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گواهی سابقه بیمه ( یا  )Certificat d'affiliationاطالعات مربوط به مشاغل مختلف ثبت شده در پرونده بیمه شما نزد
مرکز بیمه اجتماعی لوکزامبورگ ( )Centre commun de la sécurité socialeبدون درج میزان مزایا  ،حقوق یا
دستمزد را شامل می شود .این گواهی فقط بصورت انتخاب زمان مورد نظر شما (یعنی یک ماه پیش یا یکسال پیش) تا زمان
حال (یعنی زمان چاپ گواهی) قابل دریافت میباشد.
این گواهی بصورت رایگان و با درخواست آنالین به آدرس محل سکونت ثبت شده شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد
شد.
برای درخواست گواهی سابقه بیمه ( یا  )Certificat d'affiliationلطفا به وبسایت زیر مراجعه کنید و طبق راهنما موجود
در همین فایل آن را پر نمائید و درخواست خود را ارسال کنید.
https://ccss.public.lu/fr/commandes-certificats/particuliers/commande-certificat-affiliation.html

مثال :خانم یا آقای  xبرای درخواستی اداری احتیاج به گواهی سابقه بیمه ( یا  )Certificat d'affiliationدارد و اداره
مذکور از ایشان سابقه بیمه یکسال گذشته یعنی سال  2020را درخواست نموده است ،خانم یا آقای  xمیبایست با مراجعه به
وب سایت فوق و پر کردن فرم درخواست ،در جدول مخصوص درج تاریخ ،تاریخ  01/01/2020را انتخاب یا وارد کرده
تا بصورت پستی حداکثر به مدت سه روز کاری گواهی درخواستی را بوسیله پست دریافت کند.

مرکز بیمه اجتماعی لوکزامبورگ
آدرس پستی :

Centre commun de la sécurité sociale
Courrier : L-2975 Luxembourg

آدرس حضوری :

Guichets :
125, route d'Esch
L-1471 Luxembourg

شماره تماس :
آدرس ایمیل :

Téléphone : (+352) 40141-1
E-mail : ccss@secu.lu

منبع و مأخذ https://ccss.public.lu/fr/commandes-certificats/particuliers/commande-certificat-affiliation.html :

تهیه و تنظیم  :هیئت تحریریه انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ

تمامی حقوق قانونی کپی رایت این سند متعلق به انجمن سیمرغ می باشد و هر گونه کپی برداری و سواستفاده از این
سند پیگرد قانونی دارد
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شماره بیمه اجتماعی یا شماره متریکول سیزده رقمی خود را وارد کنید
دریافت گواهی از تاریخ ( انتخاب تاریخ سابقه از چه زمانی به بعد )

علت درخواست :
مددکار اجتماعی
دوره کار آموزی بزرگساالن
مجوز کار برای اتباع کشور خارجه
درخواست کمک هزینه تحصیلت عالیه
مراکز نگهداری کودکان
سایر موارد

اگر گزینه سایر موارد را انتخاب کرده اید  ،علت درخواست را توضیح دهید
جهت ارسال درخواست بر روی گزینه ”  “ ENVOYERکلیک کنید تا به صفحه بعد ارجاع داده شوید
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بعد از کلیک بر روی گزینه ارسال در صورتی که گزینه ها به درستی پر شده باشد
صفحه زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد

بعد از کنترل کردن اطلعات درخواست خود میبایست با کلیک کردن بر روی
گزینه ”  “ Confirmerدرخواست خود را جهت ارسال تایید کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در صورت نمایش صفحه حاضر درخواست شما به طور صحیح و درست در سیستم
ثبت گردیده و گواهی مذکور در مدت سه روز کاری برای شما ارسال خواهد شد

