
  بازنشستگی ژگیهاي کلی بیمه عمر و          وی
  

 . سال می باشد30 الی 5مدت بیمه نامه بین  -1
  .انتخاب نماید نامه را بیمه حق بیمهکه بخواهد  ر میزان هبهمی تواند بیمه گذار  -2
 .خواهد بود امکان پذیرماهه و ساالنهشش ماهانه ، سه ماهه ، روشپرداخت اقساط حق بیمه به  -3
 ، سرمایه بیمه عمر و حق بیمه انتخابی بیمه گذار می تواند همه سـاله بـه           قابله با تورم  به منظور م   -4

 .افزایش یابد و با ضریب رشد مشخص میزان دلخواه 
سـرمایه  ، چنانچه بیمه شده فوت نمایـد  صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه ،            پس از  -5

 از طـرف    تعیـین شـده    وت به استفاده کننـدگان     زمان ف  تا  اندوخته ریاضی ایجاد شده     +بیمه عمر   
 .خواهد گردیدپرداخت ،بیمه گذار 

 را بیمه نامـه  ، بیمه گذار می تواند اندوخته ریاضی       درصورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه        -6
 یـا مـستمري   ، بطور سرمایه یکجـا  ، تضمین شده است%15 سال اول با نرخ بهره    10که براي مدت    

 . مدت معین دریافت نماید با مستمريیاو مادام العمر 
می تواند از محل اندوخته هاي ریاضـی خـود   بیمه گذار ،  سال از شروع بیمه نامه      2پس از گذشت     -7

 .دریافت و بطور اقساط ماهانه یا ساالنه باز پرداخت نمایدوام 
      ) حـق بیمـه   مـاه  6 پرداخـت حـداقل پـس از     ( در صورت انصراف بیمه گـذار از ادامـه بیمـه نامـه               -8

 . بیمه نامه قابل پرداخت می باشدارزش باز خرید و  بودهبیمه نامه قابل باز خرید
باشـد کـه در پایـان مـدت     حاصل از سرمایه گذاري مـی سود % 85یمه نامه مشمول مشارکت در     ب  -9

       بـه بیمـه گـذار پرداخـت      نیـز )ایجاد شـده (بیمه عالوه بر سرمایه بیمه ، سرمایه مشارکت در منافع       
 .گرددمی

بـه مبلـغ قابـل    در هنگام پرداخت سرمایه بیمه به وراث قانونی یا ذینفع تعیین شده در بیمه نامه ،        -10
 .گیرد تعلق نمیبر ارث مالیاتپرداخت 

  
   نامهسایر مزایاي بیمه 
 : گردد بشرح زیر ارائه میپوششهاي اضافی ، بازنشستگیهمراه با بیمه عمر و  *

  . سرمایه بیمه عمربرابر 4بر اثر حادثه تا دگی کامل و دائم بیمه شده  فوت یا از کارافتا)الف 
  . سرمایه حادثهدرصد 10معادل  پزشکی بر اثر حادثه  هاي جبران هزینه)ب 
پیونـد   ، سـرطان سـکته مغـزي ،    ،    و صعب العالج مانند سکته قلبی       کمک هزینه بیماریهاي خاص    )ج  

   . سرمایه بیمه عمردرصد 30معادل اعضاء ، عمل جراحی قلب باز 
ا فتادگی کامـل و دائـم بیمـه شـده در طـول        معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار       پوشش )د  

  .مدت بیمه
د درخواست خو ، براي اعضاي خانواده بازنشستگی بیمه گذار می تواند همراه با اخذ بیمه نامه عمر و *

طبق (می باشد، انی و هزینه هاي پاراکلینیکی شامل هزینه هاي بیمارست کهبیمه درمان خانواده
  .بنماید را  )بیمه نامه شرایط



 ٢

  
   :توضیح

 .نشان میدهد سال 20مدت بیمه با   ه سال 40شرایط یک بیمه نامه را براي بیمه شده          ،   جدول نمونه فوق  
د رشـ   ضـریب بـا )  ریـال 000،000،4مبلـغ  ( معادل یک ماه حقوق بیمه شـده      بیمه نامه  حق بیمه ساالنه  

  ضـریب بـا )  ریـال 000،000،48مبلغ (  برابر حقوق بیمه شده12و سرمایه بیمه عمر معادل   %  10ساالنه  
  :عبارتند از طبق جدول فوق بیمه گر تعهدات در این حالت  .می باشد% 10 رشد ساالنه

اندوختـه ریاضـی ایجـاد    +  برابرحقوق بیمه شده در زمـان فـوت   12در صورت فوت بیمه شده معادل     -1
 .به ذینفع پرداخت خواهد شد) بعنوان سرمایه بیمه(تا زمان فوت  شده

    :است با  فوت نماید ، سرمایه بیمه برابر هفدهمسال چنانچه بیمه شده در  ،بطور مثال •
                                                     262،078،656 = 559،519،435 + 892،379،18 × 12  

ده در پایان مدت بیمه ، اندوخته ریاضـی بیمـه نامـه در پایـان مـدت مبلـغ           در صورت حیات بیمه ش     -2
می باشد که بطور یکجا یا مستمري       ) برابر آخرین حقوق بیمه شده     30قریب   (ریال 748،727،732

سـاالنه  ) بشرط حیات(  سال10 ریال و یا مستمري به مدت 554،446،108مادام العمر ساالنه بمبلغ  
 .به ذینفع پرداخت خواهد شدال  ری957،014،131بمبلغ 

  

  شرکت بیمه نوین                                                                                              


