بسمهتعالی
بسته بیمه برای شهر وندان شهر مجازی ایتراست
بیمه در لغت ازریشه ی «بیم» به معنی ترس گرفته شده است .درفرآیند بیمه ،افراد ترس های خود را به شرکت بیمه
واگذار می کنند و جای آن امنیت می گیرند .مفهوم بیمه اززمان ساسانیان در ایران وجود داشته است ،اما نخستین
بیمهی ایرانی به صورت رسمی ازسال 1314با نام بیمه ی ایران تاسیس گردیده که همچنان به فعالیت خود ادامه
میدهد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری
بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست و چه مزایایی دارد؟

بیمه ی عمر و سرمایه گذاری نسل سوم بیمه عمر است که پس از بیمه ی عمر زمانی ساده و بیمه عمر و پس انداز
شکل گرفته است.
بیمه عمر زمانی ساده:

بیشترکارمندان دولت چنین بیمه ای دارند.این بیمه نامه به شرط فوت است و متقاضی نمی تواند مبلغ و مدت قرارداد
را تعیین کند .این بیمه نامه سود مشارکت و تعدیل ندارد.

بیمه عمر و پس انداز:

این بیمه نامه به شرط فوت و حیات است(در صورت حیات بیمه شده مبلغ پرداختی با سود  15درصد به وی داده می
شود) ولی متقاضی نمی تواند مبلغ و مدت قرارداد بیمه را تعیین کند .همچنین این بیمه نامه فاقد سود مشارکت و
تعدیل می باشد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری:

این بیمه نامه به شرط فوت و حیات بوده و کام ً
ال انعطاف پذیر و مطابق نیاز بیمه شده است .متقاضی میتواند
پوشش های اضافی را به بیمه نامه خود بیفزاید .عالوه بر این فرد می تواند حق بیمه و سرمایه فوت خود را با توجه
به میزان تورم تعدیل نماید.در صورت حیات بیمه شده مبلغ پس اندازهای وی با سود تضمینی و مشارکت به عنوان
بازنشستگی به او پرداخت گردیده و در صورت فوت بیمه شده،غرامت فوت به عالوه اندوخته ریاضی وی به ذینفعی که
خودش مشخص کرده پرداخت می شود.از این رو است که امروزه بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدارترین بیمه
ها در سطح جهان است و با اضافه کردن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به آن روز به روز طرفداران بیشتر ی
جلب این خدمات بیمه ای بی نظیر می شوند.
چرا بیمه عمر و سرمایه گذاری؟

بیمه یکی از شاخص های رشد فرهنگی یک جامعه است .ما به عنوان مشاوران فروش بیمه عمر و سرمایه گذاری وظیفه
داریم این بیمه نامه را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم .ما باید هموطنانمان را از ضرورت داشتن چنینی بیمه ای
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آگاه کرده و آدم ها را در گرفتن یک تصمیم درست یاری کنیم.

اما به راستی چرا داشتن بیمه عمر و سرمایه گذاری تا این حد ضرورت دارد؟ به آدم هایی فکر کنید که تشکیل خانواده
داده اند و عهده دار اداره یک خانواده هستند.
اگر اتفاقی برای این سرپرست خانواده بیافتد بازماندگان وی چگونه می توانند ازپس ﻣﺴﺎئل مالیشان برآیند؟چه کسی
ﻣﺴئول هزینه زندگی فرزندان و همسر وی خواهد بود؟

با داشتن چنین بیمه نام ایی حداقل قسمتی از ﻣﺴﺎئل مالی خانواده در غیاب وی حل می شود.حاال لحظه ای تامل
کرده و به سی سال آینده نسل خودمان فکر کنید.اگر میخواهید سی سال آینده آدم ها را ببینید کافی است به افرادی
که هم اکنون درسن  50تا  70سالگی هستند نگاهی بیاندازید.عده زیادی همچنان مشغول کارند یا به سختی روزگار
میگذرانند.چرا که در سن جوانی برای دوران پیری خود پس انداز کافی نداشته اند.آنچه این بیمه نامه به افراد میدهد
قدرت پس انداز مبالغ اندک در مدت زمان نسبتاً طوالنی و در نهایت آرامش و آسودگی خاطر دوران بازنشستگی
است.کسانی که قدرت پس انداز کردن ندارند هیچ گاه ثروتمند نمی شوند و آنچه که  30سال آینده ما را رقم میزند
تصمیماتی است که امروز می گیریم و اقداماتی است که امروز انجام می دهیم.

