به نام خدا
راهنماي نحوه کاربرد جدول پيش بيني تعهدات بيمه گر و بيمه گذار بيمه نامه جامع عمر و پس انداز:
1ـ ميزان حق بيمه پرداختي در سال اول برابر است با 000/-ر000ر 10ريال (حق بيمه اوليه  -ستون  )3به عالوه مبلغ 200/-ر387ر 1ريال (حق بيمه پوششهای تکميلي
– ستون )5مي باشد.
 2ـ در صورت حيات بيمه شده در انقضاء مدت بيمه نامه مبلغ 936/-ر170ر455ر 2ريال (سطر  20ستون  )12پرداخت خواهد شد.
3ـ در صورت فوت بيمه شده (به استثناء حادثه) سرمايه تعهد شده (ستون  )7مربوط به سال بيمه ای وقوع فوت و ذخيره رياضي سال قبل از فوت (ستون  )14به عالوه
سود روزشمار تا تاريخ فوت به استفاده کنندگان تعيين شده پرداخت خواهد شد.
مثال :در صورت فوت بيمه شده در سال پنجم بيمه ای مبلغ 250/-ر101ر 243ريال (سطر  5ستون  )7به عالوه مبلغ 223/-ر644ر 48ريال (سطر  4ستون )12
به عالوه سود روزشمار افزايش ذخيره رياضي تا تاريخ فوت به استفاده کنندگان
تعيين شده پرداخت خواهد شد.
 4ـ در صورتي که بيمه شده مثال فوق ،بر اثر حادثه فوت نمايد ،به ارقام (بند  )3مبلغ 750/-ر303ر 729ريال (سطر  5ستون  )8نيز اضافه خواهد شد.
5ـ درصورت نقص عضو و ازکارافتادگي دائم و کلي بيمه شده در اثر حادثه ؛ سرمايه به ميزان مبلغ مندرج در ستون  9و درصورت نقص عضو دائم و جزئي  ،بخشي
از سرمايه بنا به تأييد پزشک معتمد پرداخت خواهد شد .
 -6چنانچه بيمه شده در اثر حادثه آسيب ديده و هزينه هايي را بابت دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد  ،هزينه های مربوطه تا سقف مبلغ مندرج در ستون 10
(هزينه پزشکي) در سال بيمه ای وقوع حادثه قابل پرداخت خواهد بود .
 -7در صورت ابتالء بيمه شده به هر کدام از بيماری های خاص (سکته قلبي ،سکته مغزی ،جراحي عروق قلب (کرونری) ،سرطان و پيوند اعضای اصلي بدن) به
تشخيص پزشک معتمد شرکت ،سرمايه به ميزان مبلغ مندرج در ستون  11با توجه به سال ابتال و رعايت دوره ی انتظار (شش ماه از تاريخ شروع پوشش) در زمان
حيات به وی و درصورت فوت به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد.
مثال :چنانچه بيمه شده در سال پنجم بيمه نامه ،در اثر سکته قلبي فوت نمايد مبلغ 375/-ر930ر 72ريال (سطر  5ستون  )11نيز به مبالغ ذکر شده در مثال بند  3اضافه
خواهد شد.
8ـ در صورت از کارافتادگي کامل ودائم بيمه شده با منشاء بيماری يا حادثه و تائيد پزشک معتمد بيمه گر ،بيمه گذار از پرداخت حق بيمه سنوات آتي معاف خواهد
شد و ساير تعهدات بيمه نامه تا پايان مدت به قوت خود باقي خواهد ماند.
 -8اين بيمه نامه دارای سود مشارکت در منافع مي باشد که در پايان هر سال مالي به صورت جداگانه محاسبه و به اندوخته بيمه نامه اضافه خواهد شد .
 -9درصورت نياز مالي بيمهگذار  ،عالوه بر امکان دريافت وام يا برداشت از اندوخته ؛ ارزش بازخريد مطابق مبالغ مندرج در ستون  15منطبق با سال بيمه ای
درخواست بيمه گذار قابل پرداخت خواهد بود .
 -10اندوخته بيمه نامه براساس  18درصد سود فني تضميني تا سال پنجم و  15درصد از سال ششم تا سال دهم پرداخت مي شود  .نرخ سود فني از سال دهم به بعد
براساس شرايط اقتصادی و مصوبات بيمه مرکزی ايران خواهد بود ولي حداقل به ميزان ده درصد تضمين شده است.

