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 مقدمه .1

سن، ، شغل برحسباين خطرات . استمتفاوتي مواجه و حوادث در طول زندگي خود همواره با خطرات  انسانيهر 

اما آنچه در مورد همه اين خطرات يكسان است غيرقابل پيش بيني  ،افراد متفاوت استهاي ساير ويژگيو  هاي جنبيفعاليت

احتمال و يا همچنين برخي ويژگيهاي  طبيعي انسان مانند رسيدن به ايام كهنسالي و بازنشستگي  .آنهاست زمان وقوع ودنب

 .كند كه الزم است از قبل براي آن آماده باشد را براي او ايجاد مي هايي نگراني، و يا حتي مرگ بروز بيماريهاي صعب العالج

ال يي را درنظر دارد كه دستيابي به اين اهداف معموها اهداف و برنامه اشخانوادهو  فرد براي آينده خود ضمن آنكه هر

 .فرد به تنهايي امكان فراهم آوردن اين منابع را نداردمعموال كه  اي است مستلزم امكانات مالي و سرمايه

با مبالغ  و كسب سود مناسب يگذار سرمايهي افراد و فراهم آوردن امكان ها دغدغه نمودنبراي برطرف ارسيان شركت بيمه پ

را ارائه  خانوادهبيمه  ، طرح...و  ناگواري مانند فوت افراد احتمالي و تبعات مالي حوادث ضايعاتري از و نيز جلوگياندك 

 .است نموده

 چيست؟ خانوادهبيمه ويژگيهاي طرح  .2

، همچنين فراهم نامه جامعبيمه اي به اعضاي خانواده در قالب يكبيمه پوششهايخانواده با هدف ارائه بيمه طرح 

نامه چهارنفر از در اين بيمه .طراحي شده است گذاري مدون براي ايشان با پرداخت مبالغ خردآوردن امكان سرمايه

-امكان سرمايهل از و درعين حا نمودهاستفاده  متنوع آن اينامه، از پوششهاي بيمهتوانند با خريد يك بيمهاعضاي خانواده مي

 . با سود تضمين شده برخوردار گردندگذاري 
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توان مالي خود،  باتوجه بهتواند گذار ميبيمه باشد، بطوري كهميگذاري نامه عمروسرمايهقالب كلي اين طرح همانند بيمه

انتخاب  و يكجا ساالنه ،ماهه ماهه، شش و نحوه پرداخت آن را نيز در مقاطع ماهانه، سهكرده  تعيين بيمه حقبه عنوان مبلغي را 

سرمايه فوت  ، براي هريك از آنان بصورت مجزا،)شدگان طرحبيمه(نياز خود و ساير اعضاي خانواده سپس متناسب با  ،كند 

 . مشخص كندو ساير پوششهاي اضافي را 

نامه، به مههاي بيو هزينهها شدهتمامي بيمهاي بيمه پوششهاي بيمهپس از كسر حق نامه بيمهدر اين  گذار بيمهي ها پرداخت

اي در صندوقي جهت ايفاي تعهدات فوت و ساير  بيمه پوششهاي بيمه حق .شودنامه افزوده ميگذاري بيمهاندوخته سرمايه

 تضميني كه به صورت سود% 15 ساالنه اختصاص گذاري نيز با لغ سرمايهامب .گردد ذخيره مي اضافياي بيمهي پوششها

در  ،به صورت مشاركت در منافع) در صورت استحصال(بر سود تضميني  ود مازادافزودن سو  شودميمحاسبه  شمار روز

-به استفاده نامهبيمهمالي گذاري به عنوان پشتوانه  اندوخته سرمايه ،با اتمام مدت بيمه .گردد مي انباشت گذاري سرمايهاندوخته 

صورت فوت  در .قابل پرداخت خواهد بودري يكجا يا مستمصورت  به دو مبلغكه اين  شودكنندگان تعيين شده پرداخت مي

 اختصاصينامه و نيز شرايط شرايط عمومي بيمهتعهدات شركت براساس  طول مدت بيمه نيز،در  گانشد بيمههريك از 

