رديف
1
2
3
4

.1
.2
.3
.4
.5

بيمه عمر و حادثه گروهي(رسمي ،پيماني و قرارداد مدت معين)  ،شرکت بيمه آرمان
عنوان
پرداخت سرمايه بيمه عمر زماني(فوت به هر علت) ،هر يک از بيمه شدگان
پرداخت سرمايه بيمه حوادث (فوت در اثر حادثه) ،هر يک از بيمه شدگان
پرداخت سرمايه نقص عضو و از کارافتادگي کلي يا جزئي و دايم در اثر حوادث ،هر يک از بيمه شدگان
پرداخت هزينههاي پزشكي ناشي از حادثه ،هر يک از بيمه شدگان
حق بيمه ساالنه  ،هر يک از بيمه شدگان
حق بيمه به ازاي هر ماه  ،هر يک از بيمه شدگان
پرداخت در  12قسط انجام ميشود.

مبلغ
3/000/000/000/3/000/000/000/3/000/000/000/000/000/000/3/100/000/252/333/-

صدور بيمه نامه بدون معاينات پزشكي انجام ميشود.
ظرف مدت يكماه پس از تكميل مدارك مورد نياز ،خسارت را در وجه ذينفع/ذينفعان طبق شرايط بيمه نامه پرداخت مي شود.
حداکثر سن قابل پذيرش بيمهگزار در هنگام فوت به هر علت ،فوت بر اثر حادثه و نقص عضو واز کارافتادگي کلي يا جزئي و دايم در اثر حوادث 55 ،سال تمام مي باشد.
با پرداخت اولين قسط در صورت خسارت  ،بيمه گر خسارت را کامل پرداخت مي نمايد( .در صورت فوت بيمه شده حق بيمه باقيمانده از سرمايه فوت کسر ميگردد).
بيمهگر نسبت به ارائه فرم ذينفع به کارکنان اقدام مي نمايد.

بيمه عمر و سرمايه گذاري(رسمي ،پيماني ،قراردادي و پيمانكاري)  ،شرکت بيمه آرمان
رديف

توضيحات

عناوين

1

مدت قرارداد بيمه عمر و سرمايهگذاري

حداقل  5سال و حداکثر  30سال

2

حداقل و حداکثر سن مجاز براي انعقاد قرارداد

از بدو تولد تا  55سالگي

3

حداقل و حداکثر سرمايه فوت براي بيمه شده

4

حداقل مبالغ پرداخت اقساط بيمه نامه

5

حداقل مبلغ يكجا و ساالنه

0
5
2
1
10

پرداخت اقساط حق بيمه به صورت
نحوه پرداخت حق بيمه در سالهاي آينده
دريافت سود سرمايه گذاري
ضريب افزايش ساالنه حق بيمه(درصد تعديل بيمه نامه)
ضريب افزايش ساالنه سرمايه فوت

11

تامين هزينههاي بيمه نامه

12

خسارت قابل پرداخت در زمان فوت

13

سرمايه فوت از آزمايشات پزشكي

14

دريافت سود مشارکت در منافع

15

امكان بازخريد بيمه (اندوخته صندوق)

10

نرخ سود عليالحساب تضميني

15

نرخ سود مشارکت

از يک تا  25برابر حق بيمه ساليانه (تاسقف 4/000/000/000/-
ريال)
 300/000/ريالحداقل يكجا 20/000/000/- :ريال و حداقل ساالنه -
 12/000/000/ريال
يكجا ،ساالنه ،شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه
يكجا ،ساالنه ،شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه
ساليانه
 %15 ، %10 ،%5و  : %20به انتخاب بيمهگزار
 %10 ،%5و  :%15به انتخاب بيمهگزار
در صورت عدم پرداخت حق بيمه از محل اندوخته (عدم تعليق
بيمهنامه)
سرمايه فوت به عالوه اندوخته روزشمار تا زمان فوت
سن  55سال تا سرمايه فوت  550/000/000/-ريال (به انتخاب
بيمهگزار)
ساالنه دو سال اول  10درصد  ،سال دوم وسوم  13درصد و از
سال چهارم به بعد  10درصد
سال اول 15درصد مبلغ اندوخته ،سال دوم  10درصد مبلغ
اندوخته ،سال سوم 15درصد مبلغ اندوخته ،سال چهارم 12
درصد مبلغ اندوخته ،سال پنجم  11درصد مبلغ اندوخته ،سال
ششم تا پايان  100درصد مبلغ اندوخته
 2سال اول 10درصد 2 ،سال دوم  %13و مازاد بر  4سال حداقل
10درصد
مابهالتفات سود مشارکت – سود علي الحساب تضميني

 حق بيمه مربوطه به صورت دفترچه  ،از سوي بيمهگر صادر و توسط بيمه شده پرداخت ميشود.

عناوين

رديف
12

ارائه پوشش خدمات بيمهاي

11

در صورت از کارافتادگي بيمه شده براثر حادثه

توضيحات
فوت به هر علت ،فوت در اثر حادثه ،نقص عضو و از
کارافتادگي در اثر حادثه ،هزينه پزشكي ناشي از حادثه،
معافيت و مستمري ناشي ازکارافتادگي و امراض خاص
معافيت از کارافتادگي  ،غرامت از کارافتادگي و
مستمري از کارافتادگي
انواع سرطان ها ،عمل جراحي قلب باز ،پيوند مغز
استخوان ،سكته قلبي و سكته مغزي
از محل اندوخته تا  10درصد ارزش بازخريد

20

کمک هزينه درمان بيماريهاي خاص

21

دريافت وام بدون ضامن و وثيقه

22

برداشت از اندوخته

بعد از دو سال تا  10درصد ارزش بازخريد

23
24
25
20
25

مبلغ دريافتي در زمان حيات و پايان قرارداد
ارائه گواهي تضمين
نحوه برداشت اندوخته پس از پايان قرارداد
دريافت اطالعات مالي شفاف
انعطاف در تعيين سرمايه و پرداخت حق بيمه

22

روش احتساب سود

21

معاف از پرداخت ماليات بر درآمد

با توجه به حق بيمه پرداخت مي گردد.
به اشخاص ثالث و يا اختيار انتقال به غير
به صوت يكجا يا مستمري
از طريق سايت
تعديل حق بيمه +تعديل سرمايه بيمه
به صورت روز شمار و نيز به اقساط زودتر از موعد سود
تعلق ميگيرد.
معاف ميباشد.

30

دريافتي در زمان فوت به هر علت

به صوت يكجا يا مستمري

31

دريافتي در زمان فوت در اثر حادثه

به صوت يكجا يا مستمري

32

معاف از پرداخت ماليات بر ارث

معاف مي باشد.

33

مصون بودن سرمايه بيمه از ادعاي طلبكاران

مصون مي باشد.

