
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: 240,000,000 ريال

100
25معافیت از پرداخت حق بیمه: ندارد

50

ضريب سالیانه افزايش حق بیمه: 0.10 برابر

1397/01/27تاريخ استعالم نرخ:

دانش آموز -محصل1382/01/01تاريخ 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

15,000,0005,000,000 1540,000,000 80,000,000240,000,00020,000,0003,620,189 80,000,000 131,881
25,500,00010,500,000 1642,000,000 84,000,000252,000,00021,000,0009,361,848 84,000,000 109,735
36,050,00016,550,000 1744,100,000 88,200,000264,600,00022,050,00016,129,024 88,200,000 115,738
46,655,00023,205,000 1846,305,000 92,610,000277,830,00023,152,50024,360,108 92,610,000 122,419
57,320,50030,525,500 1948,620,250 97,240,500291,721,50024,310,12533,407,426 97,240,500 128,719
68,052,60038,578,100 2051,051,262 102,102,525306,307,57525,525,63144,508,119 102,102,525 89,829
78,857,80047,435,900 2153,603,825 107,207,651321,622,95326,801,91257,518,092 107,207,651 96,906
89,743,60057,179,500 2256,284,016 112,568,033337,704,09928,142,00872,713,587 112,568,033 104,258
910,717,90067,897,400 2359,098,217 118,196,434354,589,30229,549,10890,417,286 118,196,434 111,055
1011,789,70079,687,100 2462,053,127 124,106,255372,318,76531,026,563110,975,620 124,106,255 118,805
1112,968,70092,655,800 2565,155,783 130,311,567390,934,70132,577,891134,787,372 130,311,567 126,931
1214,265,600106,921,400 2668,413,572 136,827,145410,481,43534,206,786162,283,939 136,827,145 136,990
1315,692,100122,613,500 2771,834,251 143,668,502431,005,50635,917,125193,978,379 143,668,502 146,885
1417,261,400139,874,900 2875,425,963 150,851,927452,555,78137,712,981230,436,244 150,851,927 157,705
1518,987,500158,862,400 2979,197,261 158,394,523475,183,56939,598,630272,293,948 158,394,523 169,541
1620,886,200179,748,600 3083,157,124 166,314,249498,942,74741,578,562320,265,920 166,314,249 182,638
1722,974,900202,723,500 3187,314,980 174,629,961523,889,88343,657,490375,132,695 174,629,961 198,998
1825,272,400227,995,900 3291,680,729 183,361,459550,084,37745,840,364437,822,376 183,361,459 214,627
1927,799,600255,795,500 3396,264,765 192,529,531577,588,59348,132,382509,345,598 192,529,531 232,247
2030,579,500286,375,000 34101,078,003 202,156,007606,468,02150,539,001590,847,663 202,156,007 251,177
2133,637,500320,012,500 35106,131,903 212,263,807636,791,42153,065,951683,612,756 212,263,807 271,712
2237,001,200357,013,700 36111,438,498 222,876,997668,630,99155,719,249788,945,515 222,876,997 305,168
2340,701,400397,715,100 37117,010,423 234,020,846702,062,53858,505,211908,569,053 234,020,846 330,754
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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 38122,860,944 245,721,888737,165,66461,430,4721,044,289,865 245,721,888 358,751
2549,248,700491,735,300 39129,003,991 258,007,982774,023,94664,501,9951,198,144,570 258,007,982 388,460
2654,173,500545,908,800 40135,454,190 270,908,381812,725,14367,727,0951,372,383,780 270,908,381 422,680
2759,590,900605,499,700 41142,226,900 284,453,800853,361,40071,113,4501,569,244,097 284,453,800 485,022
2865,550,000671,049,700 42149,338,245 298,676,490896,029,47074,669,1221,791,832,003 298,676,490 527,032
2972,105,000743,154,700 43156,805,157 313,610,314940,830,94278,402,5782,043,266,616 313,610,314 577,970
3079,315,500822,470,200 44164,645,414 329,290,829987,872,48782,322,7072,327,161,458 329,290,829 628,270

5301 جوادقبادیواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0392,323,803غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

2,327,161,45845ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

50 سن بيمه شده در شروع مستمری : 3,688,851,398 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

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

1432/01/01تاریخ 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

5973,109,705391,246,539979,803,161

10600,343,577389,171,394607,911,566

15484,987,225386,950,006493,692,611

20433,291,101385,277,865443,201,667

25406,393,647384,899,728417,656,755

30391,310,583386,878,683404,182,119

392,323,803 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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