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 «بازنشستگی یا بیمه حق انتقال و نقل قانون» 

 

یا  یا بازنشستگی بیمه از صندوقهای هر یک را به وجوهی که اشخاصی خدمت سوابق یا بازنشستگی بیمه حق :واحده ماده

 خدمات از شمول آن تبع و به تغییر نموده آنان کار یا خدمت محل اند در صورتیکهنموده پرداخت مشابه صندوقهای

 درصد آخرین ۴ میزان اند، بهشده دیگری صندوق ، مشترکقانونی ضوابط طبقباشند، یا  شده خارج مربوط صندوق

 ، بهمشمول که صندوقی به هر ماه بابت است قرار گرفته یا بازنشستگی بیمه حق برداشت مبنای که آنان و مزایای حقوق

 .شودمی منتقل است شده آن خود مشترک شغل تبع

و زیر  شده خارج مربوط بازنشستگی صندوق خدمات از شمول قانون این تصویب بعد از تاریخ که در مورد اشخاصی

 به که وجوهی کلیه ماده درصد مذکور در این ۴ نرخ جای قرار گیرند به دیگری یا بازنشستگی بیمه صندوق پوشش

 مستخدم که صندوقی عیناً به درمان از کسر حق پس است شده پرداخت مستخدم قبلی یا بازنشستگی بیمه صندوق

 .واریز خواهد شد است شده آن مشترک

، بیمه ، حقمربوط قوانین بموجب قانون این از تصویب قبل که اشخاصی ، یا کسور بازنشستگیبیمه حق انتقال :۱ تبصره

 این مقررات مشمول است شده دیگر منتقل بازنشستگی صندوق به بازنشستگی صندوق از یک آنان یا کسور بازنشستگی

 .نخواهد بود قانون

قرار  ، یا کسور بازنشستگیبیمه حق برداشت مبنای که مستخدم دولتی قبول قابل خدمت از سنوات قسمت آن :۲ تبصره

 صندوق مقررات مشمول گیرد. و مازاد بر آنقرار می رسمی جزء خدمت ، یا کسور بازنشستگیهبیم حق با انتقال گرفته

 .خواهد بود مربوط بازنشستگی

مأخذ  به آنان بازنشستگی سهم که مشابه و صندوقهای اجتماعی تأمین از مشمولین دسته آن در خصوص :۳ تبصره

 براساس بازنشستگی سهم التفاوتبا اخذ مابه است گردیده دریافت بازنشستگی سایر صندوقهایاز  واحده مذکور در ماده

مذکور  بازنشستگی اخذ سهم و نحوه خواهد شد میزان محاسبه آنان خدمت ، سنواتاز مستخدم مربوط و مقررات قوانین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به خواهد بود که اینامهآئین براساس تبصره در این
 


