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 مقدمه .1

این خطرات براساس کار، نوع فعالیت و . استمتفاوتی مواجه و حوادث در طول زندگی خود همواره با خطرات  شخصهر 
چنین هم .سن افراد متفاوت است اما آنچه در مورد همه این خطرات یکسان است ویژگی غیرقابل پیش بینی بودن آنهاست

، و یا حتی مرگ و یا بروز بیماریهای صعب العالجبرخی ویژگیهای  طبیعی انسان مانند رسیدن به ایام کهنسالی و بازنشستگی 
فرد برای آینده خود  ضمن آنکه هر .کند که الزم است از قبل برای آن آماده باشد را برای او ایجاد می هایی و نگرانی هزینه

که فرد به  ای است ال مستلزم امکانات مالی و سرمایهنظر دارد که دستیابی به این اهداف معمویی را درها اهداف و برنامه
 .تنهایی امکان فراهم آوردن این میزان منابع را ندارد

با مبالغ  و کسب سود مناسب گذاری سرمایهی افراد و فراهم آوردن امکان ها برای برطرف کردن دغدغهارسیان شرکت بیمه پ
را ارائه  گذاری سرمایهبیمه عمرو ، طرحناگواری مانند فوت افراد ری از خسارات و تبعات مالی حوادثجلوگیو نیز اندک 

 .کرده است

 چیست؟ گذاری سرمایهبیمه عمرو .2

این . باشد می) Universal Life(، برگرفته از نوعی بیمه تمام عمر رایج به نام بیمه عمر جامع گذاری سرمایه و بیمه عمرطرح 
است که عالوه بر ارایه پوشش خطر فوت، درآمدهایی را بر  گذاری امکان سرمایه یکو  بیمه عمر یکترکیبی از  امهن بیمه

 .کند می ،کنندگان تعیین شده و یا استفاده گذار بیمهی مشخص نصیب ها گذاری اساس سرمایه
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و نحوه پرداخت آن را نیز در مقاطع تعیین کرده  بیمه حقتوان مالی خود، مبلغی را به عنوان  باتوجه به گذار بیمهر این طرح د
 نامه بیمهسرمایه ای را نیز بعنوان  و سپس متناسب با این مبلغ سرمایه کند ماهه و ساالنه انتخاب می ماهه، شش ماهانه، سه

 . کند مشخص می

بیمه  حق .شود گذاری تقسیم می مایهسر مبلغو ای  های بیمه پوشش بیمه حقبه دو مؤلفه  نامه بیمهدر این  گذار بیمهی ها پرداخت
لغ امب .گردد در صندوقی جهت ایفای تعهدات فوت و سایر پوششها ذخیره می% 15ای با احتساب سود اعطایی  پوششهای بیمه

به  بر آن افزودن سود مازادو  محاسبه شده شمار روز تضمینی که به صورت سود% 15 ساالنه اختصاص گذاری نیز با سرمایه
گذاری به  اندوخته سرمایه ،با اتمام مدت بیمه .گردد میوری آ معج گذاری سرمایهاندوخته در  ،رکت در منافعصورت مشا

شده در  در صورت فوت بیمه .شود میپرداخت  مالی فرد برای تامین نیازهای ویبه عنوان پشتوانه  بازخرید ارزشصورت 
در (سرمایه فوت براثر حادثه  به عالوه ارزش بازخریدی و) لتفوت به هرع(نامه  سرمایه بیمهمجموع  طول مدت بیمه نیز،

 .گردد میشده پرداخت  کنندگان تعیین به استفاده) صورت فوت براثر وقوع حادثه

 تعاریف 1.1

را به ترتیب مندرج در بیمه  حقگر منعقد و پرداخت  شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه :گذار بیمه 
 .کند هد مینامه تع بیمه

شخصی حقیقی است که فوت و حیات او موضوع قرارداد بیمه بوده و سن و وضعیت سالمتی او پایه محاسبات  :شده بیمه 
 .نامه است بیمه

 .نماید میگر پرداخت  طبق شرایط قرارداد بیمه، به بیمه گذار بیمهوجهی است که  :حق بیمه 

 کننده استفادهشده حسب مورد به  در صورت فوت بیمهفقط ست که وجه یا وجوهی ا ):فوتسرمایه (نامه  سرمایه بیمه 
 .گردد مییا وراث قانونی وی پرداخت  شده تعیین