 . گرددشدگان ايفاء ميساير بيمهكنندگان و استفادهپوششهاي اضافي خريداري شده، در قبال 

 تعاريف

 .گر منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد كه قرارداد بيمه را با بيمهشخص حقيقي است  :بيمه گذار •

 . شودموضوع بيمه محسوب مي باشند كه فوت يا حياتشاناشخاص حقيقي مي: بيمه شدگان •

 .دارددر بيمه نامه اوليه و اصلي را يكي از بيمه شدگان قرارداد كه نقش بيمه گذار  :بيمه شده اول •

ي ديگر از بيمه شدگان قرارداد است كه در صورت فوت احتمالي بيمه شده اول و تمايل وي به يك :بيمه شده دوم •

 .تداوم بيمه نامه، بيمه گذار جديد بيمه نامه به حساب خواهد آمد

 نامه، با موافقت گذار بيمه بيمهشخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشند كه توسط  ):ذينفع(كننده  استفاده •

 .شوندمي، تعيين آنانبه صورت مجزا براي هر يك از  ،)حسب مورد(گانشدبيمه هريك از 
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حتي فرزندان تازه متولد (اعضاي خانواده از  نفر 4در اين طرح حداكثر : از بدو تولد ،براي افراد نامه ارائه بيمه �

اي اين طرح تحت پوشش پوششهاي بيمهشده شناسايي شده و ، به عنوان بيمهنامهبيمه يكتوانند در قالب مي )شده

  .دنقرار بگير

 سال  30 الي 5 مدتبراي  نامهبيمهامكان استفاده از اين  �
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د مبلغ حق بيمه خود را توان آزادانه مي گذاربيمه: بيمه و نحوه پرداخت آن پذيري در انتخاب مبلغ حق انعطاف �

ماهه و يا ماهانه پرداخت  ماهه، سه نتخاب نموده و آن را به صورت يكجا، ساالنه، ششا اشاليمتناسب با توان م

 .دماين

بيمه  تواند مبلغي را نيز به عنوان حق گذار در صورت تمايل مي بيمه :بيمه منظمبيمه مازاد بر حقامكان پرداخت حق �

اين مبلغ پس . نامه پرداخت نمايد بيمه منظم بيمه وه بر حقاي عال اوليه در ابتداي قرارداد و يا در ابتداي هر سال بيمه

نامه افزوده شده و با تخصيص سود تضميني و نيز سود مشاركت در منافع  ها به اندوخته بيمه از كسر هزينه

 .نامه خواهد شد موجب افزايش اندوخته بيمه) درصورت وجود(

نامه خود را به  بيمهگذاري اندوخته سرمايهتواند  مي گذاربيمه ،در پايان قرارداد: اندوختهامكان تعيين نحوه دريافت  �

 .دريافت نمايد پارسيان دو صورت يكجا يا بصورت مستمري از شركت بيمه

 ،آناننياز و موافقت  سن، شدگان متناسب باتواند براي هريك از بيمهگذار ميبيمه :دلخواه فوتانتخاب سرمايه  �

همانند نامه باشد، شرايط بيمهسال مي 15شدگاني كه سن آنان زير ر خصوص بيمهد .دنماي تعيينفوت را  سرمايه

 .باشدمي) طرح كودكان(گذاري عمروسرمايهنامه بيمه

توان  به منظور كاهش اثرات منفي تورم، مي: بيمه و سرمايه فوت در طرحهاي افزايشي امكان افزايش ساالنه حق �

 اين در ضمنا  .دادافزايش % 20و % 15 ،% 10، %5 ساالنه بطور منظم، ه رانام بيمه بيمه ميزان سرمايه فوت و حق

در هر سال بيمه را به هر ميزان و متناسب با توان و تمايل خود  مبلغ حقتوانند ميگذاران  هريك از بيمه  نامه بيمه

 .تغيير دهندبصورت نامنظم اي بيمه

 : فوت مقدم بيمه شده اولمعافيت در صورت  پوشش �

 فوت مقدم بيمه. شودنامه ارائه مينامه بوده و همزمان با شروع بيمهاي اصلي بيمهپوشش جزء پوششهاي بيمه اين

در اين صورت . شده اول به حالتي اطالق مي شود كه بيمه شده اول قرارداد زودتر از بيمه شده دوم فوت نمايد

