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   مختلطعمر بیمه شرایط از اطالع 
     
  

  
  : ایجادپشتوانه مالی و رفع نگرانی ازشرکت بیمه نوین به منظور   
  تامین هزینه تحصیالت فرزندان   -
   و ازدواج فرزندان تامین هزینه تهیه جهیزیه -
  جبران کاهش حقوق کارکنان به هنگام بازنشستگی  -
  کار اشتغال به  ایجاد سرمایه براي کسب و  -
  بانوان خانه دار برايمستمري سرمایه یا ایجاد   -
هزینـه درمـان   ایجـاد  یا  سرپرست خانواده از کارافتادگی یااز حادثه ناگهانی منجر به فوت تامین افراد خانواده بعد   -

   ،وي اتمعالج
  :نموده استرشرایط زی با "عمر و بازنشستگی"و  "پس انداز وعمر"بیمه جدید هاي طرحمبادرت به ارائه 

  

  : بیمهشرایط * 
   :که اختیار داده می شود )متقاضی بیمه(به بیمه گذار بیمهدر این 
 یا ماهانـه ، سه ماهه یکجا ، ساالنه ، شش ماهه نحوه پرداخت حق بیمه را بطور  نیز و مقدارهر ه مبلغ حق بیمه را ب -1

 .انتخاب نماید 
به اینصورت  .تعیین نماید) با ضریب مورد درخواست( افزایش ساالنه بایا  بطور ثابتحق بیمه را در طول مدت بیمه  -2

و در  کننـد  حق بیمه کمتري پرداخـت  استکمتر  اَدر سال هاي اول که درآمد آن ها نسبت توانندمیبیمه گذاران که 
  . افزایش یابد  شانتدریج حق بیمه آنها با درصد مورد درخواسته سال هاي بعد ب

) بـا ضـریب مـورد درخواسـت    ( بطور ثابت یا با افزایش ساالنهرا در طول مدت بیمه ) فوت بهرعلت(مرسرمایه بیمه ع -3
در اول هر سال بدون نیاز به معاینات پزشکی به میزان تعیـین شـده افـزایش    ، دراینصورت سرمایه بیمه تعیین نماید

 .خواهد شدتورم حفظ  رخن توجه به بادر طول مدت بیمه ارزش سرمایه بیمه ین ترتیب ه اب می یابد،
سال اول بـا   10، اندوخته ریاضی بیمه نامه را که براي مدت  درصورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه -4

تضمین شده است، بطور سرمایه یکجا ، یا مستمري مادام العمر و یا مستمري با مدت معـین   %15نرخ بهره 
 .دریافت نماید

شـرکت  کـه   سال تعیین می گرددسال از طرف بیمه مرکزي ایران هر 10راي حداکثر ب سود تضمین شده نرخ حداقل : توضیح
 تضـمین  سـال اول  10در و و اندوخته ریاضی بیمه نامـه اعمـال   حق بیمه اتمحاسب در نرخ تعیین شده را )بیمه گر(بیمه نوین

  .نمودخواهد 
  

  ) :شرکت بیمه نوین( تعهدات بیمه گر* 
در پایان مدت  ،تعیین شده دربیمه نامه  اندوخته ریاضییمه نامه تا پایان مدت پرداخت گردد، چنانچه حق بیمه مقرر در ب -1 

  .به استفاده کننده پرداخت خواهد شد 
  تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه بیمهحق بیمه مقرر تا  که بیمه شده درخالل مدت بیمه فوت کند و در صورتی -2

  .خواهد شدتفاده کننده پرداخت به اس ،در بیمه نامه  تعیین شده
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در صورت انصـراف   حق بیمه، بیمه گذار می تواند ماه 6 حداقلپرداخت  شروع بیمه و از ماه 6 حداقلسپري شدن پس از  -3
  .بیمه نامه دریافت نماید  طبق جدول پیوست راو ارزش بازخرید بیمه نامه  بازخریداز ادامه بیمه نامه، بیمه نامه خود را  

