
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: 80,000,000 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

15,000,0005,000,000 140,000,000 80,000,00080,000,00020,000,0003,691,320 80,000,000 126,363
25,500,00010,500,000 242,000,000 84,000,00084,000,00021,000,0009,556,522 84,000,000 101,033
36,050,00016,550,000 344,100,000 88,200,00088,200,00022,050,00016,500,946 88,200,000 103,637
46,655,00023,205,000 446,305,000 92,610,00092,610,00023,152,50024,971,940 92,610,000 107,162
57,320,50030,525,500 548,620,250 97,240,50097,240,50024,310,12534,295,152 97,240,500 111,152
68,052,60038,578,100 651,051,262 102,102,525102,102,52525,525,63145,724,879 102,102,525 70,171
78,857,80047,435,900 753,603,825 107,207,651107,207,65126,801,91259,123,895 107,207,651 75,031
89,743,60057,179,500 856,284,016 112,568,033112,568,03328,142,00874,769,409 112,568,033 80,577
910,717,90067,897,400 959,098,217 118,196,434118,196,43429,549,10892,979,101 118,196,434 86,476
1011,789,70079,687,100 1062,053,127 124,106,255124,106,25531,026,563114,108,044 124,106,255 93,079
1112,968,70092,655,800 1165,155,783 130,311,567130,311,56732,577,891138,560,712 130,311,567 100,121
1214,265,600106,921,400 1268,413,572 136,827,145136,827,14534,206,786166,790,495 136,827,145 107,872
1315,692,100122,613,500 1371,834,251 143,668,502143,668,50235,917,125199,305,071 143,668,502 116,655
1417,261,400139,874,900 1475,425,963 150,851,927150,851,92737,712,981236,675,976 150,851,927 126,584
1518,987,500158,862,400 1579,197,261 158,394,523158,394,52339,598,630279,542,391 158,394,523 138,062
1620,886,200179,748,600 1683,157,124 166,314,249166,314,24941,578,562328,624,331 166,314,249 151,127
1722,974,900202,723,500 1787,314,980 174,629,961174,629,96143,657,490384,721,480 174,629,961 166,718
1825,272,400227,995,900 1891,680,729 183,361,459183,361,45945,840,364448,742,045 183,361,459 184,191
1927,799,600255,795,500 1996,264,765 192,529,531192,529,53148,132,382521,738,423 192,529,531 201,058
2030,579,500286,375,000 20101,078,003 202,156,007202,156,00750,539,001604,876,565 202,156,007 218,712
2133,637,500320,012,500 21106,131,903 212,263,807212,263,80753,065,951699,459,840 212,263,807 237,733
2237,001,200357,013,700 22111,438,498 222,876,997222,876,99755,719,249806,955,733 222,876,997 257,842
2340,701,400397,715,100 23117,010,423 234,020,846234,020,84658,505,211929,031,686 234,020,846 277,458
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سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

2444,771,500442,486,600 24122,860,944 245,721,888245,721,88861,430,4721,067,521,425 245,721,888 299,624
2549,248,700491,735,300 25129,003,991 258,007,982258,007,98264,501,9951,224,514,533 258,007,982 321,758
2654,173,500545,908,800 26135,454,190 270,908,381270,908,38167,727,0951,402,308,310 270,908,381 347,606
2759,590,900605,499,700 27142,226,900 284,453,800284,453,80071,113,4501,603,519,199 284,453,800 373,903
2865,550,000671,049,700 28149,338,245 298,676,490298,676,49074,669,1221,831,051,866 298,676,490 402,893
2972,105,000743,154,700 29156,805,157 313,610,314313,610,31478,402,5782,088,157,730 313,610,314 434,849
3079,315,500822,470,200 30164,645,414 329,290,829329,290,82982,322,7072,378,471,665 329,290,829 470,363

5301 جوادقبادیواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0910,874,590غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

1,422,796,71031ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

50 سن بيمه شده در شروع مستمری : 8,564,560,654 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

52,259,309,524908,373,4622,274,850,001

101,393,842,805903,555,5111,411,413,722

151,126,015,136898,398,0211,146,226,794

201,005,990,080894,515,7411,028,999,857

25943,541,136893,637,806969,691,166

30908,522,155898,232,428938,406,541

910,874,590 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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