
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
3,000,000

ماهیانه

سرمايه فوت سال اول: 350,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 1,050,000,000 ريال

100
معافیت از پرداخت حق بیمه: دارد

مستمري از کار افتادگی: 3 برابر آخرين حق بیمه دريافتی
25
50

ضريب سالیانه افزايش حق بیمه: 0.10 برابر

1397/01/29تاريخ استعالم نرخ:

کارمند ابالغ و اجرا1342/01/01تاريخ 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 14سرمايه پوشش هزينه پزشکی: ريالحق بیمه اولین قسط:

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

درصد سرمايه فوت به هر علتپوشش بیماري سرطان:

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

13,000,00036,000,000 55175,000,000 350,000,0001,050,000,00087,500,00024,254,599 350,000,000 1,053,300
23,300,00075,600,000 56183,750,000 367,500,0001,102,500,00091,875,00059,796,605 367,500,000 1,008,432
33,630,000119,160,000 57192,937,500 385,875,0001,157,625,00096,468,750101,951,261 385,875,000 1,087,536
43,993,000167,076,000 58202,584,375 405,168,7501,215,506,250101,292,187153,097,487 405,168,750 1,178,220
54,392,300219,783,600 59212,713,593 425,427,1871,276,281,561106,356,796209,528,784 425,427,187 1,279,620
64,831,500277,761,600 60223,349,273 446,698,5461,340,095,638111,674,636277,496,400 446,698,546 1,201,104
75,314,700341,538,000 610 469,033,4731,407,100,4190359,019,636 469,033,473 1,145,496
85,846,200411,692,400 620 492,485,1461,477,455,4380453,976,211 492,485,146 1,268,304
96,430,800488,862,000 630 517,109,4031,551,328,2090564,238,690 517,109,403 1,403,244
107,073,800573,747,600 640 542,964,8731,628,894,6190692,004,085 542,964,873 1,544,328
117,781,200667,122,000 650 570,113,1161,710,339,3480839,614,962 570,113,116 1,704,348
128,559,400769,834,800 660 598,618,7711,795,856,31301,009,814,971 598,618,771 1,875,984
139,415,300882,818,400 670 628,549,7091,885,649,12701,205,333,568 628,549,709 2,091,324
1410,356,8001,007,100,000 680 659,977,1941,979,931,58201,429,502,052 659,977,194 2,330,820
1511,392,5001,143,810,000 690 692,976,0532,078,928,15901,685,993,585 692,976,053 2,602,992

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت بیمھ نامھ

00.0214,953,881غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

1,685,993,58570ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

70 سن بيمه شده در شروع مستمری : 1,685,993,585 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/291412/01/29تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1412/01/29تاریخ شروع پرداخت مستمری :

با توجه به درخواست بيمه گذار مبني بر دریافت سرمایه  به صورت مستمری در پایان مدت ، بدینوسيله مبلغ مستمری با رعایت شرایط پيوست ، به شرح زیر اعالم
مي گردد :

جدول زیر مبلغ مستمری را بر اساس نوع بازپرداخت  ساالنه  با سرمایه احتمالي تشکيل شده در پایان مدت بيمه نامه ،  مطابق با سایر انواع مستمری ها نمایش مي
دهد :

مدت معينمستمری قطعي و مادام العمرمستمری قطعيمدت پرداخت مستمری

5444,760,860212,475,111455,768,816

10274,387,691206,952,443288,751,583

15221,663,944200,053,658240,988,552

20198,036,173194,424,967223,265,284

25185,742,662205,573,572216,990,641

30178,848,932237,351,687215,260,152

214,953,881 مبلغ  ساالنه مستمری مادام العمر :

5301 جوادقبادیواحد همکار :

* مبلغ جدول فوق فقط برای سال اول مي باشد و در صورت انتخاب ضریب افزایش ، در هر سال ميزان مشخص شده مبلغ  مستمری افزایش خواهد یافت.

** حداقل سن بيمه شده برای دریافت مستمری 50 سال تمام است.
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5301 جوادقبادیواحد همکار :

شماره بيمه نامه :

ماده 1 - تعریف انواع مستمری:

الف -مستمری مادام العمر : در این نوع مستمری بيمه گر متعهد مي شود از تاریخ تعيين شده در بيمه نامه تا زمانيکه مستمری بگير در قيد حيات باشد،
مبلغ مستمری را به وی پرداخت نماید.

ب- مستمری مدت معين : در این نوع مستمری بيمه گر متعهد ميشود از تاریخ تعيين شده در بيمه نامه تا زمانيکه مستمری بگير در قيد حيات باشد و حداکثر تا پایان
مدت مشخص شده مبلغ مستمری را به وی پرداخت نماید.

ج- مستمری قطعي : در این نوع مستمری بيمه گر متعهد ميشود از تاریخ تعيين شده در بيمه نامه تا پایان مدت مشخص شده،مبلغ مستمری را به مستمری بگير
.پرداخت نماید و در صورت فوت مستمری بگير،مانده اندوخته بيمه نامه به طور یکجا به وراث قانوني مستمری بگير به طور مساوی پرداخت مي گردد

د - مستمری قطعي و مادام العمر : این نوع مستمری تلفيقي از نوع الف و ج است.

ماده 2 -شرایط پرداخت مستمری:

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

 ب- مبالغ مستمری با توجه به مشخصات بيمه شده محاسبه گردیده است و چنانچه ذینفع در صورت حيات بيمه شده شخص دیگری باشد،مبالغ مي بایست مجددا
محاسبه شود.

 ج-بيمه گذار مي تواند تا قبل از انقضا مدت بيمه نامه نسبت به تغيير نوع مستمری اقدام نماید.

گواهی اطالع از شرایط پرداخت مستمری
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