بسمه تعالی
وزارت تعاون  ،کار ورافه اجتماعی

نش
صندوق باز تگی کشوری

تاریخ 0099/70/79 :
شماره /040 :ص05709/

مدرییت استان قم

پیوست :ندارد

به  :کلیهی دستگاه های اجرایی و کانونهای بازنشستگی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
موضوع  :آغاز ثبت نام اینترنتی متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری
با سالم و احترام

با عنایت به آغاز ثبت نام اینترنتی متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری مووارد ییوج تهوت
اطالع و نشر در سامانه های ارتباطی و مجازی آن دستگاه اعالم میگردد .خواهشمند است دستور فرمایید به نحو شایسوته
اطالع رسانی تا کلیهی افراد واتد شرایط ،منتفع گردند.
شرایط

توضیحات

متقاضیان

ازدواج اول فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان ،موظفین و همسر وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ ثبت نام

از روز دوشنبه  99/70/70الی یکشنبه 99/70/07

سقف تسهیالت پرداختی

 057میلیون ریال

نرخ تسهیالت

حداکثر  07درصد

دوره بازپرداخت

 07ماه (  5ساله )

مبلغ اقساط ماهیانه

 500.577هزار تومان

تاریخ عقدنامه

 99/70/70تا پایان 99/70/00
- 0متناسب با حداقل حقوق و با مدنظر قراردادن حداقل  07میلیون ریال خالص دریافتی شهریور ماه 99
- 0ارائه تسهیالت صرفا به ازدواج اول فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان ،موظفین و همسر وظیفه بگیر
صورت می پذیرد
- 0درصورت ذینفع بودن پدر و مادر در صندوق ،صرفا یک فقره تسهیالت به فرزندان پرداخت می شود.

شرایط دریافت تسهیالت

- 4بازنشستگان و موظفین که در دوره های قبلی نسبت به اخذ تسهیالت مزبور اقدام نموده اند ،امکان ثبت نام
و بهره مندی از تسهیالت جاری را برای سایر فرزندان خود ندارند.
کلیه تسهیالت مورد نظر مشمول بیمه عمر مانده بدهکار خواهد بود که هزینه آن برعهده متقاضی است.
- 5
- 0متقاضیانی که در دوره های قبل ثبت نام کرده بودند ولی وام به آنها اختصاص نیافته بود ،برای استفاده از
امکانات این دوره باید مجددا ثبت نام کنند.

ثبت نام در سامانه مرتبط در سایت صندوق به نشانی  www.sabasrm.irانجام خواهد شد.

قم،بلوار امین،بلوار جمهوری اسالمی،نبش کوچه چهارم،ساختمان عمارت گل نرگس
تلفن  523 62722923-62722923:تلفکس 523 62752623 :
پست الکترونیکی ghom@cspf.ir :
سایت اینترنتی www.cspf.ir :

