باشد .
 -6-1در ردیف « مرخصی یدون حقوق شاغلمن » دمع آن تعداد از یممه شداان که در تاریخ
شـروع قـرارداد یممـه عمـر و حـادثه در مـرخصـی یدون حقوق یه سر می یرند در ستون
« تعداد ( نفـر ) » و دمـع مـدتـی کـه ایـن افـراد در مرخصی یدون حقوق می یاشند در ستون
« مدت یممه ( ما

) » ذکر خواهد شد .

تذکر  :در ردیف « مرخصی یدون حقوق شاغلمن » تعداد یممه شداانی کـه مـدت مرخصـی
آنان مشایه می یاشد حسب مدت مشایه در یک ردیف و مایقی یممه شداان که ایا مرخصی
آنان متفاوت می یاشد هریک در ردیف های ددااانه نوشته شود  ( .یا ذکر تعداد  ،مدت یممه
و سه یممه شد )
 -2دستاا یممه ا ار پس از تعممن و اع
یه حسا

دمع کل مبلغ ح یممه توسط سامانه  ،مبلـغ مویـور را

سپهری شمار  0100055555002نود یانک صادرات ایران  ،شعبه فاطمی کد شعبه

 ( 763قایل پرداخت در کلمه شعب یانک صادرات ایران) یا ذکر کد شناسه یممه ا ار در فمش یانکی ،
واریو نمود  ،مشخصات فمش واریوی را که حاوی مبلـغ فمـش  ،شمـار فمــش  ،کــد شـعبه
( یانک صادرات ایـران ) و تاریخ فمش می یاشد در ددول « لمست فـمش هـای واریـوی » سـامانه
درج کرد و تأیمدیه ادار کل امور مالی صندوق یازنشستای کشوری را از سایت اخ نماید .
تذکر :
الف – سامانه یممه عمر و حادثه در سایت ایـن صـندوق هوشـمند یـود و در صـورت وارد نمـودن
اط عات الز  ،ح یممه متعل را طب نر مقرر محاسبه و تعممن می نماید .
 مبلغ ح یممه صرفاً از طری شعب یانک صادرات ایران یـه حسـاواریو شود .

شـمار 0100055555002
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ج – از پرداخت و ارسال ح یممه یه صورت حواله یانکی از سایر یانکها اکمداً خودداری شود .
د – یه منظور دلوامری از عملمات تکراری وتسـریـع درانجـا تعهـدات صـندوق در قبـال پرداخـت
سرمایه یممه عمر ( فوت ) و نقص عضو توصمه می شود دستاا یممه ا ار حـ یممـه یطـور سـالمانه و
یکجا پرداخت نماید .
هـ  -در صورت پرداخت ح یممه یطور سـالمانه  ،حـ یممـه مـ کور مـی یایسـت حـداکار تـا تـاریخ
 1397/7/15پـرداخـت شـود ودر صـورت پـرداخـت حـ یممـه یصورت ماهانه  ،حـ یممـه هرمـا
می یایست حداکار تا پانوده ما یعد پرداخت شود .
و – ح یممه شاغلمن و یازنشستاان می یایست همومان پرداخت شود و از پرداخت آن در دو زمـان
متفاوت اکمداً خودداری اردد .
 -3دستاـا یممـه اـ ار پـس از اخـ تـایمدیه مبنی یر واریو ح یممه از سایت این صندوق  ،فر
« قرارداد یممه حادثه و فوت کارکنان و یازنشستاان دولت » را در دو نسخه تکممـل و پـس از
مهرو امضاء یه همرا تایمدیه م کور و لمست الکترونمکی فوق ال کر و فمشهای واریو ح یممه
در استانها یه مدیریت استانی و در تهران یه ادار کل استان تهران این صندوق تحویل نماید .
 -4مـدیریت استانی مری وطه یا ادار کل استان تهران پس از یررسی مدارک و لمست الکترونمکی
مشخصات در صورت صحت آنها  ،قرارداد را تأیمـد و امضـاء نمـود و پـس از صـدور  ،یـک
نسخه از قرارداد را یه دستاا یممه ا ار عودت می دهد .
تذکر  :در لیست الكترونیكي مشخصات  ،الزاماً مي بایست فقط کد ملي فرد بیمه شغده
(اعدادو بدون خط) ذکر گردد و اکیداً از ذکر کدملي افراد غیر و  ، ...شماره پرسنلي ،
شماره مستخدم و یا شماره دفترکل به جای کدملي خغودداری نماینغد  .مسغوولیت
عدم رعایت مفاداین تذکر و جبغران خسغارت وارده احتمغالي بطورکامغل برعهغده
دستگاه بیمه گذار خواهد بود و این صندوق بغه هغیو وجغه مسغوولیتي درقبغال ن
نخواهد داشت .
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بنابراین الزم است دقت کافي در تهیه لیست الكترونیكي بیمه شغدگان بممغل یغد
ضمناً امكان اصالح فایغل الكترونیكغي توسغط بیمغه گغذار ،حغداکبرتا  7روز پغ