لحظه ای هم به نسل آینده فکر کنید :به فرزندان خواهران و برادران کم سن و سالی که داریم .به خواهر زاده ها و
برادر زاده ها یمان فکر کنید :افرادی که امروز خردسال کودک و نوجوان اند و الجرم دوران جوانی و میانسالی را تجربه
خواهند کرد .یک انسان  20تا  30ساله برای تشکیل زندگی  ،تحصیل ،خرید مسکن به چه اندوخته ای نیاز دارد؟ اگر
من و شما هم اکنون  100میلیون تومان تا  200میلیون تومان پول نقد داشتیم چقدر موفق تر بودیم؟ چه کارهایی
میتوانستیم انجام دهیم که هم اکنون به خاطر محدودیت های مالی نمی توانیم؟ آیا حاضرید این فرصت برای نسل
آینده ازدست برود؟

مفاد بیمه نامه ی عمر و سرمایه گذاری

-1مبلغ این بیمه نامه به انتخاب متقاضی( بیمه گذار= شخصی که حق بیمه را پرداخت می کند) می تواند سالیانه
بین  600/000تومان تا  20/000/000تومان باشد.چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد حق بیمه را افزایش یا کاهش
دهد،میتواند تغییرات مورد نظرش را اعمال کند.
 -2مدت قرارداد به انتخاب متقاضی میتواند از  5تا 30سال یا بیشتر باشد.

پوشش زندگی (سرمایه فوت):

این پوشش بین  5تا  35برابر حق بیمه سالیانه تا سقف  400میلیون تومان است.بیمه شده میتواند سرمایه (غرامت)
فوت خود را بین صفر تا  25درصد تعدیل نماید.فقط تعدیل سرمایه نباید بیشتر از تعدیل حق بیمه باشد.
ضمناًبرای نوزادان زیر یک سال حداکثر سرمایه فوت  10میلیون تومان( با ارایه گواهی سالمت از متخصص اطفال) و
برای کودکان یک تا شش سال حداکثر سرمایه فوت  20میلیون تومان ( با ارایه گواهی از پزشک عمومی ) می باشد و
برای افراد باالی  50سال منوط به انجام آزمایش و چکاپ پزشکی می باشد.
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پوشش های اختیاری
پوشش حادثه

این پوشش به افراد یک ساله به باال تعلق می گیرد ودر صورت فوت بیمه شده( کسی که تعهدات بیمه ای در مورد
او انجام می شود) در اثر حادثه غرامت فوت حادثه وی(براساس ریسک شغلی فرد بیمه شده) می تواند ،2،1یا  3برابر
سرمایه فوت انتخاب شود که با سرمایه فوت عادی جمع می گردد.ضمناً کودکان زیر یک سال شامل پوشش فوق الذکر
نمی گردند ،همچنینی برای کودکان یک تا شش ساله حداکثر یک برابر سرمایه فوت قابل ارائه است.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه

این پوشش به افراد  1تا  70ساله تعلق گرفته و به میزان  0تا 20درصد سرمایه فوت می باشد؛ که عبارت است از هزینه
هایی که برای بیمه شده به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه(تصادف  -غرق شدن -مسمومیت  -تاثیر بخار ،گاز
یا مواد خورنده مانند اسید ،ابتال به سیاه کزاز -هاری-زخم مشروع بیمه شده -اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر)
واقع می شود.پوشش مذکورمنوط به انتخاب پوشش فوت براثر حادثه می باشد.بهترین حالت این پوشش 20درصد
سرمایه فوت می باشد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه:

درصورت از کارافتادگی دائم این پوشش به افراد  18تا  70ساله شاغل تعلق می گیرد.درصورت از کارافتادگی دائم و
کامل بیمه شده(که حداقل تا  6ماه ادامه داشته باشد) تا پیش از سن  70سالگی شرکت بیمه ی ایران متعهد می شود.
حق بیمه ی عمر و سرمایه گذای را با احتساب تعدیالت حق بیمه و سرمایه فوت تا پایان مدت قید شده پرداخت کند.
پوشش مذکور منوط به انتخاب پوشش فوت بر اثر حادثه و یکسان بودن متقاضی و بیمه شده می باشد.
پوشش تکمیلی نقض عضو یا از کار افتادگی دائم کلی و جزئی ناشی از حادثه:

این پوشش به افراد  1تا  70سال تعلق می گیرد و در صورت وقوع از  0تا 100درصد سرمایه فوت تا سقف 100/000/000
تومان غرامت بالعوض داده می شود.پوشش مذکورمنوط به انتخاب پوشش فوت بر اثر حادثه می باشد.بهترین حالت
اخذ پوشش فوق به میزان 100درصد سرمایه فوت می باشد.
پوشش تکمیلی دریافت مستمری:

