
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
10,000,000

سالیانه

سرمايه فوت سال اول: 100,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 100,000,000 ريال

100
25معافیت از پرداخت حق بیمه: ندارد

50

ضريب سالیانه افزايش حق بیمه: 0.10 برابر

1397/01/26تاريخ استعالم نرخ:

كودك1396/01/01تاريخ 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 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

110,000,00010,000,000 150,000,000 100,000,000100,000,00025,000,0008,790,150 100,000,000 171,453
211,000,00021,000,000 252,500,000 105,000,000105,000,00026,250,00021,383,413 105,000,000 141,141
312,100,00033,100,000 355,125,000 110,250,000110,250,00027,562,50036,213,138 110,250,000 145,881
413,310,00046,410,000 457,881,250 115,762,500115,762,50028,940,62554,242,696 115,762,500 151,920
514,641,00061,051,000 560,775,312 121,550,625121,550,62530,387,65673,997,325 121,550,625 158,705
616,105,10077,156,100 663,814,078 127,628,156127,628,15631,907,03997,741,661 127,628,156 112,173
717,715,60094,871,700 767,004,781 134,009,563134,009,56333,502,390125,527,826 134,009,563 120,694
819,487,200114,358,900 870,355,020 140,710,041140,710,04135,177,510157,923,753 140,710,041 130,317
921,435,900135,794,800 973,872,771 147,745,543147,745,54336,936,385195,576,539 147,745,543 140,651
1023,579,500159,374,300 1077,566,410 155,132,820155,132,82038,783,205239,211,900 155,132,820 152,160
1125,937,400185,311,700 1181,444,730 162,889,461162,889,46140,722,365289,653,136 162,889,461 164,543
1228,531,200213,842,900 1285,516,967 171,033,934171,033,93442,758,483347,825,100 171,033,934 178,172
1331,384,300245,227,200 1389,792,815 179,585,630179,585,63044,896,407414,765,539 179,585,630 193,483
1434,522,700279,749,900 1494,282,455 188,564,911188,564,91147,141,227491,642,310 188,564,911 210,661
1537,975,000317,724,900 1598,996,578 197,993,156197,993,15649,498,289579,764,841 197,993,156 230,252
1641,772,500359,497,400 16103,946,406 207,892,813207,892,81351,973,203680,606,774 207,892,813 252,352
1745,949,700405,447,100 17109,143,726 218,287,453218,287,45354,571,863795,812,089 218,287,453 278,184
1850,544,700455,991,800 18114,600,912 229,201,825229,201,82557,300,456927,240,204 229,201,825 307,003
1955,599,200511,591,000 19120,330,958 240,661,916240,661,91660,165,4791,077,019,555 240,661,916 335,764
2061,159,100572,750,100 20126,347,505 252,695,011252,695,01163,173,7521,247,526,044 252,695,011 365,766
2167,275,000640,025,100 21132,664,880 265,329,761265,329,76166,332,4401,441,435,745 265,329,761 396,442
2274,002,500714,027,600 22139,298,124 278,596,249278,596,24969,649,0621,661,735,224 278,596,249 429,287
2381,402,700795,430,300 23146,263,030 292,526,061292,526,06173,131,5151,911,800,019 292,526,061 462,411
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سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

2489,543,000884,973,300 24153,576,182 307,152,364307,152,36476,788,0912,195,369,665 307,152,364 499,717
2598,497,300983,470,600 25161,254,991 322,509,982322,509,98280,627,4952,516,653,999 322,509,982 539,972
26108,347,1001,091,817,700 26169,317,740 338,635,481338,635,48184,658,8702,880,323,796 338,635,481 587,242
27119,181,8001,210,999,500 27177,783,627 355,567,255355,567,25588,891,8133,291,675,871 355,567,255 636,568
28131,099,9001,342,099,400 28186,672,808 373,345,617373,345,61793,336,4043,756,608,940 373,345,617 690,906
29144,209,9001,486,309,300 29196,006,448 392,012,897392,012,89798,003,2244,281,724,748 392,012,897 750,761
30158,630,9001,644,940,200 30205,806,770 411,613,541411,613,541102,903,3854,874,404,968 411,613,541 817,056

5301 جوادقبادیواحد ثبت:

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



شرایط دریافت مستمری

00.03,120,594,530غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

4,874,404,96831ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

50 سن بيمه شده در شروع مستمری : 29,341,603,555 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/261427/01/26تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1446/01/01تاریخ 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

57,740,241,1003,112,025,8347,793,481,719

104,775,210,8573,095,519,8614,835,407,624

153,857,651,4393,077,850,6523,926,895,208

203,446,453,7433,064,550,2243,525,283,677

253,232,507,8983,061,542,4763,322,096,127

303,112,535,2473,077,283,3403,214,917,123

3,120,594,530 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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