از

بارگذاری اولیه و قبل از انمقاد قرارداد مقدور مي باشد .
 -5انمقاد قرارداد منوط به ن است که دستگاه بیمه گذار کلیه شاغلین و بازنشسغتگان
خود را تواماً نزد صندوق بازنشستگي کشوری بیمه عمر و حادثه نماید .
 -6آن دستاا می یایست حداکار تا تاریخ  1397/7/15یا رعایت مفـاد ایـن یخشـنامه نسـبت یـه
انعقاد قرارداد ( اولمه ) یممه عمر و حادثه اقدا نماید.
 -7از تاریخ  1397/7/16سامانه بیمه عمروحادثه برای انمقاد قرارداد به استبناء قرارداد
الحاقي(کاهش و افزایش ) غیرفمال شده و بغه هغیو عنغوان قغرارداد اولیغه منمقغد
نخواهد شد .
 -8تاریخ شروع قرارداد  1397/1/1و تاریخ خاتمه آن پایان اسفند ما  1397خواهد یود .
 -9چنانچه آن دستاا ح یممه عمـر را سـالمانه پرداخـت نمـود یاشـد  ،در صـورت کـاهش یـا
افوایش تعداد یممه شداان

( اع

از شاغل یا یازنشسته ) در هریک از ماههای یعداز فـروردین مـا

حسب مورد پس از درج در سامانه یممه عمر و حادثه  ،فـر « محاسـبه تیممـرات افـوایش یـا
کاهش ح یممه عمر و حوادث » و فر « قرارداد الحـاقی » را در دونسـخه تکممـل و سـپس
فرمهای م کور را یهمرا لمست الکترونمکی مشخصات افراد یممه شد کاهش یا افوایش یافته
ویادرحالت مرخصی یدون حقوق وفمش های واریوح یممه وتأیمدیه ادار کل امور مالی ایـن
صندوق مبنی یر واریو ح یممه مریوطه در استانها یه مدیریت استانی ودر تهران یه ادار کل
استان تهران این صندوق تحویل نماید  .لمکن چنانچه آن دستاا ح یممـه را یصـورت ماهانـه
واریو نماید  ،در ایـن حـالـت موظف می یاشد یرای ماههای یعداز فروردین ما حسب مورد
« فر محاسبه تیممرات افزایش یا کاهش حـ یممـه عمـر و حـوادث » و در صـورت داشـتن
کاهش یا افوایش در تعداد یممه شداان و یا استفاد یممه شـداان شـاغل ازمرخصـی یـدون
حقوق ،
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پس ازدرج درسامانه یممه عمروحادثـه فـر « قغرارداد الحغاقي » را در دونسـخه تکممـل و
فر های م کور را یهمرا تأیمدیه ادار کل امور مالی این صندوق مبنی یرواریو ح یممـه و
فمش های واریو ح یممه هر ما ( یطور ددااانه ) و ( هر واریوی در یـک فـمش ) و مشخصـات افـراد
کاهش یا افوایش یافته یه مدیریت استانی و در تهران یه ادار کل استان تهران ایـن صـندوق
تحویل نماید .درهردوحالت فوق مدیریت استان و یا ادار کل استان تهـران پـس از یررسـی
مدارک و لمست الکترونمکی  ،در صورت صحت  « ،قرارداد الحاقي » را امضاء نمود و پس از
صدور  ،یک نسخه از قرارداد را یه آن دستاا عودت می دهد .
 -10در صـورت یـروز حـادثه مشمول قرارداد یممه عمر و حادثه ،آن دستاا در اسرع وقت فر
« پرداخت سرمایه یممـه عمـر و حادثه ( غرامت فـوت و نقـص عضـو ) » را در دو نسـخه تکممـل و
حسب مورد یهمرا مدارک ذیل در استانها یه مدیریت استان ودر تهران یه ادار کـل اسـتان
تهران تحویل نماید .

