
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
25معافیت از پرداخت حق بیمه: ندارد

50

ضريب سالیانه افزايش حق بیمه: 0.10 برابر

1397/01/27تاريخ استعالم نرخ:

كودك1387/01/01تاريخ 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 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

13,000,0003,000,000 1025,000,000 50,000,000150,000,00012,500,0002,136,525 50,000,000 80,959
23,300,0006,300,000 1126,250,000 52,500,000157,500,00013,125,0005,574,703 52,500,000 66,310
33,630,0009,930,000 1227,562,500 55,125,000165,375,00013,781,2509,642,228 55,125,000 68,761
43,993,00013,923,000 1328,940,625 57,881,250173,643,75014,470,31214,604,175 57,881,250 71,532
54,392,30018,315,300 1430,387,656 60,775,312182,325,93615,193,82820,065,652 60,775,312 74,697
64,831,50023,146,800 1531,907,038 63,814,077191,442,23115,953,51926,775,472 63,814,077 50,023
75,314,70028,461,500 1633,502,390 67,004,780201,014,34016,751,19534,633,853 67,004,780 54,436
85,846,20034,307,700 1735,177,509 70,355,019211,065,05717,588,75443,797,564 70,355,019 59,767
96,430,80040,738,500 1836,936,384 73,872,769221,618,30718,468,19254,447,633 73,872,769 65,746
107,073,80047,812,300 1938,783,203 77,566,407232,699,22119,391,60166,801,413 77,566,407 71,358
117,781,20055,593,500 2040,722,363 81,444,727244,334,18120,361,18181,097,881 81,444,727 77,153
128,559,40064,152,900 2142,758,481 85,516,963256,550,88921,379,24097,604,285 85,516,963 83,350
139,415,30073,568,200 2244,896,405 89,792,811269,378,43322,448,202116,623,755 89,792,811 89,819
1410,356,80083,925,000 2347,141,225 94,282,451282,847,35323,570,612138,506,416 94,282,451 95,906
1511,392,50095,317,500 2449,498,286 98,996,573296,989,71924,749,143163,632,119 98,996,573 102,820
1612,531,700107,849,200 2551,973,200 103,946,401311,839,20325,986,600192,434,452 103,946,401 110,106
1713,784,900121,634,100 2654,571,860 109,143,721327,431,16327,285,930225,386,638 109,143,721 119,016
1815,163,400136,797,500 2757,300,453 114,600,907343,802,72128,650,226263,042,016 114,600,907 127,883
1916,679,800153,477,300 2860,165,476 120,330,952360,992,85630,082,738306,012,381 120,330,952 137,586
2018,347,700171,825,000 2963,173,749 126,347,499379,042,49731,586,874354,984,674 126,347,499 148,206
2120,182,500192,007,500 3066,332,436 132,664,873397,994,61933,166,218410,728,940 132,664,873 159,950
2222,200,700214,208,200 3169,649,058 139,298,116417,894,34834,824,529474,090,716 139,298,116 174,427
2324,420,800238,629,000 3273,131,510 146,263,021438,789,06336,565,755546,059,229 146,263,021 188,463
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سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

2426,862,900265,491,900 3376,788,086 153,576,172460,728,51638,394,043627,718,031 153,576,172 204,243
2529,549,200295,041,100 3480,627,490 161,254,980483,764,94040,313,745720,289,877 161,254,980 221,242
2632,504,100327,545,200 3584,658,864 169,317,729507,953,18742,329,432825,143,575 169,317,729 239,710
2735,754,500363,299,700 3688,891,807 177,783,615533,350,84544,445,903943,703,824 177,783,615 268,695
2839,330,000402,629,700 3793,336,397 186,672,795560,018,38546,668,1981,077,772,814 186,672,795 291,631
2943,263,000445,892,700 3898,003,217 196,006,434588,019,30249,001,6081,229,268,069 196,006,434 316,744
3047,589,300493,482,000 39102,903,377 205,806,755617,420,26551,451,6881,400,344,771 205,806,755 343,500

5301 جوادقبادیواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0380,203,878غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

1,400,344,77140ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

50 سن بيمه شده در شروع مستمری : 3,574,892,977 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/271427/01/27تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1437/01/01تاریخ 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

5943,047,761379,159,894949,534,438

10581,797,369377,148,855589,131,562

15470,004,681374,996,092478,441,134

20419,905,587373,375,608429,509,990

25393,839,067373,009,153404,754,228

30379,221,959374,926,972391,695,860

380,203,878 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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