
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

1397/01/26تاريخ استعالم نرخ:

کارمند ابالغ و اجرا1357/01/01تاريخ 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 40100,000,000 200,000,000600,000,00050,000,0007,150,486 200,000,000 387,144
21,100,00025,200,000 41105,000,000 210,000,000630,000,00052,500,00018,827,948 210,000,000 354,840
31,210,00039,720,000 42110,250,000 220,500,000661,500,00055,125,00032,764,814 220,500,000 374,712
41,331,00055,692,000 43115,762,500 231,525,000694,575,00057,881,25049,734,225 231,525,000 399,336
51,464,10073,261,200 44121,550,625 243,101,250729,303,75060,775,31268,570,411 243,101,250 424,992
61,610,50092,587,200 45127,628,156 255,256,312765,768,93663,814,07891,850,891 255,256,312 336,132
71,771,600113,846,400 46134,009,563 268,019,127804,057,38167,004,781118,818,123 268,019,127 394,032
81,948,700137,230,800 47140,710,041 281,420,083844,260,24970,355,020150,350,818 281,420,083 425,640
92,143,600162,954,000 48147,745,543 295,491,087886,473,26173,872,771187,071,151 295,491,087 462,312
102,357,900191,248,800 49155,132,820 310,265,641930,796,92377,566,410229,659,329 310,265,641 506,148
112,593,700222,373,200 50162,889,461 325,778,923977,336,76981,444,730278,928,949 325,778,923 553,824
122,853,100256,610,400 51171,033,934 342,067,8691,026,203,60785,516,967335,547,886 342,067,869 627,012
133,138,400294,271,200 52179,585,631 359,171,2621,077,513,78689,792,815400,743,347 359,171,262 686,112
143,452,300335,698,800 53188,564,912 377,129,8251,131,389,47594,282,456475,673,462 377,129,825 750,432
153,797,500381,268,800 54197,993,158 395,986,3161,187,958,94898,996,579561,613,618 395,986,316 822,744
164,177,200431,395,200 55207,892,815 415,785,6311,247,356,893103,946,407659,966,961 415,785,631 906,516
174,595,000486,535,200 56218,287,456 436,574,9121,309,724,736109,143,728772,385,250 436,574,912 996,360
185,054,500547,189,200 57229,201,828 458,403,6571,375,210,971114,600,914900,781,132 458,403,657 1,088,004
195,559,900613,908,000 58240,661,919 481,323,8391,443,971,517120,330,9591,047,103,635 481,323,839 1,199,208
206,115,900687,298,800 59252,695,015 505,390,0301,516,170,090126,347,5071,213,732,725 505,390,030 1,314,876

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0136,285,545غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

1,213,732,72560ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

60 سن بيمه شده در شروع مستمری : 1,213,732,725 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/261417/01/26تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1417/01/26تاریخ 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

5320,179,635135,657,210323,703,720

10197,529,411134,463,272201,516,648

15159,574,025133,087,368164,404,276

20142,564,590131,911,104148,577,326

25133,714,594131,654,357141,224,199

30128,751,855136,632,092137,947,855

136,285,545 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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