
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
20,000,000

سالیانه

سرمايه فوت سال اول: 300,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 900,000,000 ريال

100
25معافیت از پرداخت حق بیمه: ندارد

50

ضريب سالیانه افزايش حق بیمه: 0.10 برابر

1397/01/27تاريخ استعالم نرخ:

كودك1387/01/01تاريخ 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 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

120,000,00020,000,000 10150,000,000 300,000,000900,000,00075,000,00015,046,367 300,000,000 492,954
222,000,00042,000,000 11157,500,000 315,000,000945,000,00078,750,00038,486,658 315,000,000 405,398
324,200,00066,200,000 12165,375,000 330,750,000992,250,00082,687,50066,206,904 330,750,000 418,501
426,620,00092,820,000 13173,643,750 347,287,5001,041,862,50086,821,875100,018,739 347,287,500 433,486
529,282,000122,102,000 14182,325,937 364,651,8751,093,955,62591,162,968137,216,107 364,651,875 450,794
632,210,200154,312,200 15191,442,234 382,884,4681,148,653,40495,721,117182,671,276 382,884,468 302,535
735,431,200189,743,400 16201,014,345 402,028,6911,206,086,073100,507,172235,910,886 402,028,691 327,423
838,974,300228,717,700 17211,065,062 422,130,1251,266,390,375105,532,531298,000,554 422,130,125 357,803
942,871,800271,589,500 18221,618,315 443,236,6311,329,709,893110,809,157370,167,735 443,236,631 392,060
1047,159,000318,748,500 19232,699,231 465,398,4621,396,195,386116,349,615453,875,683 465,398,462 424,123
1151,874,800370,623,300 20244,334,192 488,668,3851,466,005,155122,167,096550,736,548 488,668,385 457,280
1257,062,300427,685,600 21256,550,902 513,101,8041,539,305,412128,275,451662,554,869 513,101,804 492,861
1362,768,600490,454,200 22269,378,447 538,756,8941,616,270,682134,689,223791,376,724 538,756,894 530,107
1469,045,400559,499,600 23282,847,369 565,694,7381,697,084,214141,423,684939,557,564 565,694,738 565,099
1575,950,000635,449,600 24296,989,737 593,979,4741,781,938,422148,494,8681,109,662,682 593,979,474 605,097
1683,545,000718,994,600 25300,000,000 623,678,4471,871,035,341155,919,6111,304,621,347 623,678,447 646,944
1791,899,500810,894,100 26300,000,000 654,862,3691,964,587,107163,715,5921,527,639,576 654,862,369 698,183
18101,089,400911,983,500 27300,000,000 687,605,4872,062,816,461171,901,3711,782,443,116 687,605,487 749,352
19111,198,3001,023,181,800 28300,000,000 721,985,7612,165,957,283180,496,4402,073,159,082 721,985,761 805,620
20122,318,2001,145,500,000 29300,000,000 758,085,0492,274,255,147189,521,2622,404,422,249 758,085,049 867,498
21134,550,0001,280,050,000 30300,000,000 795,989,3012,387,967,903198,997,3252,781,426,374 795,989,301 936,253
22148,005,0001,428,055,000 31300,000,000 835,788,7662,507,366,298200,000,0003,209,918,016 835,788,766 1,019,167
23162,805,5001,590,860,500 32300,000,000 877,578,2042,632,734,612200,000,0003,696,538,765 877,578,204 1,101,035
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سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

24179,086,0001,769,946,500 33300,000,000 921,457,1142,764,371,342200,000,0004,248,599,372 921,457,114 1,193,552
25196,994,7001,966,941,200 34300,000,000 967,529,9692,902,589,907200,000,0004,874,342,781 967,529,969 1,293,602
26216,694,1002,183,635,300 35300,000,000 1,015,906,4673,047,719,401200,000,0005,583,008,569 1,000,000,000 1,401,709
27238,363,5002,421,998,800 36300,000,000 1,066,701,7903,200,105,370200,000,0006,384,544,799 1,000,000,000 1,551,638
28262,199,9002,684,198,700 37300,000,000 1,120,036,8793,360,110,637200,000,0007,290,858,387 1,000,000,000 1,682,245
29288,419,9002,972,618,600 38300,000,000 1,176,038,7223,528,116,166200,000,0008,314,887,781 1,000,000,000 1,826,045
30317,261,9003,289,880,500 39300,000,000 1,234,840,6583,704,521,974200,000,0009,471,166,023 1,000,000,000 1,979,887

5301 جوادقبادیواحد ثبت:

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



شرایط دریافت مستمری

00.02,571,491,057غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

9,471,166,02340ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

50 سن بيمه شده در شروع مستمری : 24,178,620,584 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/271427/01/27تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1437/01/01تاریخ 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

56,378,259,1992,564,430,1186,422,131,536

103,934,959,1542,550,828,5563,984,563,628

153,178,854,5682,536,268,4413,235,914,122

202,840,011,7012,525,308,3722,904,970,627

252,663,712,0172,522,829,8722,737,536,196

302,564,849,8952,535,800,9552,649,216,536

2,571,491,057 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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