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بیا توهیب بیب در بازه زمانی تعییین دیده و بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند 

درایط و ضوابط زیر، از طریق همین بخش و با ورود دماره دفترکل بازنشستگی، دماره ملی و دماره حساب حقوقی، اقدام 

ب ثبت درخواست وام ضروری خود نمایند. پس از اعالم اسامی متقاضیان واهد درایط ، مبلغ وام بر اساس اولویت تعییین ب

 خواهد دد.دده بب دماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز 

 

 فرآیند:

 ورود بب سایت صندوق بازنشستگی کشوری  .1

 ورینام وام ضر . ورود بب سامانب ثبت2

 مشاهده و مطالعب کامل ضوابط و درایط دریافت وام .3

 ادامب ثبت نامو  دماره حسابدماره ملی و . درج اطالعات متقاضی در سمت چپ سامانب دامل دماره دفترکل، 4

 تایید درایط و ضوابط. 5

 / درج دماره تلفن همراه الزامی است العات موهود. ثبت اطالعات اولیب و ویرایش اط6

 ثبت نهایی .7

 ثبت نامموفقیت آمیز انجام تایید عبارت  نمایش. 8

 . انجام اولویت بندی براساس ضوابط9

 دریافت وام در سایت صندوق بازنشستگییا واهدین درایط . اعالم اسامی مشموالن 10

  . واریز وام بب حساب فرد مشمول11

 

 وام: افتیدر طیو درا ضوابط

 گردد. یم نییآن استان تع نیبازنشستگان و موظف یفراوان عیاعتبار وام هر استان بر اساس توز .1

حسیاب حقیوق  نییدرج دیده و ازا احکیام سیت یس کیب در بانیک صیادرات در مشیمولفیرد مبلغ وام فقط بب حساب  .2

 خواهد دد. زی، واردنینما یم افتیدر فبی/وظیبازنشستگ



 .است % 4 انبیماهب با کارمزد سال 36پرداخت اقساط وام باز .3

 .بادندی نمگذدتب، مجاز بب ثبت نام  کسالیآنها کمتر از  یصدور حک  بازنشستگ خیکب از تار یانیمتقاض .4

 .بادندی نمدوند، مجاز بب ثبت نام  یحذف م یریبگ فبیوظ ستیاز ل ندهیکب تا سب سال آ یذکور وراث .5

 بادند. ینماست، مجاز بب ثبت نام  نشدهآنان صادر  یبرا یسال هار  یکب حک  ترم یانیمتقاض .6

 سیتیبا یمی یمتقاض . لذادیاده نماتواند از وام استف یم ریبگ فبیوراث وظ ریسا تیبا رضا ریبگ فبیاز وراث وظ یکیفقط  .7

صیندوق در  یهیا تیریمید ارییدر اخت دییتا ههت وارث، فرم را ریآن توسط سا لیو تکم «فرم تعهد وراث» افتیاز در پس

 ستان قرار دهد.امرکز 

 است. یالزامنفر  کیاز  شیب رانیبگ فبیوظ یبرا« فرم تعهد وراث» لیتکمکب بب ذکر است  الزم .8

ثبیت نیام  درخواسیت در مرکز اسیتان یصندوق بازنشستگ یها تیریمد دییتاو « فرم تعهد وراث»ت ارائب تنها در صور .9

 قرار خواهد گرفت. یوام ضرور انیمتقاض ستیکننده در ل

درهنگیام  رانییاالمی اسی یهمهیور یصادره توسط دادگستر ی، اصل حک  سرپرستو محجور ریوراث صغدرخصوص  .01

 ارائب گردد. ستیبا یوام م افتیدر

بیب  د،یینما یم استفادهنیز  فبیوراث از حقوق وظ ریخود بب همراه سا یوه بر حقوق بازنشستگالکب ع یمتقاضبازنشستب  .11

دفترکیل از  ،یمتقاضی فیرد دیود یمی بیتوصی ،یوام ضیروراز  رییبگ فبیاز وراث وظدیگر نفر  کی یمنظور امکان بهره مند

 .دیثبت نام نمااقدام بب  خود یبازنشستگ

از  گریاتفاق وراث د بب ،کند یم افتیدر فبیحقوق وظ دفترکل اولاز  ییبب تنها نکبیوه بر االکب ع یمتقاض ریبگ فبیوظبب . 12

 کیینام تا امکان ثبت  دیاقدام بب ثبت نام نما دفترکل اولاز  ،دود یم بیتوص، کند یم افتیدر فبیحقوق وظ زین دفترکل دوم

 .دودفراه   نیز دفترکل دوم رازیبگ فبیوراث وظ ینفر از مابق

 است. یالزام همراه و دماره تلفن رانیدماره حساب بانک صادرات ا ،یدماره مل ،یدفترکل بازنشستگذکر دماره  .13

 نخواهد کرد. جادیا یوام بب متقاض افتیدر یرا برا یحقثبت نام در سامانب،  .41

 زانییم ت،یالتسه ریاز سا یبهره مند ،یافتیدر یاز هملب مجموع وام ها انیمهلت ثبت نام، سوابق متقاض.پس از اتمام  15

 "طیدرا نیواهد"بانک عامل، توسطی صیاعتبار تخص زانیقرار گرفتب و بر اساس م یبند تیو اولو یمورد بررسحقوق و ... 

 گردد. یم مالدر سامانب اع یو اسام نییتع

 

 :ازیمورد ن مدارک

 تیموظف مشترک صندوق در وب سا ایدرخواست وام بازنشستب اینترنتی فرم  لیتکم .1

 نفر  کیاز  شیب رانیبگ فبیوظ یبراتکمیل فرم تعهد وراث . 2