پرداخـت   دلیلی از و بیمه گذار به هر تمام پرداخت شده باشد ماه 6کمتر از  هابیمه نامه هائی که اقساط حق بیمه آن:  توضیح
  .نخواهد داشت نسبت به بیمه نامه است و بیمه گر هیچگونه تعهدي باطلحق بیمه خودداري نماید، 

  

 :در خواست نماید حق بیمه اضافیپرداخت  بابیمه گذار می تواند در صورت تمایل که  تکمیلی پوششهاي* 
   .)برابر سرمایه فوت 3حداکثرتا ( براثر حادثه دائم ازکارافتادگی کامل و و نقص عضو یا بیمه تکمیلی فوت : الف
  .)سرمایه فوت حادثه %  10معادل ( بر اثر حادثهشده  جبران هزینه پزشکی بیمه : ب
  .)گی بیمه شدهسال 60سن تاسرمایه فوت، %  30معادل  کثرحدا( خاصبیماریهاي  معالجه زینهه کمک:  ج
  .)سالگی بیمه شده 60سن حداکثرتا(دائم بیمه شده  از پرداخت حق بیمه بر اثر ازکارافتادگی کامل و یتمعاف:  د

  .یابدافزایش حق بیمه، افزایش میضریب  به میزان ،در طول مدت بیمه تکمیلی فوق سرمایه بیمه هاي : توضیح
  

   : مزایاي بیمه شرایط و ایرس* 
ارزش بازخرید  %90از محلحق بیمه، سال  2حداقل پرداخت نامه و از شروع بیمه دو سالاز گذشت  تواند پسگذار میبیمه - 1

  .دریافت نماید وام خودنامه  بیمه
گذار عالوه بر  بیمه ،نامه بیمهپایان  و در خواهد بودگذاري  سرمایه از سود حاصل از %85مشارکت در نامه مشمول  بیمه -2

دریافت  است راشده ایجاد گذاري ز سرمایها سود حاصل از% 85که از محل اي سرمایه نامه، سرمایه تضمین شده در بیمه
                             .نماید می
  .مختار می باشد مستمريبطور بطور یکجا یا سرمایه بیمه انتخاب دریافت  بیمه گذار درپایان مدت بیمه،  در -3
  . می باشد مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث معافجزء ماترك نبوده و از  ،سرمایه این بیمه -4
        و بیمـه نامـه   شـروع  همزمـان بـا  جهت شـروع اعتبـار بیمـه نامـه      را حق بیمه قسط اول بیمه نامهبیمه گذار موظف است  -5

 هاي اعـالم شـده  حسـاب  شـماره بـه  از تـاریخ سررسـید    سی روز تا حداکثر سیدهاي مقرر وررا در سر بعديط اقساحق بیمه 
   .قبض رسید رسمی دریافت نماید در مقابل و واریز اینشرکت
    شـرایط عمـومی   4مـاده  طبـق   خیر افتـاده باشـد،  به تاَ سی روزبیش از  هاحق بیمه آن بیمه نامه هائی که اقساط : تذکر مهم

  .عمل خواهد شد )مهنا بیمه پیوست(بیمه عمروپس انداز
  .خواهد بودمحفوظ  براي اینشرکت از بیمه شده حق انجام معاینات پزشکی -6
                           شرکت بیمه نوین                                                                                          

            
                                                                                  

 .گرددتکمیل می)  بیمه متقاضی(این قسمت توسط بیمه گذار
  

                    متولد          شماره شناسنامه                         صادره            داراي          اینجانب                                         
و  ام مودهن را پس انداز عمرو تقاضاي خرید بیمه نامهرا تکمیل و  عمر پیشنهاد بیمه فوق، اعالم شده شرایط از آگاهی با علم و

حق بیمه بنحوي که در بیمه نامه توافق و درج به موقع منوط به پرداخت  ،بیمه نامه اطالع دارم تعهدات بیمه گر مندرج در
                 . می باشد شده است

                         امضاء بیمه گذار            تاریخ                                                                       


