
آشنایی با محصوالت عمر

عمر و مستمری✓
عمر و مستمری خانواده✓
(طرح موج)عمر با برگشت حق بیمه ✓
(پژواک)فوت حادثی با برگشت حق بیمه ✓
مستمری مانا✓
عمر مانده بدهکار✓
عمر ساده زمانی✓
کرونا✓
جانبخش✓
عمر بهادار✓
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بیمه نامه عمر و مستمری

پوشش اصلی بیمه نامه

پوشش فوت به هر علت



پوشش فوت ناشی از حادثه

هپوشش نقص عضو دائم ناشی از حادث

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

های خاصپوشش بیماری
بیماری گسترش یافته21بیماری به 5

ر از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اث
بیمه گذار/شدهکارافتادگی کامل و دائم بیمه

پوشش های تکمیلی
عمر مستمری



شرایط بیمه نامه
عمر مستمری

سن بیمه شده
سال65بدو تولد تا 

بیمه نامهمدت
70حداکثر تا )سال 30تا 5

(سالگی بیمه شده

حداقل مبلغ حق بیمه
ر گذابر اساس شرایط اقتصادی بیمه

های داخلی بیمه دی و بخشنامه

روش پرداخت حق بیمه
-ماهه، سهیکجا، ساالنه، شش

ماهه، ماهانهماهه، دو

ضریب افزایش ساالنه 

حق بیمه 
درصد20، 15، 10، 5، 0

ضریب افزایش ساالنه سرمایه 
فوت

درصد20، 15، 10، 5، 0



بیمه نامه مستمری پیشامد

پوشش اصلی بیمه نامه

پوشش فوت ناشی از حادثه



پوشش تکمیلی بیمه نامه 
مستمری پیشامد

پوشش نقص 
عضو دائم ناشی از 

حادثه

پوشش تکمیلی بیمه نامه 
مستمری پیشامد

هزینه های 
ز پزشکی ناشی ا

حادثه

.می باشدشدههای جانبی بیمهنحوه محاسبه حق بیمه براساس سرمایه فوت درخواستی و شغل و فعالیت



سن بیمه شده

نامهمدت بیمه

روش پرداخت حق بیمه

ب افزایشتواند ثابت باشد و یا با ضریمبلغ مستمری قابل دریافت در هر سال می
.  ساالنه افزایش یابد%  10یا% 5صفر

یا تواند به یکی از روش های ماهانه، سه ماه، شش ماهه ودریافت مستمری می
.ساالنه صورت گیرد

سال 20و یا 15،10،5مدت زمان دریافت مستمری 
.می باشد

سال70تا 18

سال1

یکجا و در ابتدای قرارداد

شرایط و نحوه دریافت مستمری 
در هنگام وقوع خسارت توسط 

نامه با توجه به شرایط ذینفع بیمه
شودزیرتعیین می



با تشکر

مدیریت بیمه های زندگی