این پوشش در صورت وقوع از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده ناشی از حادثه به افراد  18تا  70سال تعلق می گیرد.
درصورتی که متقاضی در صورت حادثه دچار کار افتادگی دائم و کامل گردد.به مدت  10سال و به یک تا سه میزان
برابر آخرین حق بیمه پرداختی از بیمه گر مشمول دریافت مستمری می گردد.پوشش فوق منوط به انتخاب پوشش
فوت بر اثر حادثه،پوشش معافیت پرداخت و یکسان بودن متقاضی و بیمه شده می باشد .در ضمن نحوه پرداخت حق
بیمه(ماهانه سه ماه شش ماهه یا ساالنه) بصورت ساالنه می باشد .بهترین حالت پوشش فوق میزان سه برابر حق بیمه
می باشد.
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پوشش بیماریهای خاص:

این پوشش به افراد  1تا  60ساله تعلق می گیرد ،در صورت وقوع به میزان  0تا 50درصد سرمایه فوت تا سقف
 20/000/000تومان کمک هزینه ی درمانی دریافت می کند .پوشش فوق الذکر دوره انتظارسه ماهه دارد.بهترین حالت
پوشش فوق به میزان 25درصد سرمایه فوت می باشد.
پوشش سرطان:

این پوشش به افراد  1تا  60ساله تعلق می گیرد .در صورت وقوع به میزان  0تا 50درصد سرمایه فوت تا سقف
 30/000/000تومان کمک هزینه بال عوض داده می شود .پوشش مذکور دارای دوره انتظار شش ماهه و بهترین حالت
پوشش فوق به میزان 50درصد سرمایه فوت می باشد.
پوشش های رایگان:

-1پرداخت 25درصد سرمایه فوت(حداکثر به میزان اندوخته ریاضی) به بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود
قراردارند
 -2پوشش فوت بر اثر حادثه تا زمان صدور بیمه نامه به مدت  7روز تا سقف  5/000/000تومان
طرح پرداخت یکجا:

در این طرح متقاضیمی تواند مبلغی را (از  5میلیون تا  200میلیون تومان) یکجا در صندوق خود ذخیره کندکه از سود
حاصله از این سرمایه گذای مبالغ حق بیمه وی پرداخت می گردد.مبلغ غرامت فوت از  1تا  10برابر پرداخت یکجا می
باشد.بدیهی است که پرداخت بیمه نامه به صورت یکجا بوده و تا آخر قرارداد هیچ مبلغی از متقاضی دریافت نمی شود.
در این طرح از سال اول به او اندوخته سود تعلق می گیرد.
اندوخته:

مبالغی که متقاضی تحت عنوان حق بیمه عمر و سرمایه گذاری به شرکت بیمه ایران می پردازد .در صنایع مادر سرمایه
گذاری می شود و با توجه به این سرمایه گذاری و محاسبه ریسک عمر بیمه شده ها اختصاص می دهد و سود قطعی
در آخر سال مالی به متقاضیان اعالم خواهد شد .منظوراز سود ماه شمار مرکب این است که سود حاصل از سرمایه
گذاری ماهانه محاسبه شده و سود هر ماه به اصل سرمایه اضافه می شود و به این سود ها هم سود تعلق می گیرد .ضمناً
می توان با تعدیل حق بیمه آثارمنفی تورم را کاهش داد و در انتهای قرارداد مبلغ اندوخته را می تواند یکجا بگیرد یا با
حفظ اصل یا بخشی ازسرمایه به صورت انواع مستمری تبدیل نماید.
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درمانتکمیلی:

این بیمه شامل موارد زیر میشود:
ردیف

شرح مورد بیمه

مبلغ تعهد سالیانه( ریال)

1

هزینـه هـای بسـتری ،جراحی ،شـیمی درمانی،رادیـو تراپی،آنژیوگرافی قلب و انواع سـنگ
شـکن در بیمارسـتان و مراکز جراحی محـدود و day care
تبصره:اعمـال جراحـی  day careبـه جراحی هایی اطالق میشـود که مـدت زمان مورد
نیـاز بـرای مراقبـت های بعـد از عمل در مراکـز درمانی کمتر از یک روز باشـد.
هزینه همراه افراد زیر  7سال و باالتر از  70سال در بیمارستانها به جز زایمان

40.000.000

2

هزینـه اعمـال جراحـی اصلـی ـ مغز و اعصاب مرکزی و نخاع(به اسـتثنای دیسـک سـتون
فقـرات ) گامانایـف ،قلـب ،پیوند ریـه ،کبد و کلیه ،پیوند مغز اسـتخوان و جراحی سـرطان
(بـا احتسـاب بند یک)

