
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
8,000,000

ماهیانه

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

18,000,00096,000,000 150,000,000 100,000,000100,000,00025,000,00097,733,627 100,000,000 481,056
28,800,000201,600,000 252,500,000 105,000,000105,000,00026,250,000222,355,966 105,000,000 481,704
39,680,000317,760,000 355,125,000 110,250,000110,250,00027,562,500369,474,687 110,250,000 520,500
410,648,000445,536,000 457,881,250 115,762,500115,762,50028,940,625547,601,310 115,762,500 564,000
511,712,800586,089,600 560,775,312 121,550,625121,550,62530,387,656743,419,650 121,550,625 611,988
612,884,100740,698,800 663,814,078 127,628,156127,628,15631,907,039972,745,280 127,628,156 673,116
714,172,500910,768,800 767,004,781 134,009,563134,009,56333,502,3901,240,533,271 134,009,563 737,724
815,589,7001,097,845,200 870,355,020 140,710,041140,710,04135,177,5101,552,179,448 140,710,041 809,052
917,148,7001,303,629,600 973,872,771 147,745,543147,745,54336,936,3851,913,781,450 147,745,543 887,268
1018,863,6001,529,992,800 1077,566,410 155,132,820155,132,82038,783,2052,332,212,345 155,132,820 973,440
1120,749,9001,778,991,600 1181,444,730 162,889,461162,889,46140,722,3652,815,224,026 162,889,461 1,067,940
1222,824,9002,052,890,400 1285,516,967 171,033,934171,033,93442,758,4833,371,549,122 171,033,934 1,171,908
1325,107,4002,354,179,200 1389,792,815 179,585,630179,585,63044,896,4074,011,016,455 179,585,630 1,286,592
1427,618,2002,685,597,600 1494,282,455 188,564,911188,564,91147,141,2274,744,687,895 188,564,911 1,413,084
1530,380,0003,050,157,600 1598,996,578 197,993,156197,993,15649,498,2895,585,000,466 197,993,156 1,552,920
1633,418,0003,451,173,600 16103,946,406 207,892,813207,892,81351,973,2036,545,939,519 207,892,813 1,707,288
1736,759,8003,892,291,200 17109,143,726 218,287,453218,287,45354,571,8637,643,209,392 218,287,453 1,878,612
1840,435,8004,377,520,800 18114,600,912 229,201,825229,201,82557,300,4568,894,462,377 229,201,825 2,067,480
1944,479,3004,911,272,400 19120,330,958 240,661,916240,661,91660,165,47910,319,555,607 240,661,916 2,272,284
2048,927,3005,498,400,000 20126,347,505 252,695,011252,695,01163,173,75211,940,765,539 252,695,011 2,495,940
2153,820,0006,144,240,000 21132,664,880 265,329,761265,329,76166,332,44013,783,090,607 265,329,761 2,739,624
2259,202,0006,854,664,000 22139,298,124 278,596,249278,596,24969,649,06215,874,552,595 278,596,249 3,006,792
2365,122,2007,636,130,400 23146,263,030 292,526,061292,526,06173,131,51518,246,590,823 292,526,061 3,297,672
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سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

2471,634,4008,495,743,200 24153,576,182 307,152,364307,152,36476,788,09120,934,395,518 307,152,364 3,618,504
2578,797,9009,441,318,000 25161,254,991 322,509,982322,509,98280,627,49523,977,409,694 322,509,982 3,970,632
2686,677,60010,481,449,200 26169,317,740 338,635,481338,635,48184,658,87027,419,760,382 338,635,481 4,360,968
2795,345,40011,625,594,000 27177,783,627 355,567,255355,567,25588,891,81331,310,917,592 355,567,255 4,787,664
28104,880,00012,884,154,000 28186,672,808 373,345,617373,345,61793,336,40435,706,218,459 373,345,617 5,257,116
29115,367,90014,268,568,800 29196,006,448 392,012,897392,012,89798,003,22440,667,577,191 392,012,897 5,773,596
30126,904,70015,791,425,200 30205,806,770 411,613,541411,613,541102,903,38546,264,248,378 411,613,541 6,342,168

5301 جوادقبادیواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.00يكجا

ضريب افزايشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بیمه نامه : نام بیمه شده :

46,264,248,37831ارزش بازخريدی در پايان بیمه نامه : سن بیمه شده در پايان بیمه نامه :

50 سن بیمه شده در شروع مستمری : 278,488,809,119 ارزش بازخريدی در شروع مستمری :

1397/01/261427/01/26تاريخ شروع بیمه نامه : تاريخ پايان بیمه نامه :

1446/01/01تاريخ شروع پرداخت مستمری :

با توجه به درخواست بیمه گذار مبنی بر دريافت سرمايه  به صورت مستمری در پايان مدت ، بدينوسیله مبلغ مستمری با رعايت شرايط پیوست ، به شرح زير اعالم
می گردد :

جدول زير مبلغ مستمری را بر اساس نوع بازپرداخت  ساالنه  با سرمايه احتمالی تشكیل شده در پايان مدت بیمه نامه ،  مطابق با ساير انواع مستمری ها نمايش می
دهد :

مدت معینمستمری قطعی و مادام العمرمستمری قطعیمدت پرداخت مستمری

573,464,646,27529,537,048,54273,969,966,870

1045,322,771,21029,380,386,05345,894,114,426

1536,613,975,55529,212,682,97837,271,186,219

2032,711,191,02229,086,445,14933,459,386,478

2530,680,575,22729,057,897,83331,530,880,461

3029,541,883,51829,207,298,48030,513,616,594

29,618,376,271 مبلغ  ساالنه مستمری مادام العمر :

5301 جوادقبادیواحد همكار :

* مبلغ جدول فوق فقط برای سال اول می باشد و در صورت انتخاب ضريب افزايش ، در هر سال میزان مشخص شده مبلغ  مستمری افزايش خواهد يافت.

** حداقل سن بیمه شده برای دريافت مستمری 50 سال تمام است.
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5301 جوادقبادیواحد همكار :

شماره بیمه نامه :

ماده 1 - تعریف انواع مستمری:

الف -مستمری مادام العمر : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد می شود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا زمانیكه مستمری بگیر در قید حیات باشد،
مبلغ مستمری را به وی پرداخت نمايد.

ب- مستمری مدت معین : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد میشود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا زمانیكه مستمری بگیر در قید حیات باشد و حداکثر تا پايان
مدت مشخص شده مبلغ مستمری را به وی پرداخت نمايد.

ج- مستمری قطعی : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد میشود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا پايان مدت مشخص شده،مبلغ مستمری را به مستمری بگیر
.پرداخت نمايد و در صورت فوت مستمری بگیر،مانده اندوخته بیمه نامه به طور يكجا به وراث قانونی مستمری بگیر به طور مساوی پرداخت می گردد

د - مستمری قطعی و مادام العمر : اين نوع مستمری تلفیقی از نوع الف و ج است.

ماده 2 -شرایط پرداخت مستمری:

الف-حداقل سن مستمری بگیر برای شروع پرداخت مستمری، 50 سال است.

 ب- مبالغ مستمری با توجه به مشخصات بیمه شده محاسبه گرديده است و چنانچه ذينفع در صورت حیات بیمه شده شخص ديگری باشد،مبالغ می بايست مجددا
محاسبه شود.

 ج-بیمه گذار می تواند تا قبل از انقضا مدت بیمه نامه نسبت به تغییر نوع مستمری اقدام نمايد.

گواهی اطالع از شرایط پرداخت مستمری
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