
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 اجرا1342/01/01تاريخ 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 55150,000,000 300,000,000900,000,00075,000,00010,406,093 300,000,000 852,975
222,000,00042,000,000 56157,500,000 315,000,000945,000,00078,750,00027,887,179 315,000,000 810,146
324,200,00066,200,000 57165,375,000 330,750,000992,250,00082,687,50048,531,671 330,750,000 872,310
426,620,00092,820,000 58173,643,750 347,287,5001,041,862,50086,821,87573,637,255 347,287,500 943,895
529,282,000122,102,000 59182,325,937 364,651,8751,093,955,62591,162,968101,189,368 364,651,875 1,024,102
632,210,200154,312,200 60191,442,234 382,884,4681,148,653,40495,721,117135,229,664 382,884,468 941,715
735,431,200189,743,400 610 402,028,6911,206,086,0730176,904,109 402,028,691 885,505
838,974,300228,717,700 620 422,130,1251,266,390,3750225,470,192 422,130,125 981,495
942,871,800271,589,500 630 443,236,6311,329,709,8930281,889,488 443,236,631 1,087,093
1047,159,000318,748,500 640 465,398,4621,396,195,3860347,322,146 465,398,462 1,197,097
1151,874,800370,623,300 650 488,668,3851,466,005,1550422,953,547 488,668,385 1,322,434
1257,062,300427,685,600 660 513,101,8041,539,305,4120510,209,107 513,101,804 1,457,044
1362,768,600490,454,200 670 538,756,8941,616,270,6820610,376,364 538,756,894 1,628,109
1469,045,400559,499,600 680 565,694,7381,697,084,2140725,134,650 565,694,738 1,818,760
1575,950,000635,449,600 690 593,979,4741,781,938,4220856,305,589 593,979,474 2,036,252

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0109,173,731غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

856,305,58970ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

70 سن بيمه شده در شروع مستمری : 856,305,589 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/271412/01/27تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1412/01/27تاریخ 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

5225,891,257107,914,779231,482,128

10139,359,791105,109,850146,655,121

15112,581,729101,606,000122,396,577

20100,581,33398,747,223113,395,040

2594,337,535104,409,530110,208,188

3090,836,253120,549,436109,329,284

109,173,731 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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