نامه تا پايان بيمه بيمهحقتعديالت ساالنه پس از كسر شده اول با در نظر گرفتن سرمايه فوت تعيين شده براي بيمه

گذار جديد شده دوم به عنوان بيمهبيمه در اين صورت. گرددمي به ذينفعان تعيين شده پرداخت سال وقوع فوت،

 :گيري كندنامه تصميمبيمه )فسخ(پايان تواند درخصوص تداوم يا شده و ميقرارداد شناخته 

o بيمه تداوم خواهد داشت و اندوخته آن همانند قبل نامه بدون پرداخت حقين حالت بيمهدرا :نامهتداوم بيمه

-بيمهاي از پرداخت تمام حقگذار جديد از ابتداي سال جديد بيمهبه عبارت ديگر بيمه. انباشت خواهد شد

 . معاف خواهد بود نامههاي بيمه

o هاي آتي تا بيمهنامه به عالوه ارزش فعلي حقيمهدر اين حالت ارزش بازخريدي ب ):فسخ(نامه پايان بيمه

نامه، از به عبارت ديگر در صورت فسخ بيمه .گذار جديد قابل پرداخت خواهد بودبه بيمه ،پايان قرارداد

ها با توجه به بيمهگر بوده است، ارزش فعلي اين حقبيمه سالهاي آتي به عهده بيمهآنجائيكه پرداخت حق
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 گذاربيمهنامه به نامه، به ارزش زمان فسخ تبديل شده و عالوه بر ارزش بازخريدي بيمههنرخ بهره فني بيم

 .شودپرداخت مي

تواند در طول مدت قرارداد با توجه به وضعيت  مي گذار بيمه :امكان تغيير شرايط قرارداد در طول مدت قرارداد �

نامه  پوششهاي اضافي بيمه  ن حق بيمه، سرمايه فوت،اعم از ميزا تمامي مفاد قراردادشدگان و ساير بيمهجاري خود 

 .تغيير دهد هريكفراخور حال  را ...و 

 منظم مبالغ اندك پرداختي گذاري سرمايهپس انداز باقاعده و  �

سود تعلق خواهد % 15ساالنه نامه  بيمهاندوخته به مبالغ : بصورت روزشمار سود تضميني% 15ساالنه  تخصيص �

با انباشت كه  سال تضمين شده است10تخصيص اين ميزان سود تا  ،هاي بيمه مركزي نامه مطابق با آئين. گرفت

 .گردد تشكيل مي گذارياندوخته سرمايهلغ پرداختي و سودهاي مربوطه امب

به مبالغ اندوخته به صورت % 15سود تضميني و روزشمار  تخصيصعالوه بر  :سود مشاركت در منافع �

و نيز ساير  ها نامه بيمه  اندوخته انجام شده از محل گذاري سرمايه فع مازاد ناشي ازمناالحساب، در صورت كسب  علي

نيز به عنوان سود مشاركت در منافع به اندوخته  منافع مازاداين % 85، سازهاي عمر اندوختهالت بيمهممعا

گذار  ، اندوخته قطعي بيمه%15 با احتساب سود تضميني اين مبلغ به همراه مبلغ اندوخته .دوشميگذاران اضافه  بيمه

هاي  نامه بيمه  ميزان سود قطعي تخصيص يافته به اندوختهالزم بذكر است . را تشكيل خواهد داد

 .بوده است% 26.5و % 26 ،%24به ترتيب 1390و  1389، 1388در سالهاي  پارسيانگذاري  وسرمايهعمر

 اي ي اضافي بيمهها پوششاستفاده از  �

نامه تمايل و نياز آنان امكان ارائه پوششهاي اضافي بيمهسن، شدگان، متناسب با راي هريك بيمهنامه بدر اين بيمه

 :اين پوششها عبارتند از. بصورت مجزا وجود دارد

o سكته مغزي، جراحي قلب باز وها، سكته قلبي،  كمك هزينه درمان بيماريهاي خاص مانند سرطان 

در حين مدت قرارداد دچار يكي از اين امراض  گانشد بيمهچنانچه هر يك از  :پيوند اعضاي اصلي بدن

