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عنوان

تعداد

مدت بیمه
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سهم بیمه گذار

(نفر)

(ماه )

( ریال )

(ریال )
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شاغل
بازنشسته
(مشترکین صندوق بازنشستگی کشوري)

بازنشسته مشترك سایر صندوقها
مرخصی بدون حقوق شاغلین
جمع

ماده )1
الف  -بیمه گر :ص یوق بتز شسدگن کشمری (به شت ن  :یهران خنتبتن فتطهن نیان یهتد شهتر ) 61
ب  -بیمه شدگان  :کترک تن (اعا از رسهن  ،ثتب  ،پنهت ن  ،قراردادی  ،مق
قرارداد خریی خی

بت لحتظ ب ی  7یبمی

تبصره – کترک تن شهمل قت من خی

و ع توین شتبه آ هت) و شتغلنن بت

ت ه و بتز شسدگتن دسدگتههتی مرد اشتر در ب ی یک یبمی

ت ه.

پزشکتن و پنراپزشکتن ( طرحن ) یزو شتغلنن حسمب گردیی و درسدمن

"شتغج" ییول حتسبه حق بنهه پتیه حتدثه و فمت کترک تن و بتز شسدگتن دول

1

لحتظ ن شم ی .

پ  -حادثه  :پنشت ی تگهت ن  ،تشن از یک عت ج خترین اس که بیون قبی و اراد بنهه شی  ،جر به فمت یت
قص عبم یت اعبتء بین وی شمد .
ت  -قص عبتتم و از کترافدتدگن یزین وکلن دائا  :عبترت اس ت

از ق  ، ،یت ازدس ت دادن یما تین کتر عبتتمی

ازاع بتی بین که ت شن از حتدثه بمد و طبق ی ش نص پز شک د بص و یتینی پز شک دهی بنهه گر  ،و ض ن
دائا و ق ن داشده بتشی .
تب صره : 1افرادی که قبج از شتتروق قرارداد  ،دارای قص عبتتم بمد و یت از کترافدتدگن دائا (کلن-یزین) داشتده
بتش ی از این بتب

شهمل فتد این قرارداد و ی هیات تشن از آن نمی باشند .

تبصررره :2چ ت چه قص عبتتمویتازکترافدتدگن دائا (کلن -یزین) تشتتن از بنهتری بتشتتی ازشتتهمل این قرارداد
مستثنی خواهد بود.
ج  -بیمه گذار  :دسدگت ایراین فمق الذکر به هتی یگن از سمی کترک تن شتغج وبتز شسده خمد.
تبصره  : 1ظمر از بتز شسدگتن یرج در این ب ی افرادی هسد ی که بت رعتی
ازکتر افدتدگن کلن از ص یوق بتز شسدگن ذی ربط دریتف

قررات ربمط حقمق بتز شسدگن یت

ن دار ی و نز آن دسده از شهمالن قت من حتل

اشدغتل

که پس از رسنین به شرایط عهم ن بتز شسدگن  ،بتز شسده شی و از د سدگت دبمق خمد حقمق بتز شسدگن دریتف
نک ی.
تب صره  : 2ایرای فتد این قرارداد دربتر بتز ش سدگت ن که د سدگت آ هت حج شی اس  ،یم سط وزاری ت ه دبمق
آ هت صمرت خماهی گرف .
تب صره  : 3بازن ش ستگان باالي  70سال سن و بازن ش ستگان قبل از سال  1367بت یمیه به فتد یبمی

ته

فمق الذکر شهمل این قرارداد بمد و دسدگت دبمق آ تن کلف اس افراد ذکمر را یح پمشش بنهه پتیه حتدثه
و فمت کترک تن و بتز شسدگتن دول

قرار دهی .

وظایف و تعهدات بیمه گذار :
ماده )2
بنهه گذار  ،ه گتم دریتف یتینییه تلن از ست ت ه بتیی یک س ه از لنس
فر

است ن (فهرست الكترونیكی) براستس

ی ننن شی شت ج  ( :شهتر لن – تم – تم خت مادگن تم پیر – یتریخ یملی ( - ) 13000101شهتر ش تس ت ه

– ی سن

) را به یفکنک شتغلنن و بتز شسدگتن ی ظنا همد و در ست ت ه قرار دهی.

