
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
1,000,000

ماهیانه

سرمايه فوت سال اول: 200,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 600,000,000 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

1397/01/29تاريخ 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 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

11,000,00012,000,000 60100,000,000 200,000,000600,000,00050,000,0003,950,476 200,000,000 652,656
21,100,00025,200,000 610 210,000,000630,000,000012,727,606 210,000,000 553,008
31,210,00039,720,000 620 220,500,000661,500,000023,137,238 220,500,000 604,884
41,331,00055,692,000 630 231,525,000694,575,000035,787,055 231,525,000 657,612
51,464,10073,261,200 640 243,101,250729,303,750049,797,260 243,101,250 718,164
61,610,50092,587,200 650 255,256,312765,768,936067,325,166 255,256,312 667,236
71,771,600113,846,400 660 268,019,127804,057,381087,858,059 268,019,127 734,232
81,948,700137,230,800 670 281,420,083844,260,2490111,679,346 281,420,083 819,972
92,143,600162,954,000 680 295,491,087886,473,2610139,226,893 295,491,087 915,624
102,357,900191,248,800 690 310,265,641930,796,9230170,958,802 310,265,641 1,024,920

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.021,796,202غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

170,958,80270ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

70 سن بيمه شده در شروع مستمری : 170,958,802 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/291407/01/29تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1407/01/29تاریخ 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

545,098,50121,544,85646,214,701

1027,822,75720,984,86129,279,248

1522,476,59920,285,32824,436,103

2020,080,75619,714,58222,638,974

2518,834,20120,845,04422,002,729

3018,135,18124,067,32721,827,258

21,796,202 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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