 . نامند مینامه در طول مدت قرارداد را ارزش بازخرید یا بهای واگذاری  ارزش ریالی بیمه :ارزش بازخرید 

 

 پارسیان گذاری سرمایهعمرو های بیمه مزایا و ویژگی .3

  از بدو تولدای برای افراد  ش بیمهارائه پوش 

 سال  30 الی 5 امکان استفاده از این پوشش برای  

توانند مبلغ حق بیمه  هر یک از کارکنان آزادانه می: بیمه و نحوه پرداخت آن پذیری در انتخاب مبلغ حق انعطاف 
ماهه و یا ماهانه پرداخت  اهه، سهم نتخاب نموده و آن را به صورت یکجا، ساالنه، ششاخود را متناسب با توان مالی 

 .نمایند
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نامه خود را به دو صورت  تواند سرمایه و ارزش بازخریدی بیمه گذار می بیمه: امکان تعیین نحوه دریافت سرمایه 
 .یکجا یا بصورت مستمری از شرکت بیمه دریافت نماید

امه خود سرمایه پوشش فوت را به دلخواه از ن توانند در بیمه هر یک از کارکنان می :دلخواه ای انتخاب سرمایه بیمه 
 .بسته به نیاز خود انتخاب نمایندمیلیارد ریال  1تا میلیون  30

به منظور کاهش اثرات منفی تورم، هریک از : بیمه و سرمایه فوت در طرحهای افزایشی امکان افزایش ساالنه حق 
 .دهندافزایش % 20و % 15 ،% 10، %5 ساالنه د رانامه خو بیمه بیمه توانند میزان سرمایه فوت و حق می کارکنان

تواند در طول مدت قرارداد با توجه به وضعیت  می گذار بیمه :امکان تغییر شرایط قرارداد در طول مدت قرارداد 
فراخور حال  را ...نامه و  پوششهای اضافی بیمه  اعم از میزان حق بیمه، سرمایه فوت، جاری خود تمامی مفاد قرارداد

 .تغییر دهد خود

 منظم مبالغ اندک پرداختی گذاری سرمایهپس انداز باقاعده و  

پوشش حق بیمه گذار اعم از  ی بیمهبیمه پرداخت حقبه : بصورت روزشمار سود تضمینی% 15ساالنه پرداخت  
ر سود تضمینی تعلق خواهد گرفت که این سود د% 15گذاری ساالنه  بیمه واریزی به اندوخته سرمایه و حق فوت

 .محاسبات ارزش بازخریدی و حق بیمه فوت منعکس شده است

در صورت کسب سود ، به مبالغ اندوخته سود تضمینی% 15عالوه بر پرداخت  :پرداخت سود مشارکت در منافع 
نیز به عنوان سود مشارکت در منافع از سود مازاد % 85ها،  نامه های بیمه گذاری اندوخته از محل سرمایه% 15بر  دمازا

نامه افزوده  گذاری و ارزش بازخریدی بیمه گذاران پرداخت خواهد شد که این سود مازاد به اندوخته سرمایه ه بیمهب
 .بوده است  %24، معادل )1388(بیمه پارسیان در سال گذشته  های گذاری بازده سرمایه الزم بذکر است .گردد می

 ای ی اضافی بیمهها پوشش 

o ها، سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز و  ص مانند سرطانکمک هزینه درمان بیماریهای خا
% 30شده در حین مدت قرارداد دچار یکی از این امراض گردد،  چنانچه بیمه :پیوند اعضای اصلی بدن

ریال به عنوان کمک هزینه درمان این امراض از جانب شرکت  200.000.000نامه تا سقف  سرمایه بیمه
 .بیمه پرداخت خواهد شد

o  در در این پوشش  :در صورت از کارافتادگی یگر مهیب یها نهیفوت و هز بیمه حقمعافیت از پرداخت
ماه 6مدت قرارداد دچار از کارافتادگی گردد و این حالت تا  طولبه هر علت در  گذار بیمهصورتی که 
ت آن بخش از در این صورت شرکت بیمه پرداخ ،خود را پرداخت نکندبیمه  حقتواند  می ؛بهبود نیابد

ای است را متقبل شده و مبلغ صندوق اندوخته وی از زمان  را که مربوط به پوششهای بیمهبیمه  حق
 .ماند و مبالغ سود تضمین شده به آن افزوده خواهد شد معافیت بدون تغییر باقی می



