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اي به شده در خالل مدت بيمه نيز، سرمايه بيمه فوت بيمه شود. در صورت مشاركت در منافع به شما پرداخت مي
 .خواهد شد اد تعيين شده، پرداختگذاري در هر زمان به بازماندگان يا افر اندوخته سرمايه عالوه موجودي

 
 :نامه براي شما مزاياي متعدد اين بيمه «
 
  سالگي 70اي از بدو تولد تا  مندي از پوششهاي بيمه بهره •
 ريال 2,000,000,000ريال تا سقف  30,000,000تعيين سرمايه فوت از حداقل  •
  :بيمه و نحوه پرداخت آن به انتخاب شما تعيين حق •

 

بيمه نحوه پرداخت حق ماهه سه ماهانه  ماهه شش  يكجا ساالنه

)بيمه (ريال حداقل حق  300،000 750،000 1،200،000 2،000،000 30,000,000

 
اي سال بيمه گذاري بيشتر، مبلغي را تحت عنوان حق بيمه اوليه در ابتداي هر منظور سرمايه توانيد به همچنين مي

 .نماييد نامه، پرداخت عالوه بر حق بيمه منظم بيمه

 گذاري % بصورت روزشمار به اندوخته سرمايه15تخصيص سود تضميني ساالنه  •

هاي شما، ما در شركت بيمه عالوه بر اعطاي سود تضميني به حق :مندي از سود مشاركت در منافع بهره •
% منافع85در حداقل  ي باال و به كارگيري كارشناسان مجرب در اين امر شما راگذار با توان سرمايه بيمه پارسيان

ميزان سود كنيم. الزم به ذكر است، سهيم مي گذاريهاي انجام شده مازاد بر سود تضميني حاصل از سرمايه
احتساب مشاركت در گذاري پارسيان (با هاي عمر و سرمايه نامه تخصيص يافته به اندوخته بيمه قطعي

.% بوده است26,5و  %26،  %24 به ترتيب برابر با 1390و  1389، 1388منافع) در سالهاي

نامه بصورت يكجا و يا در قالب مستمري در پايان قرارداد امكان دريافت اندوخته بيمه •
  :تواند اي به انتخاب شما مي ميزان حق بيمه و سرمايه بيمه •

 .ثابت باقي بماند-       
 .براي كاهش اثرات تورمي، ساالنه با نرخ منظمي افزايش يابد-       
   .در طول قرارداد منطبق با شرايط اقتصادي و مالي شما افزايش يا كاهش يابد-       

  :نامه از انتهاي سال دوم استفاده از موجودي اندوخته بيمه«



  مالي نامه براي رفع بخشي از نيازهايامكان برداشت از اندوخته بيمه •
 

 نامه % ارزش بازخريدي بيمه90دريافت وام، بدون ضامن و وثيقه از بيمه پارسيان تا سقف  •

 :نامه عبارتند از ديگر پوششهاي اين بيمه«
پرهزينه شامل انواع سرطانها، سكته قلبي و مغزي، عمل قلب  كمك هزينه درماني براي بيماريهاي •

 ميليون ريال 300اصلي بدن تا سقف  باز و پيوند اعضاي
 برابر سرمايه اصلي قرارداد درصورت فوت براثرحادثه4دريافت سرمايه تا  •
رامت نقض عضو يا ازكارافتادگي دائم ناشي از وقوع حادثه مطابق با شرايط اختصاصي دريافت غ •

 پوشش
  ادامه پوشش بيمه اي و معافيت از پرداخت حق بيمه ها در صورت از كارافتادگي دائم و كامل •

  :گذاري پارسيان عبارتند از مزاياي منحصربفرد بيمه عمروسرمايه«

  محاسبه سود به صورت روزشمار •
از صندوق اندوخته را داشته باشد از  گذار درخواست استفاده اي كه بيمه در اين حالت در هر زمان از سال بيمه

گذاري و پرداختهاي در خالل آن سال به صورت روز شمار  سرمايه قبيل دريافت وام يا برداشت، سود اندوخته
موجودي اندوخته  شد. الزم به ذكر است كه عدم پرداخت سود روز شمار بهبا قابل استفاده مي محاسبه شده و

منافع اندوخته محروم گردند كه اين امر در  %5-%10كنندگان به طور متوسط از  شود كه استفاده باعث مي
  .پارسيان پوشش داده شده است گذاري نامه عمروسرمايه بيمه

  ه زودتر از تاريخ سررسيدبيم دريافت سود تشويقي در صورت پرداخت حق •
تاريخ سررسيد، بنابراين  نه بوده بيمه¬حق پرداخت تاريخ براساس ¬نامه¬مبناي تخصيص سود در اين بيمه

پرداختي به اندوخته اضافه شده و از همان تاريخ  مبلغ سررسيد، تاريخ از زودتر بيمه¬درصورت پرداخت حق
 براي گذاري¬زايش مبلغ اندوخته و افزايش نفع سرمايهاين ويژگي باعث اف .گردد¬مشمول محاسبه سود مي

 .شد خواهد گذار¬بيمه

  بيمه عدم وجود جريمه ديركرد در پرداخت حق •
پرداخت صورت گرفته به حق بيمه  ها ديرتر از سررسيد پرداخت گردد، از همان روزي كه بيمه در صورتي كه حق

نامه داراي  ق نخواهد گرفت. به عالوه تا زماني كه بيمهتعل اي بابت ديركرد سود تعلق خواهد گرفت و جريمه
اقساط خود را ادامه  تواند گذار مي پوششهاي فوت و اضافي به قوت خود باقي خواهند بود و بيمه اندوخته است

 .دهد



 

اي، ... در حين  نامه از جمله ميزان و نحوه پرداخت، پوششهاي بيمهامكان تغيير تمام شرايط بيمه •
  قرارداد

 نامه در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه بشرط داشتن اندوخته عدم تعليق بيمه •

  :نامه معافيتهاي ناشي از خريد اين بيمه برخي از«

  معافيت سرمايه دريافتي از پرداخت ماليات بر درآمد •
 معافيت از قوانين انحصار وراثت •
 مصون بودن سرمايه بيمه از ادعاي طلبكاران •