ريال، مطابق با صورتحسابهاي بيمارستاني،  200.000.000تا سقف  فوت ويسرمايه % 30تا حداكثر  گردد،

بديهي است دريافت  .كرد پرداخت خواهدبه عنوان كمك هزينه درمان اين امراض از جانب شركت بيمه 

شدگان و نيز اندوخته اين مبلغ تاثيري در تعهدات شركت بيمه در قبال پوشش امراض خاص ساير بيمه

 .نامه نخواهد داشتبيمه

o  در در اين پوشش  :شده اولبيمه دائم و كامل در صورت از كارافتادگي بيمه حقمعافيت از پرداخت

 دائم و كامل مدت قرارداد دچار از كارافتادگي طولدر  حادثه علت بيماري يابه اول  شده بيمهصورتي كه 

در اين  ،از مزاياي اين پوشش استفاده نمايدتواند  مي ؛بالانقطاع ادامه يابدماه 6گردد و اين حالت تا 

 :صورت
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را نامه  بيمه متعلقه بيمه حقتمام پرداخت شركت بيمه   :اگر ازكارافتادگي در اثر حادثه باشد •

  .ودش متقبل مي

كه مربوط به  را بيمه پرداخت آن بخش از حق شركت بيمه: اگر ازكارافتادگي در اثر بيماري باشد •

 . شود متقبل مي ،نامه است هاي بيمه اي و هزينه پوششهاي بيمه

o  گذار در زمان خريد  بيمه :در صورت فوت بر اثر حادثه فوتبرابر سرمايه  4تا سرمايه امكان دريافت

ميزان سرمايه  آنان، تو رضاي ، نيازشدگان قرارداد متناسب با سنبراي هريك از بيمه اندتو اين پوشش، مي

 آن ) به هرعلت(فوت برابر سرمايه  3 تاداكثر اين ميزان ح. اثر حادثه موردنظر را تعيين كندفوت بر

 ،حادثه راثدر گانشد بيمههريك از در صورت فوت . خواهد بودريال 1.000.000.000تا سقف  شده وبيمه

 ايشان سرمايه فوت بر اثر حادثه ،شدهآن بيمه )فوت به هر علت( شركت بيمه عالوه بر سرمايه فوت اصلي

 .كند پرداخت مي ،شدهه ذينفعان تعيين شده آن بيمهب ،متناسب با سال وقوع حادثه منجر به فوتنيز را 

o  ر صورت نقص عضو يا از د :دائم ناشي از حادثهيا از كارافتادگي دريافت غرامت نقص عضو

پوشش، اين وقوع حوادث موضوع  در اثر ،گانشد بيمههريك از ) اعم از جزئي يا كلي(كارافتادگي دائم 

 .شود پرداخت مي ايشان، به )مربوطه اختصاصيمطابق با شرايط (نقص عضوسرمايه  تمام يا بخشي از

 در حين قرارداد گذاري امكان استفاده از اندوخته سرمايه �

o نامه،  بيمه شروعاز تمام دو سال گذشت پس از  :فت وام با نرخ بهره مناسب و بدون ضامن و وثيقهدريا

دريافت وام بدون نياز . ارزش بازخريد بيمه نامه، از شركت بيمه وام دريافت كند% 90تواند تا  گذار مي بيمه

با . كند يمه استفاده ميت بود نزد شركخ بازخريديگذار از اعتبار ارزش  به وثيقه و ضامن بوده و بيمه

% 15رقم سابق خود با سود  بايابد و  نامه كاهش نمي ام ارزش بازخريدي و اندوخته بيمهدريافت و

بنابراين درصورت پرداخت كامل اقساط وام، ارزش  .يابد افزايش مي و سود مشاركت در منافع تضميني

 . نامه بدون تغيير خواهد ماند اندوخته بيمه

o و از ابتداي سال  گذارياندوخته سرمايه% 50تواند از ابتداي سال سوم  گذار مي بيمه :ندوختهبرداشت از ا

اش هزينه  نامه را برداشت نموده و براي استفاده خود يا خانواده بيمهگذاري اندوخته سرمايه% 90هفتم تا 

ي به بازپرداخت مبالغ گذار الزام تفاوت برداشت از اندوخته با دريافت وام در اين است كه بيمه. كند