ههچ نن هر گم ه یغننرات دری یاد بنهه شیگتن  ،اعا از افزایش یت کتهش را در ههتن روز از طریق ست ت ه بنهه پتیه
حتدثه و فمت کترک تن و بتز شسدگتن دول در ستی ص یوق به شت ن  www.cspf.irبه بنهه گر اعالم و ههز تن
لنس

الکدرو نکن یییی را بت اعهتل یغننرات و بت رعتی

مارد فمق درست ت ه ثب

هتیی .

در این صمرت یتریخ ثب در ستی بنهه گر  ،الك پمشش بنهه خماهی بمد و در غنر این صمرت الك پرداخ
غرا

آخرین اطالعتت دریتفدن بنهه گربراستس مارد ذکمر در قبج از ز تن وقمق حتدثه شهمل بنهه خماهیبمد .
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تبصره  : 1قبمد از افزایش  ،عبترت اس از اضتفه شین بنهه شیگتن به لحتظ اسد یام یییی ،ا دقتل  ،ت مری
و…و در مرد کتهش ی یاد بنهه شیگتن  ،از قبنج بتز خرییی  ،اسد فتء  ،اخراج… .
تبصره  : 2پمشش بنهه ای کترک ت ن که از رخبن بیون حقمق اسدفتد ن ک ی شروط بر آ که حق بنهه ربمط
(ستتها ستتد یم و دستتدگت ) در طمل دور رخبتتن بیون حقمق  ،به طمر ستتدهر و در معی ز ت ن قرر یمستتط
کترک تن ذکمر و از طریق د سدگت ذیربط آ تن به ص یوق بتز ش سدگن ک شمری پرداخ
خمد بتقن خماهی بمد و الزم اس

شمد  ،کهتکتن به قمت

مضمق  ،از قبج به طمر کدبن یمسط دسدگت دبمق به اطالق کترک تن مضمق این

یببر برسی .بییهن اس در صمرت ایجتد وقفه در پرداخ
بیون حقمق ،هنچگم ه ی هیی در پرداخ

غرا

حق بنهه یمسط سد یم در دوران اسدفتد از رخبن

احدهتلن به عهی بنهه گر و دسدگت دبمق نس .

توضیح :
در ردیف رخبن بیون حقمق ییول  ،یه ،آن ی یاد از بنهه شیگتن که حیفتصج یتریخ شروق قرارداد بنهه عهر
و حتدثه یتیتریخ ا قتد قرارداد در رخ بن بیون حقمق به سر ن بر ی در سدمن تعداد ( نفر) و یه ،یین که این
افراد در رخبن بیون حقمق ن بتش ی در سدمن مدت بیمه (ماه ) ذکر خماهی شی.
ماده  )3چنانچه فردي که کدملی وي به هردلیل وعنوان در لیسررت الكترونیكی مورداشرراره در ماده 2
این قرارداد درج نشررده باشررد و فرد در حد فاصررل تاریخ  1399/1/1تا تاریخ انعقاد قرارداد اولیه فوت
نموده و یادچارحادثه منجربه نقص عضو شود به هیچ وجه تحت پوشش بیمه عمروحادثه محسوب نشده و
پرداخت سرمایه بیمه عمر(فوت) یا نقص ع ضو مو ضوعیت ندارد و درمورد این افراد به هیچ وجه قرارداد
الحاقی منعقد نمی گردد .
بدیهی است چنانچه آن دستگاه بعداز انعقاد قرارداد اولیه  ،فردي را قبل از تاریخ فوت (در زمان حیات )
یا حادثه با انعقاد قرارداد الحاقی ( کاهش یا افزایش ) تحت پوشش بیمه عمرو حادثه قرارداده باشد دراین
صورت پرداخت سرمایه بیمه عمرو حادثه طبق مقررات موضوعه بالمانع خواهد بود .

ماده  ) 4بنهه گذار بتیی کج حق بنهه ستال ه د لق به کترک تن و بتز ش سدگتن خمد را حیاکثر یت هل ی ننن شی
طبق دسدمر ال هج میمد درستی ص یوق یه

ا قتد قرارداد به حستب شهتر  0100055555002سپهر زد بت ک

صتدرات ایران  ،ش به نیان دکدر فتطهن در یهران کی ش به ( 763قتبج پرداخ

دریهتم ش

سراسر کشمر ) ،به تم

ص یوق بتز شسدگن کشمری بت ذکر کد شناسه بیمه گذار واریز و ش بتت فنش واریزی شت ج:
 بلغ فنش
 کی ش به (بت ک صتدرات ایران )
 یتریخ فنش
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را در ییول " لی ست فیش هاي واریز شده " در ست ت ه بنهه حتدثه و فمت کترک تن و بتز ش سدگتن دول در
ستی

