
چاپ مستمری

00.00يكجا

ضريب افزايشنوع مستمری مبلغ مستمری در سال اولمدت مستمری

نمايندگي نظریشماره بیمه نامه : نام بیمه شده :

1,991,693,30456ارزش بازخريدی در پايان بیمه نامه : سن بیمه شده در پايان بیمه نامه :

56 سن بیمه شده در شروع مستمری : 1,991,693,304 ارزش بازخريدی در شروع مستمری :

1396/02/141411/02/14تاريخ شروع بیمه نامه : تاريخ پايان بیمه نامه :

1411/02/14تاريخ شروع پرداخت مستمری :

با توجه به درخواست بیمه گذار مبني بر دريافت سرمايه  به صورت مستمری در پايان مدت ، بدينوسیله مبلغ مستمری با رعايت شرايط پیوست ، به شرح زير اعالم
مي گردد :

جدول زير مبلغ مستمری را بر اساس نوع بازپرداخت  ساالنه  با سرمايه احتمالي تشكیل شده در پايان مدت بیمه نامه ،  مطابق با ساير انواع مستمری ها نمايش مي
دهد :

مدت معینمستمری قطعي و مادام العمرمستمری قطعيمدت پرداخت مستمری

5525,403,676216,922,335530,356,892

10324,138,913215,376,173329,604,994

15261,855,441213,728,595268,165,086

20233,943,548212,437,372241,382,848

25219,421,011212,195,640228,327,097

30211,277,328215,616,021221,956,466

217,761,698 مبلغ  ساالنه مستمری مادام العمر :

70089 زينب نظری زيارتگاهواحد همكار :

* مبلغ جدول فوق فقط برای سال اول مي باشد و در صورت انتخاب ضريب افزايش ، در هر سال میزان مشخص شده مبلغ  مستمری افزايش خواهد يافت.

** حداقل سن بیمه شده برای دريافت مستمری 50 سال تمام است.



70089 زينب نظری زيارتگاهواحد همكار :

شماره بیمه نامه :

ماده 1 - تعریف انواع مستمری:

الف -مستمری مادام العمر : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد مي شود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا زمانیكه مستمری بگیر در قید حیات باشد،
مبلغ مستمری را به وی پرداخت نمايد.

ب- مستمری مدت معین : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد میشود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا زمانیكه مستمری بگیر در قید حیات باشد و حداکثر تا پايان
مدت مشخص شده مبلغ مستمری را به وی پرداخت نمايد.

ج- مستمری قطعي : در اين نوع مستمری بیمه گر متعهد میشود از تاريخ تعیین شده در بیمه نامه تا پايان مدت مشخص شده،مبلغ مستمری را به مستمری بگیر
.پرداخت نمايد و در صورت فوت مستمری بگیر،مانده اندوخته بیمه نامه به طور يكجا به وراث قانوني مستمری بگیر به طور مساوی پرداخت مي گردد

د - مستمری قطعي و مادام العمر : اين نوع مستمری تلفیقي از نوع الف و ج است.

ماده 2 -شرایط پرداخت مستمری:

الف-حداقل سن مستمری بگیر برای شروع پرداخت مستمری، 50 سال است.

 ب- مبالغ مستمری با توجه به مشخصات بیمه شده محاسبه گرديده است و چنانچه ذينفع در صورت حیات بیمه شده شخص ديگری باشد،مبالغ مي بايست مجددا
محاسبه شود.

 ج-بیمه گذار مي تواند تا قبل از انقضا مدت بیمه نامه نسبت به تغییر نوع مستمری اقدام نمايد.

گواهی اطالع از شرایط پرداخت مستمری


