
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
1,000,000

ماهیانه

سرمايه فوت سال اول: 200,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 600,000,000 ريال

100
25معافیت از پرداخت حق بیمه: ندارد

50

ضريب سالیانه افزايش حق بیمه: 0.10 برابر

1397/01/26تاريخ استعالم نرخ:

دانش آموز -محصل1382/01/01تاريخ تولد:-نام و نام خانوادگی بیمه شده: 0.0عنوان شغل: درصداضافه نرخ پزشکی:

ضريب افزايش ساالنه سرمايه فوت: 0.05 برابر
درصد سرمايه فوت به هر علت 20سرمايه پوشش هزينه پزشکی: ريالحق بیمه اولین قسط:

درصد سرمايه فوت به هر علتپوشش نقص عضو:
درصد سرمايه فوت به هر علت پوشش بیماری خاص:

درصد سرمايه فوت به هر علتپوشش بیماری سرطان:

سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

11,000,00012,000,000 15100,000,000 200,000,000600,000,00050,000,0007,772,816 200,000,000 335,508
21,100,00025,200,000 16105,000,000 210,000,000630,000,00052,500,00020,447,779 210,000,000 280,344
31,210,00039,720,000 17110,250,000 220,500,000661,500,00055,125,00035,535,539 220,500,000 295,548
41,331,00055,692,000 18115,762,500 231,525,000694,575,00057,881,25053,897,269 231,525,000 312,456
51,464,10073,261,200 19121,550,625 243,101,250729,303,75060,775,31274,280,289 243,101,250 328,404
61,610,50092,587,200 20127,628,156 255,256,312765,768,93663,814,07899,374,296 255,256,312 229,968
71,771,600113,846,400 21134,009,563 268,019,127804,057,38167,004,781128,833,373 268,019,127 245,412
81,948,700137,230,800 22140,710,041 281,420,083844,260,24970,355,020163,289,840 281,420,083 261,396
92,143,600162,954,000 23147,745,543 295,491,087886,473,26173,872,771203,486,211 295,491,087 275,868
102,357,900191,248,800 24155,132,820 310,265,641930,796,92377,566,410250,215,613 310,265,641 292,572
112,593,700222,373,200 25162,889,461 325,778,923977,336,76981,444,730304,393,892 325,778,923 310,068
122,853,100256,610,400 26171,033,934 342,067,8691,026,203,60785,516,967367,009,583 342,067,869 332,220
133,138,400294,271,200 27179,585,631 359,171,2621,077,513,78689,792,815439,240,720 359,171,262 353,796
143,452,300335,698,800 28188,564,912 377,129,8251,131,389,47594,282,456522,385,426 377,129,825 377,496
153,797,500381,268,800 29197,993,158 395,986,3161,187,958,94898,996,579617,903,391 395,986,316 403,536
164,177,200431,395,200 30207,892,815 415,785,6311,247,356,893103,946,407727,433,605 415,785,631 432,504
174,595,000486,535,200 31218,287,456 436,574,9121,309,724,736109,143,728852,766,015 436,574,912 469,428
185,054,500547,189,200 32229,201,828 458,403,6571,375,210,971114,600,914996,032,211 458,403,657 504,264
195,559,900613,908,000 33240,661,919 481,323,8391,443,971,517120,330,9591,159,550,591 481,323,839 543,816
206,115,900687,298,800 34252,695,015 505,390,0301,516,170,090126,347,5071,345,950,824 505,390,030 586,380
216,727,500768,028,800 35265,329,765 530,659,5311,591,978,593132,664,8821,558,180,398 530,659,531 632,652
227,400,200856,831,200 36278,596,253 557,192,5071,671,577,521139,298,1261,799,220,210 557,192,507 710,916
238,140,300954,514,800 37292,526,066 585,052,1321,755,156,396146,263,0332,073,037,446 585,052,132 769,176
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سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

