
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
5,000,000

سالیانه

سرمايه فوت سال اول: 80,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 240,000,000 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 اجرا1347/01/01تاريخ 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

15,000,0005,000,000 5040,000,000 80,000,000240,000,00020,000,0002,803,439 80,000,000 195,250
25,500,00010,500,000 5142,000,000 84,000,000252,000,00021,000,0007,439,806 84,000,000 185,352
36,050,00016,550,000 5244,100,000 88,200,000264,600,00022,050,00012,903,424 88,200,000 199,661
46,655,00023,205,000 5346,305,000 92,610,000277,830,00023,152,50019,558,994 92,610,000 214,504
57,320,50030,525,500 5448,620,250 97,240,500291,721,50024,310,12526,860,131 97,240,500 232,307
68,052,60038,578,100 5551,051,262 102,102,525306,307,57525,525,63135,879,815 102,102,525 206,524
78,857,80047,435,900 5653,603,825 107,207,651321,622,95326,801,91246,427,585 107,207,651 227,764
89,743,60057,179,500 5756,284,016 112,568,033337,704,09928,142,00858,740,338 112,568,033 249,378
910,717,90067,897,400 5859,098,217 118,196,434354,589,30229,549,10873,034,072 118,196,434 275,726
1011,789,70079,687,100 5962,053,127 124,106,255372,318,76531,026,56389,601,695 124,106,255 303,091
1112,968,70092,655,800 6065,155,783 130,311,567390,934,70132,577,891108,736,645 130,311,567 334,701
1214,265,600106,921,400 610 136,827,145410,481,4350131,426,643 136,827,145 317,113
1315,692,100122,613,500 620 143,668,502431,005,5060157,535,383 143,668,502 351,428
1417,261,400139,874,900 630 150,851,927452,555,7810187,520,469 150,851,927 389,126
1518,987,500158,862,400 640 158,394,523475,183,5690221,922,177 158,394,523 428,448
1620,886,200179,748,600 650 166,314,249498,942,7470261,306,588 166,314,249 473,123
1722,974,900202,723,500 660 174,629,961523,889,8830306,338,356 174,629,961 521,286
1825,272,400227,995,900 670 183,361,459550,084,3770357,658,261 183,361,459 582,019
1927,799,600255,795,500 680 192,529,531577,588,5930416,064,188 192,529,531 649,592
2030,579,500286,375,000 690 202,156,007606,468,0210482,428,786 202,156,007 726,485

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.061,506,722غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

482,428,78670ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

70 سن بيمه شده در شروع مستمری : 482,428,786 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

5127,263,49860,797,449130,413,305

1078,513,06359,217,19882,623,135

1563,426,73457,243,18568,956,261

2056,665,90455,632,59663,884,940

2553,148,24958,822,64962,089,519

3051,175,68267,915,61261,594,359

61,506,722 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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