 .تعديل خواهد شد برداشت شدهبا توجه به مبلغ نامه  بيمهدر اين صورت اندوخته  وبرداشت شده ندارد، 

خانواده درحالتهاي زير به اتمام  بيمه نامه طرحبيمه :در صورت اتمام قرارداد گذاريپرداخت اندوخته سرمايه �

 : رسدمي



 پارسيانشرکت بيمه  خانوادهطرح بيمه 

 ٦ صفحه

 

o نامه به ذينفع نامه اندوخته بيمهگذار قرارداد تا پايان مدت بيمهبيمهدر صورت حيات : پايان مدت قرارداد

نامه، شده اول و تداوم بيمهالزم بذكر است در صورت وقوع فوت مقدم بيمه. گرددحيات پرداخت مي

 .گذار قرارداد خواهد بوديمهبشده دوم در واقع در نقش بيمه

o شده دوم قبال فوت شده اول به شرطي كه بيمهبيمه درصورت فوت: شده اول و دوم قراردادفوت بيمه

خانواده به اتمام  بيمه قرارداد طرح ،شده اول و دومو همچنين فوت همزمان بيمه بالعكسيا  نموده باشد

نامه نيز به اندوخته بيمه ،)ايمتناسب با پوششهاي بيمه(هاي فوت رسيده و عالوه بر پرداخت سرمايه

-بديهي است اگر فوت بيمه .پرداخت خواهد شد اي كه ديرتر فوت كرده است،شدهبيمه كنندگاناستفاده

نامه، ارزش فعلي شده اول رخ دهد عالوه بر سرمايه فوت مربوطه و اندوخته بيمهشده دوم بعد از بيمه

 .پرداخت خواهد شدشده بيمهكنندگان نامه نيز به استفادههاي آتي بيمهبيمهحق

مزاياي  1366گذاري، بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه  بيمه عمروسرمايه :معافيتهاي مالياتي �

 :عبارتند ازان دارد كه گذار بيمهبسياري را از نظر مالياتي براي 

o ان يا گذار بيمهسرمايه بيمه عمري كه  :معافيت مالياتي سرمايه و مبالغ پرداختي از طرف شركت بيمه

قانون  136كنند ، طبق ماده  وسسات بيمه به صورت يكجا يا مستمري دريافت مياز م ،كنندگان استفاده

گذاري اين سرمايه شامل اندوخته  عمروسرمايه در بيمه . مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف است

در صورت فوت  ؛شده در انتهاي دوره، يا مجموع آن با سرمايه فوت گذاري در صورت حيات بيمه سرمايه

 .شود شده است كه به اقتضاي هر يك از اين پيشامدها پرداخت مي مهبي

o قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال  24ماده  مطابق :معافيت سرمايه و مبالغ پرداختي از قوانين ارث

فوت و مانند  سرمايه ،نامه بيمه گذارياندوخته سرمايهوجوه پرداختي توسط موسسات بيمه از قبيل  1366

گردد از  پرداخت مي )كنندگان استفاده( به ورثه متوفي يورد كه يكجا و يا به طور مستمرآنها حسب م

 كننده استفادهسرمايه بيمه عمر مختص و منحصر به به عبارت ديگر . شمول ماليات بر ارث خارج است

وي سرمايه طلبكاران ر. باشد و بايد بالفاصله بدون برداشت هيچگونه مالياتي در اختيار او قرار گيرد مي

. متوفي ورشكسته باشد شده بيمهرا توقيف كنند، ولو آنكه  توانند آن  بيمه عمر حقي نداشته و نمي

كنندگان را به ميل و مصلحت شخص  سهم هر يك از استفادهتواند  ميشده موافقت بيمه با كسب ،گذار بيمه

پرداخت سرمايه براساس روش تعيين  در زمانگر هم  بيمه. نمايد گر معرفي مي خود معين نموده و به بيمه

 .شود از نظر حقوقي بيمه عمر جزء ارث نبوده و ماترك محسوب نمي. خواهد نمود گذار رفتار بيمه شده

در صورت موافقت هريك از  :كنندگان از مزاياي قرارداد و تغيير آنها در طول مدت قرارداد امكان تعيين استفاده �

