
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
20,000,000

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 اجرا1337/01/01تاريخ 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

120,000,000240,000,000 60175,000,000 350,000,0001,050,000,00087,500,000231,944,895 350,000,000 2,180,808
222,000,000504,000,000 610 367,500,0001,102,500,0000530,940,000 367,500,000 2,102,388
324,200,000794,400,000 620 385,875,0001,157,625,0000883,877,118 385,875,000 2,296,680
426,620,0001,113,840,000 630 405,168,7501,215,506,25001,311,243,698 405,168,750 2,501,316
529,282,0001,465,224,000 640 425,427,1871,276,281,56101,781,144,523 425,427,187 2,729,040
632,210,2001,851,746,400 650 446,698,5461,340,095,63802,332,122,010 446,698,546 2,929,812
735,431,2002,276,920,800 660 469,033,4731,407,100,41902,975,679,015 469,033,473 3,206,076
838,974,3002,744,612,400 670 492,485,1461,477,455,43803,724,614,194 492,485,146 3,527,688
942,871,8003,259,074,000 680 517,109,4031,551,328,20904,593,585,773 517,109,403 3,880,008
1047,159,0003,824,982,000 690 542,964,8731,628,894,61905,599,079,452 542,964,873 4,270,260

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0713,848,423غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

5,599,079,45270ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

70 سن بيمه شده در شروع مستمری : 5,599,079,452 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/291407/01/29تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1407/01/29تاریخ 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

51,477,023,054705,616,5821,513,579,788

10911,224,396687,276,147958,925,984

15736,132,122664,365,710800,307,941

20657,665,771645,673,179741,450,072

25616,839,789682,697,001720,612,375

30593,946,139788,230,139714,865,530

713,848,423 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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