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ضروری بازنشستگان و موظفین جهت بهره برداری ارسال می گردد. 
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 «ضروری بازنشستگان و موظفین وام »پیوست رسانه ای
 

 

 توضیحات عنوان ردیف

  ثبت نام اینترنتی از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری شیوه ارائه خدمت 1

 موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگان و  مشمولین خدمت 2

 نشستگان و موظفین ضروری بازوام پرداخت  نوع خدمت 3

 میزان اعتبار  4
 ریال  120.000.000مبلغ وام ضروری 

 ماهه  36و بازپرداخت  %4با کارمزد 

   1401لغایت پایان اردیبهشت ماه ماه اردیبهشت  ششماز  ثبت نام تاریخ  5

7 
شرایط دریافت 

 تسهیالت

باا  1401/ 6/2نند از تاارخ  بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توا -1

توجه به شراخط و ضوابط زخر  از طرخق همین بخش اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود نماخند. پس 

از اعالم اسامی متقاضیان واجد شراخط ، مبلغ وام بر اساس اولوخت تعیین شده به  شماره حساب متقاضای 

 نزد  بانک صادرات اخران وارخز می گردد. 

نمای ال گذشته، مجاز باه ثبات ناام انی که از تارخ  صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از خک سمتقاضی-2

 باشند.

 نمی باشند. شوند، مجاز به ثبت نام وراث ذکوری که تا سه سال آخنده از لیست وظیفه بگیری حذف می -3

 نام نمی باشند.متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردخده است، مجاز به ثبت -4

فقط خکی از وراث وظیفه بگیر با رضاخت ساخر وراث وظیفه بگیر مای تواناد از وام اساتفاده نماخاد. لاذا -5

و تکمیل آن توسط ساخر وراث، فرم مذکور را به « فرم تعهد وراث»متقاضی می باخست پس از درخافت 

 مدخرخت های استانی تحوخل دهند .همراه  کارت ملی و شناسنامه متعهدخن)ساخر وراث( جهت تأخید به 

 برای وظیفه بگیران بیش از خک نفر الزامی است.« فرم تعهد وراث»الزم به ذکر است تکمیل -6

درمرکزاستان درخواست ثبت نام کنناده و تأخید مدخرختهای استانی تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث -7

 در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.

درخصوص وراث صغیر و محجور، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسالمی اخران -8

 درهنگام درخافت وام می باخست ارائه گردد.

متقاضی که عالوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه ساخر وراث از حقوق وظیفاه اساتفاده « بازنشسته»-9

ر از وراث وظیفه بگیر از تسهیالت وام ضروری ، توصیه می می نماخد، به منظور امکان بهره مندی خک نف

 خود اقدام به ثبت نام نماخد.« دفتر کل بازنشستگی»متقاضی، از « بازنشسته»شود 

متقاضی که عالوه بر اخنکه به تنهاخی از دفترکل اول حقوق وظیفه درخافت مای کناد، باه « وظیفه بگیر»-10

« وظیفاه بگیار»قوق وظیفه درخافت می کند. توصایه مای شاود اتفاق وراث دخگر از دفترکل دوم نیز ح

اقدام به ثبت نام نماخد تا امکان ثبت نام خک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیر « دفتر کل اول»متقاضی، از 

 فراهم گردد.« دفترکل دوم»از 

تلفن همراه  ذکر شماره دفترکل بازنشستگی ، شماره ملی ، شماره حساب بانک صادرات اخران و شماره-11

 الزامی است.

تسوخه حساب قبل از پاخان اقساط وام ضروری درخافتی در سنوات گذشته، مشمول مقررات مالی بانک -12

 خواهد بود.

 ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی اخجاد نخواهد کرد.-13

وام هاای درخاافتی، بهاره منادی از  پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان از جملاه مجماو  -14

ساخرتسهیالت، میزان حقوق و ...... مورد بررسی و اولوخت بندی قرار گرفته و بر اسااس میازان اعتباار 

 تعیین و اسامی در سامانه اعالم می گردد.« واجدخن شراخط»تخصیصی توسط بانک عامل، 

 