ص یوق بتز ش سدگن ک شمری درج و یت ینییه ادار کج ا مر تلن ص یوق بتز ش سدگن ک شمری را از ستی

ص یوق اخذ هتیی .
ماده  )5سر تیه بنهه پتیه حتدثه و فمت کترک تن و بتز ش سدگتن برای هر فر بتب

فمت بلغ  79/113/100ریال و

برای ق  ،یت ازکترافدتدگن دائا عبمی از اعبتء بین حیاکثر بلغ  79/113/100ریال ن بتشی .
تذکر :
الف -بلغ حق بنهه صرفت" از طریق ش
ب -از پرداخ

بت ک صتدرات ایران به حستب  0100055555002واریز شمد .

و ارستل حق بنهه به صمرت حماله بت کن از ستیر بت کهت اکنیا" خمدداری شمد.

پ – کج حق بنهه شتغلنن و بتز شسدگتن ن بتیس ههز تن پرداخ شمد واز پرداخ آن در دوز تن دفتوت اکنیاً
خمدداری گردد .
تب صره  : 1به ظمر یلمگنری از عهلنتت یکراری دسدگت بنهه گذار از لحتظ ورود به ستی این ص یوق و یسری،
در ا جتم ی هیات ص یوق در قبتل پرداخ

سر تیه بیمه پتیه حتدثه و فمت کترک تن و بتز ش سدگتن و قص ع بم ،

یمصتتتنه ن شتتتمد حق بنهه (ستتتها بنهه شتتتی و بنهه گذار ) ب مر ستتتتال ه و یکجت پرداخ شتتتمدوحق بنهه ذکمر
ن بتیس

حیاکثر یت  99/6/31پرداخ شمد.

تب صره  :2هر گم ه سمولن
غرا
لنس

ت شن از یتخنر در پرداخ حق بنهه به عهی ی بنهه گذار خماهی بمد  .ا ت در هر حتل

بنهه شتتی در ه گتم بروز خ رات شتتهمل بنهه  ،طبق فتد قرارداد به شتترط ویمد شت بتتتت بنهه شتتی در
الکدرو نکن  ،از سمی بنهه گر بتیی پرداخ شمد .

تبصره  : 3دسدگت هتی ایراین کلف ی کلیه شاغلین و بازنشستگان دستگاه بیمه گذار را تواما" طی یک
قرارداد تحت پوشش بیمه پتیه حتدثه و فمت کترک تن و بتز شسدگتن دولت قرار دهند .
تب صره  : 4از تاریخ  1399/7/1سامانه بیمه پتیه حتدثه و فمت کترک تن و بتز شتستدگتن دولت براي انعقاد
قرارداد به استثناء قرارداد الحاقی غیرفعال شده و به هیچ عنوان قرارداد اولیه منعقد نخواهد شد .
لذا دسررتگاه بیمه گذار می بایسررت حداکثر تا تاریخ  99/6/31با رعایت مفاد تبصررره ( )1این ماده
نسبت به انعقاد قرارداد (اولیه) سرمایه بیمه پتیه حتدثه و فمت کترک تن و بتز شسدگتن دولت اقدام نماید .
ماده  )6بنهه گذار مظف اس ت ه گتم بروز حماد  ،رای را حیاکثر ظرف یت یک ت به طمر کدبن به بنهه
گر اعالم و پنرو آن  ،ظرف یت سه ت از یتریخ وقمق حتدثه شهمل بنهه  ،ا صج یت ی بمیر برابر بت ا صج یارك
یمسط رای ،ربمط را به ظمر بررسن و اقیام برای بنهه گر ارستل هتیی .
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تبصررره  : 1چ ت چه یهتم ستتر تیه بنهه قص عبتتم به دلنج قص عبتتم یت از کتر افدتدگن دائا پرداخ شتتمد  ،در
صمرت اسدهرار پرداخ

حق بنهه  ،ی هت پمشش بنهه فمت ادا ه خماهی یتف .

تبصره  : 2چ ت چه ب شن از سر تیه بنهه قص عبم به عل
شتتمد در صتتمرت استتدهرار پرداخ حق بنهه  ،غرا

قص عبم یت از کتر افدتدگن دائا به بنهه شی پرداخ

فمت برای کج ستتر تیه بنهه (فمت) و بنهه قص عبتتم و از

کترافدتدگن  ،برای بتقنهت ی سر تیه بنهه حتدثه ادا ه خماهی داش .
ماده  )7نزان پرداخ

خسترت در مرد قص عبم طبق ییول با به این قرارداد خماهی بمد .

