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 مديران محترم مجتمع ها ، مراکز استانها و شعب سراسر کشور

 بیمه نامه های انفرادی زندگی: موضوع 

 

تا سالم ٍ احتطام 

تاكیس هقام هحتطم هسیطیت  ٍ تا ػٌایت تِ ضٍیكطز جسیس ضطكت هثٌی تط تَسؼِ فطٍش تیوِ ًاهِ ّای ظًسگی

زیسگاُ  پس اظ اذص تطكیل ٍات هسیطُ ٍ هؼاٍى فٌی هتؼسز كاضضٌاسی تا ضاّثطی ػضَ هحتطم ّی ُ ّای، جلس ػاهل

هَضخ  312897/93گعاضش ضواضُ  فطٍش زض ًْایت ایي هسیطیت پیطٌْازّای ذَز ضا طی هحتطم ضثكِ ّای

ٍ اًجام هؼایٌات پعضكی ، فطٍش صسٍض جسیس ضطایط ، پس اظ تصَیة تقسین ّیات هحتطم هسیطُ ًوَز كِ  31/4/93

   :تِ ضطح ظیط تغییط هی یاتس ( تِ صَضت آظهایطی ) سال ــتِ هست یك  1/6/93اضید اظ تتیوِ ًاهِ ّای هصكَض 

 

: صطفا تا سطهایِ فَت هطاتق جسٍل ظیط اهكاى پصیط است كَزكاى ٍ ًَجَاًاىصسٍض تیوِ ًاهِ  .1

 

 (در طول مدت قرارداد)سرمایه فوت  سن بیمه شده ردیف

 ضیال 100ض000ض000حساكثط  ظیط یكسال 1

 ضیال 200ض000ض000حساكثط  سال 15تا  اظ یك 2

 

ٍ سایط تیوِ ًاهِ ّای ػوط اًفطازی جاهغ ظًسگی  ،ػوط ٍ پس اًساظ اًجام هؼایٌِ پعضكی تطای تیوِ ًاهِ ّای  .2
: هی تاضس تِ استٌاز جسٍل ظیط اجثاضی

 

 سرمایه فوت سال اول           

 

                                  سن بیمه شده

 ریال به باال 001/000/350از مبلغ  ریال 000/000/350تا مبلغ 

 تكویل پطسطٌاهِ پعضكی سال 50کمتر از 

 تكویل پطسطٌاهِ پعضكی
  +

 اًجام كلیِ هؼایٌات پعضكی

 سال به باال 50از 

 تكویل پطسطٌاهِ پعضكی 
 +

 اًجام كلیِ هؼایٌات پعضكی

 تكویل پطسطٌاهِ پعضكی
  +

 اًجام كلیِ هؼایٌات پعضكی

 
     حق تیوِ  تَزُ ٍ پَضص ّای تكویلی هؼافیت اظ پطزاذت  سال 50تیطتط اظ زض هَاضزی كِ سي تیوِ ضسُ  :ذکرت

    ، اًجام هؼایٌات پعضكی زضصَضتی كِ سطهایِ فَت تیوِ ًاهِ  ًگطززتِ ػلت اظكاضافتازگی ٍ تیواضی ّای ذاظ اذص 

. ًوی تاضس، اجثاضی ذَاست گطزز زضضیال  200ض000ض000سال اٍل قطاضزاز حساكثط  5زض طَل 
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افعایص سْن تیوِ ّای ظًسگی زض پطتفَی ساالًِ  ، كاضهعز پَضص ٍ ضثكِ فطٍش  ایجاز اًگیعُ زضتِ هٌظَض  .3

ّای تكویلی فَت تط اثط حازثِ، اهطاض ذاظ ٍ هؼافیت اظ پطزاذت حق تیوِ تِ زلیل اظكاضافتازگی تِ ضثكِ 

   .فطٍش پطزاذت ذَاّس گطزیس

 

   تطضسی  )پعضكی اًجام هؼایٌِ  جْتهؼتوس ػة ٍ ٍاحسّای اجطایی استاًْای كطَض كِ فاقس پعضك كلیِ ش .4

پطسطٌاهِ ُ ضسُ زض یٍضؼیت سالهت هتقاضی تیوِ ًاهِ تط اساس پاسرْای اضا اظْاض ًظط زض ذصَظٍ 

هی تاضٌس ، هی تَاًٌس ضوي اًتراب پعضك ٍاجس ّای ظًسگی ًاهِ تیوِ تطای  ( پعضكی هٌسضج زض پیطٌْاز

استاى ، پس اظ اًجام آهَظضْای الظم فٌی ٍ تاالتطیي هقام ازاضُ پعضكی تا تاییس تِ تؼساز هَضز ًیاظ ، صالحیت 

. ًوَزُ ٍ هطرصات آًاى ضا تِ ایي هسیطیت اػالم ًوایٌساظ ذسهات آًاى زض ّط یك اظ ضؼة تاتؼِ استفازُ 

 .ّعیٌِ قاتل پطزاذت تِ پعضكاى هصكَض هتؼاقثا اػالم ذَاّس گطزیستسیْی است هیعاى 

 

      ضوٌا تاكیس هی ًوایس اضایِ پَضص تكویلی فَت تط اثط حازثِ زض تیوِ ًاهِ جاهغ ظًسگی حساكثط هؼازل 

ٍ تا سقف ( تطاتط سطهایِ فَت  4هجوَع سطهایِ فَت ٍ سطهایِ حازثِ هؼازل )تطاتط سطهایِ فَت  3

       ضیال زض طَل هست قطاضزاز تالهاًغ تَزُ ٍ كاّص ضطیة پَضص تكویلی هصكَض تِ 2ض000ض000ض000

. تطاتط سطهایِ فَت یا حصف آى صطفاً زض هَاضز ذاظ ٍ تا شكط زالیل فٌی  اهكاى پصیط هی تاضس 1تطاتط یا   2

ایست تَسط ضایاى شكط است زالیل فٌی هثٌی تط كاّص ضطیة پَضص تكویلی فَت تطاثط حازثِ هی ب

 .كاضضٌاس صسٍض ٍاحس اجطایی زض فطم پیطٌْاز تیوِ ًاهِ زضج ٍ اهضا گطزز

 

   كِ زض ایي ترطٌاهِ  است ضوي اػالم هطاتة تِ كلیِ ٍاحسّای تاتؼِ ٍ ضثكِ فطٍش ، زض سایط هَاضزی هقتضی

 .زیتِ آًْا اضاضُ ای ًگطزیسُ است ، هطاتق زستَض الؼول ّای قثل اقسام الظم هثصٍل ًوای

 

 مديريت بيمه های اشخاص

    

 

 :ضًٍَضت 

 جٌاب آقای اهطاللْی ، ضییس هحتطم ّیات هسیطُ ٍ هسیطػاهل تطای استحضاض

جٌاب آقای حیسضی ، ػضَ هحتطم ّیات هسیطُ ٍ هؼاٍى فٌی تطای استحضاض 

جٌاب آقای جْاًگیطی ، هسیط هحتطم اتكایی تطای استحضاض 

جٌاب آقای هصلی ًژاز ، هسیط هحتطم اهَض هالی تطای استحضاض 
طالػات ٍ آهاض تطای استحضاض ٍ اػوال تغییطات زض ًطم افعاض جاهغ ػوط ا جٌاب آقای فتاحیاًی ، سطپطست هحتطم هسیطیت فٌاٍضی

 