آنان، بصورت مجزا تعيين كرده و هريك از براي  راكنندگان از سرمايه فوت استفادهتواند  گذار مي بيمهشدگان، بيمه



 پارسيانشرکت بيمه  خانوادهطرح بيمه 

 ٧ صفحه

 

نيز در حين قرارداد  گانكنند استفادهضمنا امكان تغيير . نسبت و اولويت دريافت سرمايه فوت نيز مشخص نمايد

 .وجود دارد

به آدرس  ايسامانهگذار،  شركت بيمه براي اطالع بيمه: دريافت گزارشات مالي ساالنه �

 http://lifecrm.parsianinsurance.com توانند به منظور گذاران ميفراهم كرده است كه هريك از بيمه

ختي، هاي پردابيمهنامه خود شامل حقنامه خود به اين سامانه مراجعه كرده و از وضعيت بيمهاطالع از وضعيت بيمه

 .اطالع كامل كسب نمايند.... اقساط معوق، اندوخته روزشمار، ميزان سود مشاركت پرداخت شده و 

 :پارسيان نامه شركت بيمهمزاياي انحصاري بيمه .4

نمايند و در  اي كه سود پرداختي را به صورت ساالنه محاسبه مي بر خالف ساير شركتهاي بيمه: پرداخت سود روزشمار �

در بيمه ساالنه سود تضميني  محاسبهنحوه كنند،  اي، تعهدات خود را تا پايان سال قبل پرداخت مي خالل هر سال بيمه

گذاري  در محاسبه اندوخته سرمايه Cashflow روش استفاده ازاين امر به واسطه . باشد روزشمار ميبه صورت پارسيان 

گذاري  بيمه پارسيان براي بيمه عمروسرمايه هاي مالي و حسابرسي نامه است كه در سامانه و ارزش بازخريدي بيمه

سود تا تاريخ بازخريد يا زمان پرداخت خسارت در هر تاريخي از  ميزان بر اين اساس،. سازي شده است طراحي و پياده

و روش محاسبه آن . گردد مي پرداختگذار از سود مابين سال نيز  سهم بيمهو  محاسبهبه صورت روزانه سال مالي 

 :استبصورت زير 

مبالغ +  روزتا تاريخ  قبلسال  گذارياندوخته سرمايه% 15سود روزشمار  + قبلپايان سال گذاري اندوخته سرمايه

 تا تاريخ روز به اين مبالغ% 15سود روزشمار + تا آن تاريخنامه  افزوده شده به اندوخته بيمه
 

 :خواهد شدمحاسبه زير  به روشنامه  د بيمهروزشمار مبلغ بازخريبه صورت در حاليكه در صورت عدم محاسبه سود 

 نامه تا آن تاريخ مبالغ افزوده شده به اندوخته بيمه+ ارزش بازخريد پايان سال قبل 

درصورت استفاده از (گذاري اندوخته سرمايهدرصد منافع  15الي  5از حدود  را گذار بيمه ،سودروزشمار  محاسبهعدم 

گردد و تنها در زمان  نامه منعكس نمي امر در محاسبات رياضي بيمهكند كه اين  م ميمحرو) اياندوخته در بين سال بيمه

 .مشخص خواهد شدمشاركت در منافع  سود بازخريد يا پرداخت خسارت يا پرداخت

به علت روزشمار بودن تخصيص سود به مبالغ اندوخته  :در صورت پرداخت قبل از سررسيد پرداخت سود تشويقي �

شود كه اين  بيمه قبل از سررسيد، سود مبالغ پرداخت شده، از تاريخ پرداخت محاسبه مي بالغ حقدرصورت پرداخت م

 . گردد نامه مي امر منجر به افزايش اندوخته بيمه

ها ديرتر از سررسيد پرداخت گردد، از همان روزي كه پرداخت  بيمه در صورتي كه حق :عدم وجود جريمه ديركرد �

به عالوه تا زماني كه . اي بابت ديركرد تعلق نخواهد گرفت د تعلق خواهد گرفت و جريمهصورت گرفته به حق بيمه سو

 .به قوت خود باقي خواهند بود اي بيمهپوششهاي اندوخته باشد نامه داراي  بيمه

 