الف – درمورد فوت
 تصویر اواهی فوت صادر از طرف سازمان ثبت احوال کشور. اواهی پوشک معالج یا پوشکی قانونی مبنی یر تعممن علت فوت . اوارش مشروح حادثه (درصورتی که فوت یـه علـت حادثـه یاشـد ) کـه توسـط مرادـعذی ص ح انتظامی یا قضایی تنظم و نا یممه شد متوفی در آن قمد شد یاد .
– در مورد نقص عضو
 اوارش مشروح حادثه که توسط نمروی انتظامی تنظم شد و نا یممه شد مـ کور درآن قمد شد یاشد .
 اواهی پوشک معالج یا پوشکی قانونی که درآن صریحاً ذکر شد یاشد که کدا عضـو ازاعضای یدن و از چه ناحمه ای قطع یا ازکارافتاد کامل و دائ شد است .
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 -11چنانچه فردی که مشخصات وی به هردلیل وعنوان در لیست الكترونیكي مورداشاره
در بند  3این بخشنامه درج نشده باشد و فرد در حد فاصل تاریخ  1397/1/1تا تاریخ
انمقاد قرارداد اولیه فوت نموده و یادچارحادثه منجربه نقص عضو شود به هیو وجه
تحت پوشش بیمه عمروحادثه محسوب نشده و پرداخت سرمایه بیمه عمر(فوت)
یا نقص عضو موضوعیت ندارد و درمورد این افراد به هغیو وجغه قغرارداد الحغاقي
منمقد نمي گردد .
بدیهي است چنانچه ن دستگاه بمداز انمقاد قرارداد اولیه  ،فردی را قبل از تاریخ
فوت (در زمان حیات ) یا حادثه با انمقاد قرارداد الحاقي ( کاهش یا افزایش ) تحت
پوشش بیمه عمرو حادثه قرارداده باشد دراین صورت پرداخت سرمایه بیمه عمرو
حادثه طبق مقررات موضوعه بالمانع خواهد بود .
 -12در صورت اضافه واریـوی حـ یممـه عمـر و یـا اشـتبا واریـوی یـه حسـا

سـپهری شـمار

 0100055555002ن دستگاه فرم « درخواست استرداد اضافه واریزی  /اشتباه واریغزی حغق

بیمه عمر » را در دو نسخه تکممل و یهمرا فمش واریوی دهت استرداد یه ادار کل امـور مـالی
این صندوق ارسال نماید .
 -13کلمه فرمها و فرمت ارائه اط عـات لمسـت الکترونمکـی و روش تهمـه و ارسـال لمسـت الکترونمکـی در
سامانه یممه عمر و حادثه سایت این صندوق تعبمه شد است .
در خاتمه یه منظور حسن ادرای تصویبنامه ها و تصمم نامـه مـ کور  ،ادار کـل امـور فرهناـی و ادتمـاعی
یازنشستاان این صندوق آماد هراونه همکاری و مساعدت می یاشد  .آن دستاا در صورت لوو می تواند
یرای کسب اط عات یمشتر و راهنمایی الز و تبادل نظر یا شمار تلفـن هـای  88968788و  ( 88964399یـا
کد  ) 021ادار کل مویور تماس حاصل نماید .

