
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
2,000,000

ماهیانه

سرمايه فوت سال اول: 350,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 1,050,000,000 ريال

100
25معافیت از پرداخت حق بیمه: ندارد

50

ضريب سالیانه افزايش حق بیمه: 0.10 برابر

1397/01/26تاريخ استعالم نرخ:

دانش آموز -محصل1387/01/01تاريخ 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 14سرمايه 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

12,000,00024,000,000 10175,000,000 350,000,0001,050,000,00087,500,00017,052,690 350,000,000 570,864
22,200,00050,400,000 11183,750,000 367,500,0001,102,500,00091,875,00043,641,620 367,500,000 467,688
32,420,00079,440,000 12192,937,500 385,875,0001,157,625,00096,468,75075,351,192 385,875,000 483,240
42,662,000111,384,000 13202,584,375 405,168,7501,215,506,250101,292,187114,008,315 405,168,750 501,012
52,928,200146,522,400 14212,713,593 425,427,1871,276,281,561106,356,796156,896,682 425,427,187 521,520
63,221,000185,174,400 15223,349,273 446,698,5461,340,095,638111,674,636209,211,743 446,698,546 349,428
73,543,100227,691,600 16234,516,736 469,033,4731,407,100,419117,258,368270,484,918 469,033,473 378,900
83,897,400274,460,400 17246,242,573 492,485,1461,477,455,438123,121,286341,943,528 492,485,146 414,816
94,287,200325,906,800 18258,554,701 517,109,4031,551,328,209129,277,350425,001,310 517,109,403 455,316
104,715,900382,497,600 19271,482,436 542,964,8731,628,894,619135,741,218521,339,288 542,964,873 493,296
115,187,500444,747,600 20285,056,558 570,113,1161,710,339,348142,528,279632,812,111 570,113,116 532,620
125,706,200513,222,000 21299,309,385 598,618,7711,795,856,313149,654,692761,494,856 598,618,771 574,824
136,276,900588,544,800 22300,000,000 628,549,7091,885,649,127157,137,427909,748,636 628,549,709 618,504
146,904,500671,398,800 23300,000,000 659,977,1941,979,931,582164,994,2981,080,280,413 659,977,194 659,568
157,595,000762,538,800 24300,000,000 692,976,0532,078,928,159173,244,0131,276,044,036 692,976,053 706,524
168,354,500862,792,800 25300,000,000 727,624,8552,182,874,565181,906,2131,500,402,676 727,624,855 756,240
179,189,900973,071,600 26300,000,000 764,006,0972,292,018,291191,001,5241,757,050,303 764,006,097 816,624
1810,108,9001,094,378,400 27300,000,000 802,206,4012,406,619,203200,000,0002,050,266,419 802,206,401 877,536
1911,119,8001,227,816,000 28300,000,000 842,316,7212,526,950,163200,000,0002,384,803,897 842,316,721 944,052
2012,231,8001,374,597,600 29300,000,000 884,432,5572,653,297,671200,000,0002,765,994,927 884,432,557 1,017,228
2113,455,0001,536,057,600 30300,000,000 928,654,1842,785,962,552200,000,0003,199,815,108 928,654,184 1,098,552
2214,800,5001,713,663,600 31300,000,000 975,086,8932,925,260,679200,000,0003,692,887,475 975,086,893 1,195,764
2316,280,5001,909,029,600 32300,000,000 1,023,841,2373,071,523,711200,000,0004,252,851,822 1,000,000,000 1,291,728
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سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

2417,908,6002,123,932,800 33300,000,000 1,075,033,2983,225,099,894200,000,0004,888,142,209 1,000,000,000 1,398,564
2519,699,5002,360,326,800 34300,000,000 1,128,784,9623,386,354,886200,000,0005,608,245,645 1,000,000,000 1,514,244
2621,669,4002,620,359,600 35300,000,000 1,185,224,2103,555,672,630200,000,0006,423,781,300 1,000,000,000 1,640,580
2723,836,4002,906,396,400 36300,000,000 1,244,485,4203,733,456,260200,000,0007,346,243,896 1,000,000,000 1,813,056
2826,220,0003,221,036,400 37300,000,000 1,306,709,6913,920,129,073200,000,0008,389,261,674 1,000,000,000 1,968,648
2928,842,0003,567,140,400 38300,000,000 1,372,045,1754,000,000,000200,000,0009,567,807,326 1,000,000,000 2,132,472
3031,726,2003,947,854,800 39300,000,000 1,440,647,4334,000,000,000200,000,00010,898,674,393 1,000,000,000 2,302,584

5301 جوادقبادیواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.02,959,070,052غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

10,898,674,39340ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

50 سن بيمه شده در شروع مستمری : 27,822,858,598 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/261427/01/26تاریخ 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

57,339,600,0062,950,944,8787,390,084,848

104,528,042,1092,935,293,2684,585,123,043

153,657,976,3032,918,538,6313,723,635,959

203,268,062,5312,905,926,6443,342,812,164

253,065,190,6942,903,074,5803,150,141,764

302,951,427,9242,918,000,6843,048,510,432

2,959,070,052 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

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


	22
	مستمری22



