
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
5,000,000

سالیانه

سرمايه فوت سال اول: 80,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 240,000,000 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

1397/01/27تاريخ استعالم نرخ:

کارمند ابالغ و اجرا1362/01/01تاريخ 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 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

15,000,0005,000,000 3540,000,000 80,000,000240,000,00020,000,0003,424,371 80,000,000 147,074
25,500,00010,500,000 3642,000,000 84,000,000252,000,00021,000,0008,875,756 84,000,000 129,826
36,050,00016,550,000 3744,100,000 88,200,000264,600,00022,050,00015,318,618 88,200,000 136,535
46,655,00023,205,000 3846,305,000 92,610,000277,830,00023,152,50023,177,912 92,610,000 143,639
57,320,50030,525,500 3948,620,250 97,240,500291,721,50024,310,12531,830,457 97,240,500 151,346
68,052,60038,578,100 4051,051,262 102,102,525306,307,57525,525,63142,467,775 102,102,525 114,839
78,857,80047,435,900 4153,603,825 107,207,651321,622,95326,801,91254,820,397 107,207,651 133,996
89,743,60057,179,500 4256,284,016 112,568,033337,704,09928,142,00869,247,678 112,568,033 145,040
910,717,90067,897,400 4359,098,217 118,196,434354,589,30229,549,10886,018,665 118,196,434 159,011
1011,789,70079,687,100 4462,053,127 124,106,255372,318,76531,026,563105,474,545 124,106,255 173,017
1112,968,70092,655,800 4565,155,783 130,311,567390,934,70132,577,891127,995,118 130,311,567 187,564
1214,265,600106,921,400 4668,413,572 136,827,145410,481,43534,206,786153,808,855 136,827,145 219,103
1315,692,100122,613,500 4771,834,251 143,668,502431,005,50635,917,125183,550,258 143,668,502 237,337
1417,261,400139,874,900 4875,425,963 150,851,927452,555,78137,712,981217,736,026 150,851,927 258,283
1518,987,500158,862,400 4979,197,261 158,394,523475,183,56939,598,630256,936,750 158,394,523 283,019
1620,886,200179,748,600 5083,157,124 166,314,249498,942,74741,578,562301,818,114 166,314,249 309,856
1722,974,900202,723,500 5187,314,980 174,629,961523,889,88343,657,490352,991,686 174,629,961 350,233
1825,272,400227,995,900 5291,680,729 183,361,459550,084,37745,840,364411,401,694 183,361,459 383,629
1927,799,600255,795,500 5396,264,765 192,529,531577,588,59348,132,382477,989,170 192,529,531 419,911
2030,579,500286,375,000 54101,078,003 202,156,007606,468,02150,539,001553,796,910 202,156,007 460,524

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.060,219,815غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

553,796,91055ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

55 سن بيمه شده در شروع مستمری : 553,796,910 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/271417/01/27تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1417/01/27تاریخ 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

5146,090,22959,999,339147,404,727

1090,127,89659,591,22991,581,752

1572,809,77159,160,00574,479,521

2065,048,77758,828,09566,997,321

2561,010,73758,767,19563,318,090

3058,746,35959,506,03961,491,694

60,219,815 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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