80.000.000

3

هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین

15.000.000

پاراکیلینیکـی شـامل  :انـواع سـونوگرافی  ،ماموگرافـی  ،انـواع اسـکن  ،انـواع آندوسـکوپی
 ، MRI ،اکوکاردیوگرافـی  ،اسـترس اکـو  ،دانسـیتو متـری  ،انـواع آنژیـو گرافـی ( بـه جز
قلب و چشـم )

3.000.000

5

هزینـه هـای مربـوط بـه تسـت ورزش  ،تسـت آلـرژی  ،تسـت تنفسـی ( اسـپیرومتری ،
 ، ) PFTنـوار عضلـه(  ، ) EMGنـوار عصـب (  ، ) NCVنـوار مغـز (  ، ) EEGنـوار مثانـه
( سیسـتومتری یا سیسـتوگرام )  ،شـنوایی سـنجی  ،بینایی سـنجی  ،آنرژیو گرافی چشـم
و هولتـر مانتیورینـگ قلب

2.000.000

6

هزینـه خدمـات آزمایشـگاهی به غیر از چکاپ و غربال گری شـامل آزمایشـهای تشـخیص
پزشـکی  ،پاتولـوژی  ،آسـیب شناسـی  ،ژنتیـک پزشـکی  ،انـواع رادیوگرافـی  ،نـوار قلب و
فیزیوتراپی

3.000.000

4

5
			
نسخه 01.1197

برای دریافت آخرین فایل اطالعات به روز به سایت  www.etrustcity.comمراجعه فرمایید.

طرح حامی خانه و خانواده

درچند سال گذشته اتفاقاتی دامن کشور مارا گرفت که همه ملت ایران را نگران و مضطرب کرد از جمله زلزله ها و
آتشسوزی منازل و ساختمانهای بزرگ برای ایجاد امنیت در برابر چنین مسالی بیمه ایران سبد بیمه ای را طراحی کرده
تحت عنوان بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده که پاسخ مناسبی برای مقابله با این بحرانها میدهد این بیمه
نامه پوشش هایی دارد که میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
ردیف

شرح مورد بیمه

1

ارزش اعياني سـاختمان وتأسيسـات و اثاث منزل مسـكوني در برابر خطرهاي آتشسـوزي،
انفجار،صاعقـه ،سـيل ،طوفـان ،زلزلـه ،تركيدگي لوله آب ،ضايعات ناشـي از بـارش باران و
ذوب بـرف ،سـنگيني برف جمعـاً به مبلغ:

150.000.000

2

اثاث منزل مسكوني در برابر خطر سرقت جمعاً به مبلغ:

3

مسـئوليت مالـي در برابر همسـايگان ناشـي از وقوع آتشسـوزي و انفجـار و تركيدگي لوله
آب در محـل مـورد بيمه حداكثر تـا مبلغ:

20.000.000
10.000.000

4

حداكثـر غرامـت فـوت يـا نقـص عضو دائم اشـخاص سـاكن در محل مـورد بيمه ناشـي از
وقـوع آتـش سـوزي ،انفجـار ،صاعقه ،سـيل ،زلزله و سـرقت مجموعاً تـا مبلغ:

20.000.000

5

حداكثـر هزينه پزشـكي اشـخاص سـاكن در محل مـورد بيمه ناشـي از وقوع آتشسـوزي،
انفجـار ،صاعقـه ،سـيل ،زلزله و سـرقت مجموعاً تـا مبلغ:

2.000.000

6

حداكثـر هزينـه اجـاره و اسـكان موقـت بيمهگـذار و اعضـاي خانـواده وي در محلي ديگر
در صورتـي كـه محـل مـورد بيمه بـه علت وقـوع آتشسـوزي ،انفجار ،سـيل و زلزلـه قابل
سـكونت نباشـد تا مبلغ:

5.000.000

7

دستگاهها و لوازم برقي منزل مسكوني در قبال خطر نوسانات برق به مبلغ:

8

تأميـن معيشـت سرپرسـت خانـواده پـس از وقوع خطرهـاي آتشسـوزي ،انفجـار ،زلزله و
سـيل بـراي مـدت حداكثـر سـه مـاه به صـورت روز شـمار تا بازگشـت بـه شـرايط عادي
حداكثـر تـا مبلغ:

10.000.000
15.000.000

9

خسـارتهاي احتمالـي وارده بـه اتومبيـل شـخصي متعلق به بيمهگـذار يا اعضـاي خانواده
وي مسـتقر در پاركينـگ محـل مـورد بيمـه در مقابـل خطرهـاي آتـش سـوزي ،انفجـار،
زلزلـه و سـيل بـه مبلغ:

40.000.000

6
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برای دریافت آخرین فایل اطالعات به روز به سایت  www.etrustcity.comمراجعه فرمایید.