 گذاري پارسيان طرح بيمه عمروسرمايه

 ٤ صفحه
 

o  زمان خرید این گذار در  بیمه :در صورت فوت بر اثر حادثه نامه بیمهبرابر سرمایه  4امکان دریافت تا
برابر سرمایه  3تواند میزان سرمایه فوت بر اثر حادثه موردنظر خود را تعیین کند که حداکثر آن  پوشش، می

حادثه شرکت بیمه عالوه بر  اثردر شده بیمهدر صورت فوت . ریال است1.000.000.000نامه تا سقف  بیمه
تا سقف برابر سرمایه فوت  3نامه تا  و ارزش اندوخته بیمه )فوت به هر علت( سرمایه فوت اصلی

 .کند فوت بر اثر حادثه پرداخت میرا نیز بعنوان سرمایه ریال 1.000.000.000

 گذاری امکان استفاده از اندوخته سرمایه 

o نامه،  پس از دو سال از گذشت مدت بیمه :دریافت وام با نرخ بهره مناسب و بدون ضامن و وثیقه
دریافت وام بدون نیاز . رزش بازخرید بیمه نامه، از شرکت بیمه وام دریافت کندا% 90تواند تا  گذار می بیمه

با دریافت . کند ود نزد شرکت بیمه استفاده میگذار از اعتبار ارزش اندوخته خ به وثیقه و ضامن بوده و بیمه
ضمینی ت% 15یابد و به رقم سابق خود با سود  نامه کاهش نمی ام ارزش بازخریدی و اندوخته بیمه.و

نامه بدون تغییر خواهد  بنابراین درصورت پرداخت کامل اقساط وام، ارزش اندوخته بیمه .یابد افزایش می
 . ماند

o ارزش بازخرید و از ابتدای سال هفتم تا % 50تواند از ابتدای سال سوم  گذار می بیمه :برداشت از اندوخته
تفاوت . اش هزینه کند ستفاده خود یا خانوادهنامه را برداشت نموده و برای ا ازخرید بیمهارزش ب% 90

گذار الزامی به بازپرداخت مبالغ برداشت شده  برداشت از اندوخته با دریافت وام در این است که بیمه
 .در این صورت ارزش اندوخته با توجه به مبلغ باقیمانده در صندوق تعدیل خواهد شد وندارد، 

مزایای  1366ذاری، بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه گ بیمه عمروسرمایه :معافیتهای مالیاتی 
 :عبارتند ازان دارد که گذار بیمهبسیاری را از نظر مالیاتی برای 

o  پرداختی بیمه  حققانون مالیاتهای مستقیم،  137بر اساس ماده  :ی پرداختیها بیمه حقبخشودگی مالیاتی
، شود ابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میهر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی ب

های قابل قبول مالیاتی بوده و باعث کاهش  های عمر جزء هزینه به عبارت دیگر مبالغ پرداختی برای بیمه
 .میزان درآمد مشمول مالیات خواهد شد

o ان یا گذار بیمهه سرمایه بیمه عمری ک :معافیت مالیاتی سرمایه و مبالغ پرداختی از طرف شرکت بیمه
قانون  136کنند ، طبق ماده  کنندگان از موسسات بیمه به صورت یکجا یا مستمری دریافت می استفاده

گذاری این سرمایه شامل اندوخته  عمروسرمایه در بیمه . مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است
در صورت فوت  ؛جموع آن با سرمایه فوتشده در انتهای دوره، یا م گذاری در صورت حیات بیمه سرمایه
 .شود شده است که به اقتضای هر یک از این پیشامدها پرداخت می بیمه
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o قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  24ماده  مطابق :معافیت سرمایه و مبالغ پرداختی از قوانین ارث
فوت و مانند آنها  سرمایه ،نامه ارزش بازخریدی بیمهوجوه پرداختی توسط موسسات بیمه از قبیل  1366

گردد از شمول مالیات بر ارث خارج  حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می
باشد و باید بالفاصله بدون  می کننده استفادهسرمایه بیمه عمر مختص و منحصر به به عبارت دیگر . است

طلبکاران روی سرمایه بیمه عمر حقی نداشته و  .برداشت هیچگونه مالیاتی در اختیار او قرار گیرد
کنندگان را  سهم هر یک از استفاده. متوفی ورشکسته باشد شده بیمهرا توقیف کنند، ولو آنکه  توانند آن  نمی
 گذار بیمهدر صورتیکه . نماید گر معرفی می به میل و مصلحت شخص خود معین نموده و به بیمه گذار بیمه

