
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
3,000,000

سالیانه

سرمايه فوت سال اول: 50,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 150,000,000 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 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

13,000,0003,000,000 3525,000,000 50,000,000150,000,00012,500,0002,003,558 50,000,000 91,275
23,300,0006,300,000 3626,250,000 52,500,000157,500,00013,125,0005,238,455 52,500,000 80,431
33,630,0009,930,000 3727,562,500 55,125,000165,375,00013,781,2509,063,968 55,125,000 84,555
43,993,00013,923,000 3828,940,625 57,881,250173,643,75014,470,31213,732,454 57,881,250 88,918
54,392,30018,315,300 3930,387,656 60,775,312182,325,93615,193,82818,875,104 60,775,312 93,651
64,831,50023,146,800 4031,907,038 63,814,077191,442,23115,953,51925,213,740 63,814,077 70,651
75,314,70028,461,500 4133,502,390 67,004,780201,014,34016,751,19532,572,715 67,004,780 82,519
85,846,20034,307,700 4235,177,509 70,355,019211,065,05717,588,75441,169,297 70,355,019 89,305
96,430,80040,738,500 4336,936,384 73,872,769221,618,30718,468,19251,163,425 73,872,769 97,910
107,073,80047,812,300 4438,783,203 77,566,407232,699,22119,391,60162,758,979 77,566,407 106,524
117,781,20055,593,500 4540,722,363 81,444,727244,334,18120,361,18176,182,953 81,444,727 115,465
128,559,40064,152,900 4642,758,481 85,516,963256,550,88921,379,24091,566,334 85,516,963 135,020
139,415,30073,568,200 4744,896,405 89,792,811269,378,43322,448,202109,292,351 89,792,811 146,245
1410,356,80083,925,000 4847,141,225 94,282,451282,847,35323,570,612129,668,894 94,282,451 159,150
1511,392,50095,317,500 4949,498,286 98,996,573296,989,71924,749,143153,035,867 98,996,573 174,408
1612,531,700107,849,200 5051,973,200 103,946,401311,839,20325,986,600179,790,346 103,946,401 190,961
1713,784,900121,634,100 5154,571,860 109,143,721327,431,16327,285,930210,293,272 109,143,721 215,958
1815,163,400136,797,500 5257,300,453 114,600,907343,802,72128,650,226245,110,898 114,600,907 236,572
1916,679,800153,477,300 5360,165,476 120,330,952360,992,85630,082,738284,804,602 120,330,952 258,968
2018,347,700171,825,000 5463,173,749 126,347,499379,042,49731,586,874329,995,870 126,347,499 284,045

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.035,883,714غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

329,995,87055ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

55 سن بيمه شده در شروع مستمری : 329,995,870 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

587,052,07935,752,33887,835,360

1053,705,30835,509,15354,571,630

1543,385,80335,252,19644,380,772

2038,761,19135,054,41839,922,287

2536,355,00835,018,12937,729,911

3035,005,71335,458,39036,641,600

35,883,714 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.

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



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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