معافیــت مالیاتی (طبــق مادههــای  136و  147قانون مالیاتهای مســتقیم،
ســرمایه بیمههــای عمــر از هرگونــه مالیــات اعــم از مالیــات بــر درآمــد،
مالیات بر ارث معاف میباشد)
امــکان دریافــت مســتمری بــه صــورت مقطعــی یــا مادامالعمــر از
محل اندوخته بیمهنامه
تامين مالي ايام بازنشستگي
تامين آتيه فرزندان
كاهش تبعات ناگوار حوادث و اتفاقات
جبران مخارج سنگين درمان بيماريهاي خاص
جبران كاهش ارزش پساندازها به علت تورم

معافیت از پرداخت حقبیمه در اثر ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه
پرداخت مستمری در اثر ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه

 .2بخش سرمایهگذاری:
ل اول قــرارداد،
پرداخــت ســود تضمینــی 1۶درصــد در  ۲ســا 
 ۱۳درصــد در  ۲ســال دوم قــرارداد و  ۱۰درصــد در ســالهای
بعد به عالوه پرداخت سود مشارکت در منافع.
امــکان دریافــت وام تــا 90درصــد اندوختــه بیمهنامــه از پایــان
سال دوم بیمه نامه(بدون نیاز به ضامن)
برداشــت از اندوختــه بیمــه نامــه (از پایــان ســال دوم بیمــه نامه،
امــکان برداشــت مبلــغ از اندوختــه تــا میــزان 90درصــد آن
وجود دارد).

در جــدول ذیــل نمونــهای از بیمــه نامــه و اندوختــه آن در طــول مــدت
 20ســال بــرای فــردی  30ســاله بــا حقبیمــه  10،000،000ریــال بــا
 10درصــد افزایــش ســاالنه و ســرمایه فــوت  ۱00،000،000ریال در ســال
اول و  5درصــد افزایــش ســاالنه و پوشــش تکمیلــی فــوت در اثــر حادثــه و
نقــص عضــو در اثــر حادثــه و بیماریهــای خــاص ارائــه شــده اســت:

 .3سایر مزایا
عــدم وجــود محدودیــت ســنی (از یــک ســالگی تــا ســن
 65سالگی ،امکان بیمهشدن وجود دارد).

سرمایه بیمه نامه

حق بیمه
ساالنه

جمع پرداختی

فوت به هر علت

فوت بر اثر حادثه

امراض خاص

نقص عضو و
ازکارافتادگی حادثه

اندوخته بیمهنامه

سال سن
1

30

10,000,000

10,000,000

100,000,000

300,000,000

30,000,000

100,000,000

9,071,584

2

31

11,000,000

21,000,000

105,000,000

315,000,000

31,500,000

105,000,000

21,068,571

3

32

12,100,000

33,100,000

110,250,000

330,750,000

33,075,000

110,250,000

35,182,648

4

33

13,310,000

46,410,000

115,762,500

347,287,500

34,728,750

115,762,500

52,344,648

5

34

14,641,000

61,051,000

121,550,625

364,651,875

36,465,188

121,550,625

71,132,937

10

39

23,579,477

159,374,246

155,132,822

465,398,465

46,539,846

155,132,822

230,811,037

15

44

37,974,983

317,724,817

197,993,160

593,979,480

59,397,948

197,993,160

561,059,077

20

49

61,159,090

572,749,995

252,695,020

758,085,059

75,808,506

252,695,020

1,207,782,932

www.tejaratinsurance.com

بیمه

عمر  وسرمای هگذاری

گاهی برایاینکه انسان ،در حال زندگی نماید ،باید دغدغههای
روزهای آینده را در ذهن خود کاهش دهد .بیمه عمر ،ابزاری
مناسب برای کاهشاین دغدغههاست .منطقی است به عنوان
یک انسان آیندهنگر با صرف هزینهای مناسب ،با آرامش خاطر،
در کلیه لحظات زندگی جاری شویم.

جهت اطالعمندی از نوع و چگونگی دریافت خدمات بیمهای بیمههای عمر میتوانید

به وب سایت شرکت بیمه تجارت نو به نشانی www.tejaratinsurance.com
مراجعه نمائید و یا با شماره تلفن  ،021-26645360 -5مدیریت بیمههای اشخاص
تماس حاصل فرمائید.
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در حال حاضر ،مناسبترین ،پرطرفدارترین و بهروزترین
محصول بیمهای در سراسر دنیا که زندگی یک انسان را
تحت پوشش قرار میدهد ،بیمه عمر و سرمایهگذاری
میباشد .دراین محصول بیمهای ،فرد با در نظر گرفتن
شرایط اقتصادی ،هدف خود از خرید بیمهنامه و با
اختصاص مبلغی به عنوان حقبیمه ساالنه ،پوششهای
بیمهای مورد نظررا انتخاب مینماید .شرکت بیمه تجارت
نو ،بخشی از حقبیمه ساالنه را صرف هزین ه پوششهای
بیمهای نموده و مابقی را با اختصاص نرخ سود تضميني ،
در حسابی به نام اندوخته بیمهنامه ،سرمایهگذاریمینماید.

ویژگیهایاین محصول بیمهای:
 .1پوششهای بیمهای:
فــوت بــه هــر علــت (در صــورت فــوت بیمهشــده بــه هــر علتــی ،ســرمایه
فوت به استفادهکنندگان پرداخت خواهد شد).
فوت در اثر حادثه (پرداخت  4برابر سرمایه فوت به هر علت)
نقــص عضــو و ازکارافتادگــی دائــم (کلــی و جزئــی) ناشــی از حادثــه
(پرداخت حداکثر  100درصد سرمایه فوت)
جبــران هزینههــای پزشــکی ناشــی از حادثــه (حداکثــر 10درصــد ســرمایه
فوت حادثه)
جبــران هزینههــای پزشــکی بیماریهــای خــاص شــامل ســکته قلبــی،
ســکته مغــزی ،جراحــی قلــب بــاز ،انــواع ســرطان و پیونــد اعضــای اصلــی
بدن( حداکثر  ۳۰درصد سرمایه فوت)

انواع بیمه نامههای عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه تجارت نو:

بیمــه نامــه مهربــان زندگــی (طــرح بیمــه عمــر
و ســرمایه گــذاری انفــرادی)
بیمــه نامــه مهریــار زندگــی (طــرح بیمــه عمــر
و ســرمایه گــذاری خانواده)

بيمه عمر و سرمايهگذاري شرکت بیمه تجارت نو ،با
پسانداز مبالغ اندك ،ضمن استفاده از پوششهاي
بيمهاي و كاهش تبعات سنگين حوادث و اتفاقات ناگوار
زندگي ،امكان سرمايهگذاري حقبيمههاي پرداختي را
فراهم نموده تا بدين ترتيب ضمن حفظ قدرت خريد
پساندازها ،سرمايهاي مطمئن و مناسب براي استفاده افراد
و يا ديگر اعضاي خانواده تشكيل گردد .در پايان مدت
بيمه ،موجودي اندوخته سرمايهگذاري و سود آن به اضافه
مبالغ اضافي سود مشاركت در منافع به افراد پرداخت
میگردد .در صورت فوت بیمه شده در خالل مدت
بيمه نامه نيز ،سرمايه تعيين شده به عالوه موجودي
اندوخته سرمايهگذاري در هر زمان به بازماندگان يا افرادي
كه قبال تعيين گردیده ،پرداخت خواهد شد.
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