248,954,3001,061,966,400 38300,000,000 614,304,7381,842,914,214153,576,1842,383,788,467 614,304,738 832,164
259,849,7001,180,162,800 39300,000,000 645,019,9741,935,059,922161,254,9932,736,162,435 645,019,974 897,996
2610,834,7001,310,179,200 40300,000,000 677,270,9722,031,812,916169,317,7433,135,328,198 677,270,972 974,604
2711,918,2001,453,197,600 41300,000,000 711,134,5202,133,403,560177,783,6303,586,466,236 711,134,520 1,114,752
2813,110,0001,610,517,600 42300,000,000 746,691,2462,240,073,738186,672,8114,096,695,135 746,691,246 1,207,704
2914,421,0001,783,569,600 43300,000,000 784,025,8082,352,077,424196,006,4524,673,173,019 784,025,808 1,322,676
3015,863,1001,973,926,800 44300,000,000 823,227,0982,469,681,294200,000,0005,324,161,547 823,227,098 1,439,388

5301 جوادقبادیواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.00يكجا

ضريب افزايشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بیمه نامه : نام بیمه شده :

5,324,161,54745ارزش بازخريدی در پايان بیمه نامه : سن بیمه شده در پايان بیمه نامه :

50 سن بیمه شده در شروع مستمری : 8,439,483,518 ارزش بازخريدی در شروع مستمری :

1397/01/261427/01/26تاريخ شروع بیمه نامه : تاريخ پايان بیمه نامه :

1432/01/01تاريخ شروع پرداخت مستمری :

با توجه به درخواست بیمه گذار مبنی بر دريافت سرمايه  به صورت مستمری در پايان مدت ، بدينوسیله مبلغ مستمری با رعايت شرايط پیوست ، به شرح زير اعالم
می گردد :

جدول زير مبلغ مستمری را بر اساس نوع بازپرداخت  ساالنه  با سرمايه احتمالی تشكیل شده در پايان مدت بیمه نامه ،  مطابق با ساير انواع مستمری ها نمايش می
دهد :

مدت معینمستمری قطعی و مادام العمرمستمری قطعیمدت پرداخت مستمری

52,226,314,491895,107,5452,241,628,014

101,373,487,077890,359,9561,390,801,388

151,109,570,773885,277,7861,129,487,259

20991,298,567881,452,2031,013,972,308

25929,761,629880,587,089955,529,763

30895,254,067885,114,611924,702,019

897,572,147 مبلغ  ساالنه مستمری مادام العمر :

5301 جوادقبادیواحد همكار :

* مبلغ جدول فوق فقط برای سال اول می باشد و در صورت انتخاب ضريب افزايش ، در هر سال میزان مشخص شده مبلغ  مستمری افزايش خواهد يافت.

** حداقل سن بیمه شده برای دريافت مستمری 50 سال تمام است.
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5301 جوادقبادیواحد همكار :

شماره بیمه نامه :

ماده 1 - تعریف انواع مستمری:

الف -مستمری مادام العمر : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد می شود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا زمانیكه مستمری بگیر در قید حیات باشد،
مبلغ مستمری را به وی پرداخت نمايد.

ب- مستمری مدت معین : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد میشود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا زمانیكه مستمری بگیر در قید حیات باشد و حداکثر تا پايان
مدت مشخص شده مبلغ مستمری را به وی پرداخت نمايد.

ج- مستمری قطعی : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد میشود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا پايان مدت مشخص شده،مبلغ مستمری را به مستمری بگیر
.پرداخت نمايد و در صورت فوت مستمری بگیر،مانده اندوخته بیمه نامه به طور يكجا به وراث قانونی مستمری بگیر به طور مساوی پرداخت می گردد

د - مستمری قطعی و مادام العمر : اين نوع مستمری تلفیقی از نوع الف و ج است.

ماده 2 -شرایط پرداخت مستمری:

الف-حداقل سن مستمری بگیر برای شروع پرداخت مستمری، 50 سال است.

 ب- مبالغ مستمری با توجه به مشخصات بیمه شده محاسبه گرديده است و چنانچه ذينفع در صورت حیات بیمه شده شخص ديگری باشد،مبالغ می بايست مجددا
محاسبه شود.

 ج-بیمه گذار می تواند تا قبل از انقضا مدت بیمه نامه نسبت به تغییر نوع مستمری اقدام نمايد.

گواهی اطالع از شرایط پرداخت مستمری

www.BimehSara.com تهران - بلوار آیت اله کاشانی - بین اباذر و مهران - پالك 67 - واحد4 تلفن : 44001971


	13
	مستمری13