. گر هم به همان ترتیب رفتار خواهد نمود بیمه. است نیز الزامی شده بیمهاشند رضایت دو نفر ب شده بیمهو 
شود، زیرا این بیمه مانند هبه و صلح در  از نظر حقوقی بیمه عمر جزء ارث نبوده و ماترک محسوب نمی

 .عداد انتقاالت بالعوض است
تواند هریک از  گذار می بیمه :در طول مدت قراردادکنندگان از مزایای قرارداد و تغییر آنها  امکان تعیین استفاده 

کننده از قرارداد تعیین کرده و یا  خود را به هر نسبت که تمایل دارد به عنوان استفاده) نسبی و سببی(خویشاوندان 
 .در حین قرارداد تغییر دهد

شی در خصوص وضعیت حق گذار، بطور ساالنه گزار شرکت بیمه برای اطالع بیمه: دریافت گزارشات مالی ساالنه 
درصورت دریافت (نامه و نیز وضعیت وام  نامه، میزان مشارکت در منافع، ارزش بازخریدی بیمه ها، سرمایه بیمه بیمه
 .کند برای وی ارسال می) وام
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 :مزایای انحصاری بیمه پارسیان .4

نمایند و در  ساالنه محاسبه می ای که سود پرداختی را به صورت بر خالف سایر شرکتهای بیمه: پرداخت سود روزشمار 
در بیمه ساالنه نحوه تخصیص سود تضمینی کنند،  ای، تعهدات خود را تا پایان سال قبل پرداخت می خالل هر سال بیمه

گذاری  در محاسبه اندوخته سرمایه Cashflowاین امر به واسطه استقرار سیستم . باشد روزشمار میبه صورت پارسیان 
گذاری  های مالی و حسابرسی بیمه پارسیان برای بیمه عمروسرمایه نامه است که در سامانه یمهو ارزش بازخریدی ب

میزان سود تا تاریخ بازخرید یا زمان پرداخت خسارت در هر تاریخی از  بر این اساس،. سازی شده است طراحی و پیاده
و روش محاسبه آن . گردد می پرداختز گذار از سود مابین سال نی سهم بیمهو  محاسبهبه صورت روزانه سال مالی 

 ::بصورت زیر است

مبالغ افزوده شده به +  روزتا تاریخ  قبلسال  یارزش بازخرید% 15سود روزشمار  + قبلبازخرید پایان سال  ارزش
 تا تاریخ روز به این مبالغ% 15سود روزشمار + تا آن تاریخنامه  اندوخته بیمه

 
 :خواهد شدمحاسبه زیر  به روشنامه  روزشمار مبلغ بازخرید بیمهبه صورت ود در حالیکه در صورت عدم محاسبه س

 نامه تا آن تاریخ مبالغ افزوده شده به اندوخته بیمه+ ارزش بازخرید پایان سال قبل 

امر کند که این  درصد منافع ارزش بازخریدی محروم می 15الی  5گذار را از حدود  بیمه ،سودروزشمار عدم پرداخت 
گردد و تنها در زمان بازخرید یا پرداخت خسارت یا پرداخت مشارکت در  نامه منعکس نمی حاسبات ریاضی بیمهدر م

 .دهد منافع روی می

عالوه بر سود تضمینی , در این حالت در صورتی که حق بیمه قبل از سر رسید پرداخت شود :پرداخت سود تشویقی 
سود تشویقی پرداختهای زودتر از . سود بیشتری پرداخت خواهد شدبه نسبت روزهایی که حق بیمه زودتر واریز شده 

  .گردد نامه می گذار موجب افزایش مضاعف ارزش بازخرید بیمه موعد ضمن ایجاد انعطاف در پرداختهای بیمه
ها دیرتر از سررسید پرداخت گردد، از همان روزی که پرداخت  بیمه در صورتی که حق :عدم وجود جریمه دیرکرد 

به عالوه تا زمانی که . ای بابت دیرکرد تعلق نخواهد گرفت گرفته به حق بیمه سود تعلق خواهد گرفت و جریمه صورت
تواند اقساط خود را  گذار می نامه دارای ذخیره است پوششهای فوت و اضافی به قوت خود باقی خواهند بود و بیمه بیمه

