
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 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 16سرمايه 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 6040,000,000 80,000,000240,000,00020,000,0001,971,314 80,000,000 259,811
25,500,00010,500,000 610 84,000,000252,000,00006,028,829 84,000,000 219,933
36,050,00016,550,000 620 88,200,000264,600,000010,794,234 88,200,000 240,661
46,655,00023,205,000 630 92,610,000277,830,000016,582,579 92,610,000 261,737
57,320,50030,525,500 640 97,240,500291,721,500022,930,531 97,240,500 285,942
68,052,60038,578,100 650 102,102,525306,307,575030,830,246 102,102,525 266,007
78,857,80047,435,900 660 107,207,651321,622,953040,069,468 107,207,651 293,513
89,743,60057,179,500 670 112,568,033337,704,099050,778,675 112,568,033 328,557
910,717,90067,897,400 680 118,196,434354,589,302063,153,292 118,196,434 367,604
1011,789,70079,687,100 690 124,106,255372,318,765077,399,811 124,106,255 412,157

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.09,868,003غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

77,399,81170ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

70 سن بيمه شده در شروع مستمری : 77,399,811 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/271407/01/27تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1407/01/27تاریخ 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

520,417,8759,754,20820,923,223

1012,596,4629,500,67613,255,873

1510,176,0459,183,97011,063,190

209,091,3528,925,57110,249,559

258,526,9879,437,3769,961,505

308,210,51310,896,2319,882,063

9,868,003 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

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


	mozakere
	report
	Untitled