تعهدات بیمه گر :
ماده  )8بنهه گر د هی ا س در صمرت وقمق حتدثه شهمل بنهه که جر به فمت  ،قص ع بم یت ازکترافدتدگن
دائا (کلن -یزین) بنهه شتتی گردد  ،پس از دریتف
بنهه گذار پرداخ یت بر حس

یارك مرد لزوم طبق فتد قرارداد  ،غرا

قرر را در ویه

مرد به بنهه شی یت فرد یت افراد ش ص شی یمسط وی ودرصمرت عیم ی ننن افراد

ذی ف ،به ورا قت م ن (به می قت من ی ن) بنهه شی یتدیه گردد .
تب صره  :فرم ی ننن افراد ا سدفتد ک ی از بنهه فمت که به شرح هم ه در ستی

ص یوق ی بنه گردیی ا س

بتیی

یمسط بنهه شی یکهنج و پس از یتینی ا مر اداری به طمر حر ت ه در پرو ی اسد یا ن وی در دسدگت حج خی
سد ی تن شتغج و بتز شسده گهیاری شمد  .یغننر در تم اسدفتد ک ی یت ی یاد آ هت  ،ههچ نن نزان سههنه اسدفتد
هر یک از آ هت در فرم زبمر  ،مکمل به یقتضتی بنهه شی خماهی بمد .
ماده  )9اصج یت ی بمیر یتینی شی یارك تو سط مراجع ذی صالح به شرح زیر  ،برای پرداخ
قص عبم یت از کترافدتدگن دائا (کلن -یزین) حس

غرا

فمت یت

مرد برای بنهه گر ارستل شمد :

الف  -در صورت فوت :
 – 1یبمیر صفحتت ش تس ت ه بتطج شی دمفن .
 -2یبمیر کترت لن دمفن.
 – 2گماهن فمت صتدر شی از طرف ستز تن ثب

احمال کشمر .

 – 3گماهن پزشک یت پزشکن قت م ن ب ن بر ی ننن عل

فمت .

 – 4گزارش شروح حتدثه فمت که یمسط رای ،ذیبالح ا دظت ن یت قبتین ی ظنا و تم بنهه شی دمفن در آن قنی
شی بتشی .
ب – در صمرت قص عبم و از کترافدتدگن دائا (کلن-یزین) تشن از حتدثه :
-1گزارش شروح حتدثه که یم سط رای ،ذی بالح ت مر به ر سنیگن به حتدثه ی ظنا شی و تم بنهه شی بیوم
در آن قنی شی بتشی .
 -2گماهن پزشک تلج ب ن بر شرح کت ج صی تت وارد در اثر حتدثه و تلجتت ا جتم شی و احراز قص عبم
یت از کترافدتدگن دائا (کلن -یزین) .
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تبصررره  :1برای هریک از مارد ب ی الف و ب ارائه گماهن الزم از بنهه گذار ب ن بر پرداخ حق بنهه ربمط به
آخرین ت قبج از فمت یت حتدثه بت اعالم ردیف ربمط در لنس

ارستلن ضروری اس .

ماده  )10مارد فمت و قص عبتتم یت از کترافدتدگن دائا (کلن-یزین )در اثر عما ج زیر از شتتهمل ی هیات بنهه
گر خترج اس :
 -1خمدکشن یت اقیام به آن .
 -2صی تت بی ن که بنهه شی ب مر عهیی سب
 -3سدن یت اسد هتل هرگم ه ماد

آن بتشی (خمدز ن کرد بتشی).

یر یت اسدفتد از داروهتی بیون یجمیز پزشک .

 -4اریکتب بنهه شی به اعهتل جر ت ه (اعا از بتشرت  ،شترک

یت تو

در آن ) .

 -5فمت بنهه شتتی ب ل حتدثه عهیی از طرف ذی ف ( ،اعا از بتشتترت  ،شتتترک یت تو
صمرت از دریتف

در آن) که در این

سها ربمط به خمد حروم خماهی شی .

 -6خسترات تشن از ز نن لرز  ،آیشفشتن  ،ف ج و ا ف تالت هسده ای گر ای که تشن از کتر بتشی  ،سنج و طمفتن ،
ی گ  ،ا فجترات ایهن و هنیروژ ن و میروژ ن و ت ی آن .
 -7شمرش  ،اعدبتب  ،اغدشتش  ،بلما که جر به فمت یت قص عبم شمد .

بیمه گر

بیمه گذار
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