 .ادامه دهد
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 ٧ صفحه
 

 :بیمه پارسیان طرح فروش جمعی  .5

 :یط استفاده از مزایای طرح فروش جمعیشرا. 5.1

 .نامه باشد بیمه 50نامه صادرشده  حداقل تعداد بیمه 

بصورت یکجا به شرکت بیمه قراردادهای صادر شده را از حقوق کارکنان خود کسر کرده و  سازمان مربوطه، مبالغ حق 
 .بیمه پرداخت کند

 :مزایای بیمه پارسیان برای طرح فروش جمعی. 5.2

از آنجائیکه در این روش  :نامه بصورت انفرادی درصورت تغییر شغل فرد و خروج وی از سازمان دامه بیمهامکان ا 
شود، این امکان برای هریک از اعضای سازمان وجود دارد که در  نامه مجزا صادر می گذاران بیمه برای هریک از بیمه

در این صورت برای این فرد دفترچه اقساط صادر نامه خود را ادامه دهد  صورت خروج از سازمان به هرعلت، بیمه
 .خواهد شد

در تخفیف بیمه به عنوان  حق% 3بیمه به صورت کسر از حقوق،  وصول حقبا  :بیمه قرارداد حق%3ارائه تخفیف معادل  
 .گردد ای به شرکت مسترد می شود و در پایان هر سال بیمه نظرگرفته می

گذاری، کلیه کارکنان سازمان  نامه عمروسرمایه با عقد قرارداد جمعی برای بیمه :یا ی بیمهها ارائه تخفیف از سایر رشته 
 .برخوردار خواهند بود... سوزی، حوادث و  های بدنه، آتش از تخفیفهای متنوعی در رشته
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 ٨ صفحه
 

 دریال صادر شو1.000.000ماهانه  بیمه حقریال در ازای 100.000.000ساله با سرمایه بیمه 30برای فردی  نامه بیمهاگر  :مثال
و تمایل به استفاده از  افزایش دهد% 10ساالنه و سرمایه خود را  بیمه حق ،این فرد بخواهد برای جبران تورم اقتصادی و

 :وی بصورت زیر خواهد بود نامه بیمهرا داشته باشد، جدول  نامه بیمهاضافه ی ها پوشش

 سن سال
ر ه فوت بههیسرما

 علت

فوت برهیسرما
 حادثهاثر

ه امراضیرماس
 خاص

یپرداختبیمهحق
 سالهر 

های پوشش بیمه حق
 یاضاف

 بیمه حقمجموع 
 یپرداخت

با سود  یدیارزش بازخر
15% 
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١١ ۴٠٢۵٩,٣٧۴,٢۴۶٧٧,٨١٢,٢٧ ٧٧٨,١٢٢,٧٣٨۴ ٣١,١٢۴,١,٠٣ ٩١٠۴,٩۵٢٢٩ ٠,۶۴٨,٣۴٢ ۴١٩,۵٨۶,٩٨۴ 
١٢ ۴١٢٨۵,٣١١,۶٧١٨۵۵,٩٣۵,٨ ٠١٢۵,۵٩٣,۵٣ ٠١۴,٢٣٧,۴١,٢٧ ٠٠۵,٢ ١٩٨۶۵,١۶٠,٩۴٠ ۵١۶,٧٠٩,٨٠٩ 
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١٨ ۴٧۵٠۵,۴۴١ ٧,٠٢٨١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠۵١,۶٣۴,١٠٨۶٠,۶۵٣,۶۴١,٧ ٣۶٣,٠١۶ ۵۶۵,١ ١٨١,٠٢٨,۵٩٨,۶٠٩,١۴٣ 
١٩ ۴٨۵۵۵,١ ٩٩١,٧٣١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠۶۶,٧٩٧,۵١٩۶۶,١,٧٨١,٢٧١ ٧١٩,٠٠٨ ۶٣٣,۶٨١,٣٠۶ ١,٩٠٣,۶١٩,۶٠٨ 
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 :شود میآغاز  نامه بیمهپوشش بیمه ای از زمان اولین پرداخت اقساط  

o  به علت طبیعی  -ریال1.000.000 – نامه بیمهپس از پرداخت اولین قسط شده  بیمهدر این حالت اگر فرد
ریال  100.000.000ی سال اول معادل ها بیمه حقکل مبلغ سرمایه فوت را پس از کسر  گر بیمهفوت نماید، 

