
 

 

   سپاس ایرانسپاس ایرانسپاس ایرانزندگی زندگی زندگی    بيمه نامهبيمه نامهبيمه نامه

 
 واحد صدور:                       کد                        واحد صدور:                                                   شماره بيمه نامه :

 تاریخ صدور :                                                              :کد واحد فروش   واحد فروش :                                                         

مورخ                       بيمه گذار و ضمائم آن، قانون و مقررات بيمه در کشور ، شرایط خصوصی مندرج در       این بيمه نامه براساس پيشنهاد کتبی شماره                      

 ایط عمومی پيوست که جز الینفک این بيمه نامه می باشند در برابر دریافت حق بيمه مقرر به شرح ذیل صادر گردید.متن بيمه نامه و شر

    کد ملی/ شناسه ملی :                      : نام شرکت /نام و نام خانوادگی                 

                                                             تلفن :                                تاریخ تولد/ تاریخ ثبت :                                    

 نشانی :                 

 
 تاریخ تولد :   کد ملی :           ام و نام خانوادگی :ن                       

 تلفن همراه :                                                   نشانی :                                                             شغل :                

 استفاده کنندگان از سرمایه بیمه به شرح جدول پیوست بیمه نامه می باشد.           

 
 : تاریخ انقضا                   :تاریخ شروع                    سال مدت بيمه :

سرمایه    ضریب تعدیل ساالنه حق بيمه :   درصد        ریال ( حق بيمه سال اول :                           ریال    ) به حروف :                                    

 تعدیل ساالنه سرمایه :     درصدضریب            ریال    ) به حروف :                                      ریال (      فوت سال اول :

 به هرعلتریال ( مازاد بر سرمایه فوت       ریال    ) به حروف :                                             سرمایه فوت ناشی از حادثه : 

 ول پيوست با احتساب ضریب تعدیل ساالنه    درصدبه ميزان  درصد سرمایه فوت به هرعلت مطابق با جدریال   سرمایه امراض خاص :                     

 به ميزان     درصد سرمایه فوت به هرعلت مطابق با جدول پيوست با احتساب ضریب تعدیل ساالنه    درصد ریال      سرمایه سرطان :                     

 ی حداکثر تا مبلغ                                                 ریالسرمایه اعمال جراحی )مشروط به بستری شدن در بيمارستان( : در هر سال بيمه ا

 
کليه  ،. درصورت ابطالدرخواست ابطال بيمه نامه را نماید ،روز پس از صدور 30يمه گذار می تواند با مطالعه بيمه نامه و شرایط عمومی پيوست آن حداکثر تا ب .1

 اینات پزشکی عينا به بيمه گذار مسترد خواهد شد.حق بيمه های پرداختی به استثنای هزینه مع

ارزش بازخرید مندرج در جدول  يدهای مقرر و تا پایان مدت بيمه پرداخت گردد بيمه گرسروز از سرر 7چنانچه حق بيمه های این بيمه نامه حداکثر ظرف مدت  .2

 به استفاده کننده درصورت حيات بيمه نامه پرداخت خواهد کرد. ،منافع تامين شده باشد %85پيوست را به اضافه سرمایه ای که ممکن است از محل مشارکت در 

عالوه ارزش بازخرید ایجاد شده تا زمان فوت )مطابق ه نه بدرصورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه نامه ، سرمایه فوت بيمه نامه با احتساب ضریب تعدیل ساال .3

 رت فوت بيمه شده پرداخت خواهد شد.جدول پيوست( به استفاده کنندگان درصو

 )مطابق شرایط عمومی و جدول پيوست( به بيمه گذار پرداخت خواهدشد.درصورت انصراف بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه ، مبلغ ارزش بازخرید  .4

به  (مطابق جدول پيوست)ر علت ه عالوه بر سرمایه فوت به، مطابق شرایط عمومی مربوطه سرمایه فوت ناشی از حادثه  ،ت فوت بيمه شده بر اثر حادثهدرصور .5

هينامه متناسب حوادث ناشی از رانندگی بيمه شده در صورتی مشمول بيمه می باشد که بيمه شده دارای گوا .دداستفاده کنندگان درصورت فوت پرداخت می گر

 باشد. با وسيله نقليه

 یهای خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر قلب )جراحی قلب باز( یا پيوند یکی از اعضا به بيمه شده به یکی از بيماری یدرصورت ابتال .6

)مطابق شرایط عمومی غرامت مندرج در جدول پيوست  ،ه نامهميروز از تاریخ شروع ب 90پس از سپری شدن  ،بدن شامل قلب ، ریه ، کليه ، کبد و مغز استخوان

 به بيمه شده پرداخت خواهد شد. ،های مذکور در طول مدت بيمه نامه بار و برای یکی از بيماری یکمربوطه( ، 

ز تاریخ شروع بيمه نامه ، غرامت مندرج روز ا 180پس از سپری شدن  ،بيمه شده به یکی از انواع سرطان های بدخيم دارای متاستاز )گسترش( یابتال درصورت .7

عدم متاستاز )گسترش( سرطان  درصورتبار در طول مدت بيمه نامه به بيمه شده پرداخت خواهد شد.  یک)مطابق شرایط عمومی مربوطه( ، در جدول پيوست 

 غرامت مندرج در جدول پيوست به بيمه شده پرداخت می گردد. 3/1معادل  ،بدخيم

ناشی از بيماری یا حادثه برای بيمه شده در طول مدت بيمه نامه که جنبه درمانی داشته و قطعا منجر به بستری بيمه شده در  مال جراحیدرصورت انجام اع .8

یا  هیدروز از تاریخ شروع بيمه نامه مبتال به بيماری مذکور گرد 180مراجع درمانی مجاز گرددیا حادثه مذکور مشروط بر اینکه بيمه شده پس از سپری شدن 

)مطابق شرایط عمومی پوشش اعمال حداکثر تا مبلغ                                      ریال براساس صورتحساب های ارائه شده و  ،حادثه برای وی واقع شده باشد

هزینه های مربوطه به  %20گر پایه معادل جراحی( در هر سال بيمه ای به بيمه شده پرداخت می گردد. درصورت عدم استفاده بيمه شده از بيمه درمانی بيمه 

  دید.عنوان فرانشيز از مبلغ قابل پرداخت بيمه گر کسر و در غير اینصورت معادل سهم بيمه گر پایه فرانشيز به حساب بيمه شده منظور خواهد گر

 

 -شرکت سهامی بیمه ایران                                                                                                                         
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