
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
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 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

120,000,00020,000,000 35150,000,000 300,000,000900,000,00075,000,00014,315,005 300,000,000 549,697
222,000,00042,000,000 36157,500,000 315,000,000945,000,00078,750,00036,612,781 315,000,000 484,962
324,200,00066,200,000 37165,375,000 330,750,000992,250,00082,687,50062,957,609 330,750,000 508,646
426,620,00092,820,000 38173,643,750 347,287,5001,041,862,50086,821,87595,087,957 347,287,500 533,767
529,282,000122,102,000 39182,325,937 364,651,8751,093,955,62591,162,968130,443,935 364,651,875 561,110
632,210,200154,312,200 40191,442,234 382,884,4681,148,653,40495,721,117173,742,293 382,884,468 423,593
735,431,200189,743,400 41201,014,345 402,028,6911,206,086,073100,507,172224,054,672 402,028,691 493,868
838,974,300228,717,700 42211,065,062 422,130,1251,266,390,375105,532,531282,809,076 422,130,125 533,683
942,871,800271,589,500 43221,618,315 443,236,6311,329,709,893110,809,157351,105,779 443,236,631 584,442
1047,159,000318,748,500 44232,699,231 465,398,4621,396,195,386116,349,615430,326,425 465,398,462 635,304
1151,874,800370,623,300 45244,334,192 488,668,3851,466,005,155122,167,096522,010,431 488,668,385 688,165
1257,062,300427,685,600 46256,550,902 513,101,8041,539,305,412128,275,451627,145,355 513,101,804 804,653
1362,768,600490,454,200 47269,378,447 538,756,8941,616,270,682134,689,223748,257,187 538,756,894 871,213
1469,045,400559,499,600 48282,847,369 565,694,7381,697,084,214141,423,684887,447,243 565,694,738 947,912
1575,950,000635,449,600 49296,989,737 593,979,4741,781,938,422148,494,8681,047,040,459 593,979,474 1,038,805
1683,545,000718,994,600 50300,000,000 623,678,4471,871,035,341155,919,6111,229,797,777 623,678,447 1,132,873
1791,899,500810,894,100 51300,000,000 654,862,3691,964,587,107163,715,5921,438,297,594 654,862,369 1,273,860
18101,089,400911,983,500 52300,000,000 687,605,4872,062,816,461171,901,3711,676,345,323 687,605,487 1,389,302
19111,198,3001,023,181,800 53300,000,000 721,985,7612,165,957,283180,496,4401,947,779,208 721,985,761 1,515,172
20122,318,2001,145,500,000 54300,000,000 758,085,0492,274,255,147189,521,2622,256,856,491 758,085,049 1,656,871

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0245,410,326غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

2,256,856,49155ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

55 سن بيمه شده در شروع مستمری : 2,256,856,491 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

5595,353,056244,511,836600,709,955

10367,293,000242,848,687373,217,816

15296,717,446241,091,347303,522,083

20265,089,516239,738,730273,030,307

25248,633,528239,490,550258,036,547

30239,405,639242,501,516250,593,541

245,410,326 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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