
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
معافیت از پرداخت حق بیمه: دارد

مستمري از کار افتادگی: 3 برابر آخرين حق بیمه دريافتی
25
50

ضريب سالیانه افزايش حق بیمه: 0.10 برابر

1397/01/27تاريخ استعالم نرخ:

کارمند ابالغ و اجرا1347/01/01تاريخ 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 بیماري خاص:

درصد سرمايه فوت به هر علتپوشش بیماري سرطان:

سرمايه نقص عضو ارزش بازخريدمالیات تجمیعی سرمايه فوتحق بیمه تجمیعیمبلغ حق بیمهدوره سرمايه سرطانسرمايه امراض خاصسرمايه حادثهسن

110,000,00010,000,000 5075,000,000 150,000,000450,000,00037,500,0005,940,100 150,000,000 369,302
211,000,00021,000,000 5178,750,000 157,500,000472,500,00039,375,00015,494,774 157,500,000 351,057
312,100,00033,100,000 5282,687,500 165,375,000496,125,00041,343,75026,745,925 165,375,000 378,232
413,310,00046,410,000 5386,821,875 173,643,750520,931,25043,410,93740,443,586 173,643,750 406,442
514,641,00061,051,000 5491,162,968 182,325,937546,977,81145,581,48455,459,864 182,325,937 440,237
616,105,10077,156,100 5595,721,116 191,442,233574,326,69947,860,55873,920,647 191,442,233 392,793
717,715,60094,871,700 56100,507,172 201,014,344603,043,03250,253,58695,505,869 201,014,344 433,145
819,487,200114,358,900 57105,532,530 211,065,061633,195,18352,766,265120,696,035 211,065,061 474,245
921,435,900135,794,800 58110,809,157 221,618,314664,854,94255,404,578149,937,348 221,618,314 524,272
1023,579,500159,374,300 59116,349,614 232,699,229698,097,68758,174,807183,825,291 232,699,229 576,265
1125,937,400185,311,700 60122,167,095 244,334,190733,002,57061,083,547222,962,266 244,334,190 636,275
1228,531,200213,842,900 610 256,550,899769,652,6970269,259,735 256,550,899 604,069
1331,384,300245,227,200 620 269,378,443808,135,3290322,528,713 269,378,443 669,250
1434,522,700279,749,900 630 282,847,365848,542,0950383,701,790 282,847,365 740,844
1537,975,000317,724,900 640 296,989,733890,969,1990453,876,520 296,989,733 815,559
1641,772,500359,497,400 650 311,839,219935,517,6570534,209,065 311,839,219 900,397
1745,949,700405,447,100 660 327,431,179982,293,5370626,071,980 327,431,179 990,217
1850,544,700455,991,800 670 343,802,7371,031,408,2110730,790,593 343,802,737 1,103,543
1955,599,200511,591,000 680 360,992,8731,082,978,6190849,999,005 360,992,873 1,229,708
2061,159,100572,750,100 690 379,042,5161,137,127,5480985,488,364 379,042,516 1,373,363

5301 جوادقباديواحد ثبت:
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شرایط دریافت مستمری

00.0125,643,745غير قعطي مادم العمر

ضریب افزایشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

-شماره بيمه نامه : نام بيمه شده :

985,488,36470ارزش بازخریدی در پایان بيمه نامه : سن بيمه شده در پایان بيمه نامه :

70 سن بيمه شده در شروع مستمری : 985,488,364 ارزش بازخریدی در شروع مستمری :

1397/01/271417/01/27تاریخ شروع بيمه نامه : تاریخ پایان بيمه نامه :

1417/01/27تاریخ 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

5259,969,347124,194,867266,403,661

10160,383,692120,966,786168,779,601

15129,565,877116,934,343140,861,398

20115,755,093113,644,289130,501,884

25108,569,353120,160,815126,834,262

30104,539,864138,735,597125,822,765

125,643,745 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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