 .کند میهای تعیین شده وی پرداخت  کننده استفادهبه بازماندگان یا 

o  عالوه بر مبلغ فوق سرمایه فوت بشرط حادثه, حادثه باشدشده  بیمههمچنین اگر علت فوت فرد -
مبلغ پرداختی در اینصورت  پرداخت میشود یعنی جمع کل ها کننده استفادهبه نیز  -ریال300.000.000
 .ریال خواهد بود 400.000.000

 :بصورت زیر خواهد بود -سالگی40–وضعیت قرارداد بیمه ای این فرد در پایان سال دهم قرارداد  

o ریال خواهد  337.771.295، % 15با سود تضمینی  نامه بیمهمیزان ارزش بازخریدی این : ارزش بازخریدی
 . پرداخت کرده است ریال 197.488.482تا این سال مجموعا  گذار بیمهبود، در حالیکه 
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 ٩ صفحه
 

o سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی در این سال درصورت بروز یکی از بیماریهای  :پوشش امراض خاص
ریال به عنوان کمک هزینه  70.7000.000عروق کرونری، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن تا سقف 

 .بصورت بالعوض پرداخت خواهد شد

تواند از صندوق اندوخته خود برداشت کرده یا با اعتبار آن تقاضای وام  میاز ابتدای سال سوم  گذار بیمه 
 :نماید

o  ریال با استفاده از 304.000.000تواند تا سقف  میدر سال یازدهم  گذار در این مثال بیمه :وامدریافت
ریال به  197.488.482یخ مجموعا اعتبار صندوق اندوخته خود وام دریافت نماید در حالیکه تا این تار

 .و بطور اقساط پرداخت کرده است بیمه حقعنوان 

o از  ریال304.000.000تواند در پایان سال دهم تا سقف  میشده  بیمهدر مثال باال  :برداشت از صندوق
 .اندوخته خود برداشت نماید

ید با اینکه تا این تاریخ مجموعا در ابتدای سال یازدهم فوت نماشده  بیمهاگر  :فوت در طول مدت قرارداد 
 :پرداخت کرده است  بیمه حقریال به عنوان  197.488.482

o  کند میریال پرداخت  573.566.000مبلغ پرداختی بیمه پارسیان معادل  فوت، طبیعی باشددرصورتی که. 

o  حادثه را  رخ دهد شرکت بیمه عالوه بر مبلغ فوق، سرمایه فوت بر اثر فوت براثر حادثهدر صورتی که
 .ریال پرداخت خواهد شد1.280.950.000کند یعنی مجموعا  میها پرداخت  کننده استفادهنیز به 

قرارداد بیمه از ابتدای سال شمسی منعقد شده باشد و در صورتی که  :تاثیر محاسبه سود بصورت روزشمار 
تقریبا د را داشته باشد مبلغ بازخرید قصد بازخرید بیمه نامه خو ،گذار در شهریور سال یازدهم قرارداد خود بیمه

ین نامه در ا مار مبلغ بازخرید بیمهدر حالیکه در صورت عدم محاسبه سود روزشخواهد بود  ریال378.187.476
 25.965.083که اختالف آن با حالت تخصیص روزشمار در سال یازدهم است؛  ریال 352.222.393تاریخ معادل 

 .است) ارزش بازخریدی %7.3مورد، معادل  در این( ریال

تواند مبلغ  میسالگی 50این فرد در پایان زمان قرارداد یعنی سن  :سرمایه پرداختی در پایان قرارداد 
جمع کل مبلغ پرداختی این فرد در . (ریال را بصورت یکجا و یا بصورت مستمری دریافت نماید2.260.500.000

 .)قساط ماهانه پرداخت شده استرت ابوده است که بصو ریال 708.877.240 سال،20طی 

 .باشد ریال می 3.546.558.744مبلغ قابل پرداخت برابر با % 20بینی سود  در صورت تحقق پیش :مشارکت در منافع 

به دلخواه تغییر دهد به عنوان شده  بیمهرا بجز  نامه بیمهشرایط  میتواند تقریبا تما می گذار بیمهدر تمام مدت قرارداد  
در این صورت با . نامه بیمهو نحوه پرداخت آن، میزان سرمایه بیمه ای، نوع پوششهای اضافه  بیمه حقمثال مبلغ 

 .توجه به تغییر مورد درخواست مبالغ مندرج در جدول تعدیل خواهد شد




