
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
500,000

ماهیانه

سرمايه فوت سال اول: 100,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 300,000,000 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

1397/01/26تاريخ 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 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

1500,0006,000,000 5550,000,000 100,000,000300,000,00025,000,0002,488,101 100,000,000 283,776
2550,00012,600,000 5652,500,000 105,000,000315,000,00026,250,0007,044,226 105,000,000 269,412
3605,00019,860,000 5755,125,000 110,250,000330,750,00027,562,50012,479,190 110,250,000 290,508
4665,50027,846,000 5857,881,250 115,762,500347,287,50028,940,62519,089,353 115,762,500 314,760
5732,10036,631,200 5960,775,312 121,550,625364,651,87530,387,65626,415,904 121,550,625 341,892
6805,30046,294,800 6063,814,078 127,628,156382,884,46831,907,03935,558,226 127,628,156 314,304
7885,80056,924,400 610 134,009,563402,028,689046,847,523 134,009,563 295,920
8974,40068,617,200 620 140,710,041422,130,123060,007,041 140,710,041 328,272
91,071,80081,478,800 630 147,745,543443,236,629075,297,674 147,745,543 363,816
101,179,00095,626,800 640 155,132,820465,398,460093,039,206 155,132,820 400,836
111,296,900111,189,600 650 162,889,461488,668,3830113,552,243 162,889,461 442,956
121,426,600128,308,800 660 171,033,934513,101,8020137,226,738 171,033,934 488,172
131,569,200147,139,200 670 179,585,630538,756,8900164,399,834 179,585,630 545,544
141,726,100167,852,400 680 188,564,911565,694,7330195,525,799 188,564,911 609,420
151,898,700190,636,800 690 197,993,156593,979,4680231,093,794 197,993,156 682,248

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.029,463,046غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

231,093,79470ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

70 سن بيمه شده در شروع مستمری : 231,093,794 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/261412/01/26تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1412/01/26تاریخ 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

560,961,96029,123,28962,470,786

1037,609,45028,366,31539,578,263

1530,382,77327,420,72033,031,536

2027,144,19026,649,21330,602,264

2525,459,15728,177,31729,742,219

3024,514,25532,533,04329,505,026

29,463,046 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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