
فرم مذاکره بیمه زندگی مان

نحوه پرداخت حق بیمه:
10,000,000

سالیانه

سرمايه فوت سال اول: 150,000,000 ريال

سرمايه فوت در اثر حادثه: 450,000,000 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

110,000,00010,000,000 1575,000,000 150,000,000450,000,00037,500,0007,483,857 150,000,000 249,528
211,000,00021,000,000 1678,750,000 157,500,000472,500,00039,375,00019,126,431 157,500,000 208,229
312,100,00033,100,000 1782,687,500 165,375,000496,125,00041,343,75032,839,758 165,375,000 219,732
413,310,00046,410,000 1886,821,875 173,643,750520,931,25043,410,93749,513,184 173,643,750 232,529
514,641,00061,051,000 1991,162,968 182,325,937546,977,81145,581,48467,827,014 182,325,937 244,643
616,105,10077,156,100 2095,721,116 191,442,233574,326,69947,860,55890,216,931 191,442,233 172,505
717,715,60094,871,700 21100,507,172 201,014,344603,043,03250,253,586116,450,198 201,014,344 186,184
819,487,200114,358,900 22105,532,530 211,065,061633,195,18352,766,265147,081,591 211,065,061 200,417
921,435,900135,794,800 23110,809,157 221,618,314664,854,94255,404,578182,757,895 221,618,314 213,655
1023,579,500159,374,300 24116,349,614 232,699,229698,097,68758,174,807224,175,569 232,699,229 228,728
1125,937,400185,311,700 25122,167,095 244,334,190733,002,57061,083,547272,135,190 244,334,190 244,560
1228,531,200213,842,900 26128,275,449 256,550,899769,652,69764,137,724327,505,400 256,550,899 264,078
1331,384,300245,227,200 27134,689,221 269,378,443808,135,32967,344,610391,315,461 269,378,443 283,353
1434,522,700279,749,900 28141,423,682 282,847,365848,542,09570,711,841464,701,095 282,847,365 304,435
1537,975,000317,724,900 29148,494,866 296,989,733890,969,19974,247,433548,940,906 296,989,733 327,501
1641,772,500359,497,400 30155,919,609 311,839,219935,517,65777,959,804645,470,060 311,839,219 353,019
1745,949,700405,447,100 31163,715,589 327,431,179982,293,53781,857,794755,886,806 327,431,179 382,494
1850,544,700455,991,800 32171,901,368 343,802,7371,031,408,21185,950,684882,057,613 343,802,737 410,485
1955,599,200511,591,000 33180,496,436 360,992,8731,082,978,61990,248,2181,026,017,818 360,992,873 442,200
2061,159,100572,750,100 34189,521,258 379,042,5161,137,127,54894,760,6291,190,072,287 379,042,516 476,371
2167,275,000640,025,100 35198,997,320 397,994,6411,193,983,92399,498,6601,376,805,228 397,994,641 513,555
2274,002,500714,027,600 36208,947,186 417,894,3731,253,683,119104,473,5931,588,860,977 417,894,373 574,979
2381,402,700795,430,300 37219,394,545 438,789,0911,316,367,273109,697,2721,829,691,924 438,789,091 621,664
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سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

2489,543,000884,973,300 38230,364,272 460,728,5451,382,185,635115,182,1362,102,934,058 460,728,545 672,901
2598,497,300983,470,600 39241,882,486 483,764,9721,451,294,916120,941,2432,412,684,205 483,764,972 727,387
26108,347,1001,091,817,700 40253,976,610 507,953,2201,523,859,660126,988,3052,763,474,172 507,953,220 790,385
27119,181,8001,210,999,500 41266,675,440 533,350,8811,600,052,643133,337,7203,159,846,090 533,350,881 906,175
28131,099,9001,342,099,400 42280,009,212 560,018,4251,680,055,275140,004,6063,608,014,822 560,018,425 983,926
29144,209,9001,486,309,300 43294,009,673 588,019,3461,764,058,038147,004,8364,114,261,442 588,019,346 1,078,834
30158,630,9001,644,940,200 44300,000,000 617,420,3131,852,260,939154,355,0784,685,824,120 617,420,313 1,174,700

5301 جوادقبادیواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0789,958,227غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

4,685,824,12045ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

50 سن بيمه شده در شروع مستمری : 7,427,636,273 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

51,959,391,737787,789,1171,972,869,253

101,208,813,598783,610,7371,224,052,018

15976,539,394779,137,892994,068,004

20872,447,369775,770,975892,402,655

25818,288,369775,009,583840,967,047

30787,918,072778,994,281813,835,378

789,958,227 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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