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 شرايط بيمه شده براي بيمه نامه چيست؟ ـ 5

  ذينفع بيمه نامه درصورت فوت كيست؟ـ 6
توان منافع بيمه نامه را براي استفاده كنندگاني كه به سن قانوني              چگونه مي  -7

 اند برايشان حفظ نمود؟ نرسيده

  كند؟ چرا بيمه نامه به صورت وصيت نامه عمل ميـ 8
  ع فوت بيمه نامه را محدود به اعضاي خانواده و خيريه نمود؟توان مناف ـ آيا مي9

 استفاده كنندگان در صورت حيات بيمه شده كيست؟ـ 10

توان استفاده كننده در صورت فوت يا حيات بيمه شـده را در مـدت         آيا مي ـ  11
 بيمه نامه تغيير داد؟ اعتبار

  منافع بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده چيست؟ـ 12
 بيمه نامه به چه صورت است؟ مدت ـ 13

 گذار چيست؟  شرايط سني بيمهـ 14

  منافع بيمه نامه در صورت حيات بيمه شده چيست؟ـ 15
تـوان سـرمايه فـوت در اثـر بيمـاري            چرا سرمايه  فوت به هر علت را نمـي         ـ  16

  ناميد؟
 شود؟ چه خطراتي را شامل مي تعريف حادثه از لحاظ بيمه چيست وـ 17

  در اثر حادثه چه ميزان است؟سرمايه عمرـ 18
 ي سني پوشش حادثه كدامست؟ محدودهـ 19

 سرمايه امراض چيست؟ـ 20

  مبلغ سرمايه امراض خاص چه ميزان است؟ـ 21
   محدوده سني پوشش امراض چند سال است؟-22



 ه كارآفرينگذاري بيم راهنماي جامع بيمه عمر و سرمايه  /  8

 پرداخت بيمه چيست؟ پوشش تكميلي معافيت ازـ 23

  گذاري چيست؟ سرمايه  وتعريف از كار افتادگي دائم وكامل در بيمه عمرـ 24
  افتادگي محدوديت سني دارد؟ كار پوشش ازـ 25
  ي انتظار دارد؟ افتادگي دوره آيا پوشش از كارـ 26
  استثنائات پوشش از كار افتادگي چيست؟ـ 27
 توان وام گرفت ؟ آيا از محل بيمه نامه ميـ 28

ت حـق بيمـه     افتادگي بيمه گذار، بيمه نامـه از پرداخـ         آيا در صورت از كار    ـ  29
 گردد؟ معاف مي

 گذاري به چه معني است؟ اخذ ضمانت نامه از محل بيمه عمر و سرمايهـ 30

گر به تعهـدا ت بيمـه نامـه عمـل            آيا در صورت خودكشي بيمه شده، بيمه      ـ  31
 كند؟ مي

در صورتي كه استفاده كننده در فوت بيمه شده مباشـرت و يـا مـشاركت                ـ  32
 افتد؟ اخت تعهدات بيمه نامه اتفاق ميداشته باشد چه اتفاقي در پرد

هـاي خطرنـاك از جملـه        كه فوت بيمـه شـده ناشـي از فعاليـت           در صورتي ـ  33
 غواصـي،  دريايي در مسابقات،   زميني و  هدايت يا سرنشيني وسايل نقليه هوائي،     

 افتد؟ باشد چه اتفاقي مي ...هدايت كايت پرش با چتر و

زشروع بيمه نامه خوكـشي را پوشـش         سال ا  2گذار پس از مدت      چرا قانون ـ  34
 دهند؟ هاي خطرناك را پوشش نمي دهد ولي فعاليت مي

بـه چـه صـورت عمـل         اگر بيمه شده در اثـر اعمـال مجرمانـه فـوت كنـد             ـ  35
  گردد؟ مي
 شــيميايي و اي، در صــورت فــوت بيمــه شــده در اثــر تشعــشعات هــسته ـــ 36

  شود؟ حادثه نظامي به چه صورت عمل مي در بيولوژيكي و
  گذار براي تسويه حق بيمه به چه صورت است؟ فرصت بيمهـ 37
 بالمحـل بـوده و     تـاريخ مقـرر    در گـر  در صورتي كه چك تحويلي به بيمـه       ـ  38

  افتد؟ برگشت بخورد چه اتفاقي مي
هاي آتي بيمه نامه، براي تسويه بيمه نامه چه قدر فرصت       گذار در سال   بيمهـ  39

  خواهد داشت؟
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نامـه معلـق درخواسـت گـواهي         اند بـراي برقـراري بيمـه      تو گر مي  بيمه چراـ  40
  سالمت بنمايد؟

  باز خريد بيمه نامه چيست ؟ـ 41
  كند؟ زيان مي بيمه نامه را دچار ضرر و آيا باز خريد قبل از پايان بيمه نامه،ـ 42
% 15 سـال بـه ميـزان        10سود ساليانه اندوخته يا ارزش باز خريد به مدت          ـ  43

  معني است؟به چه  گردد تضمين مي
را ناگهان به رقم بسيار نازل      % 15 سال   10تواند پس از     شركت بيمه مي   آياـ  44

 كاهش دهد؟ 

بـه  % 20و% 18و% 15گـذاري بـا ضـرايب        سرمايه هاي عمر و   چرا در جدول  ـ  45
 رسيم؟ گذاري شده در بانك نمي هاي سرمايه رقم

 مركـزي بـه چـه    گذاري نزد بيمـه  سرمايه هاي عمر و   حق بيمه اتكائي بيمه   ـ  46
  ميزان است؟

 هاي ابتدائي آن كم است و      سال گذاري در  سرمايه و هاي عمر  چرا سود بيمه  ـ  47
  پس از آن يك جهش رشد دارد؟

اي بـراي بيمـه      هاي مختلف بيمه   عدد به دست آمده در جداول شركت       چراـ  48
  متفاوت است؟% 20و% 18و % 15گذار در ستون  سرمايه و عمر
  بيمه كارآفرين در مقايسه باصنعت  بيمه چگونه است؟عملكرد شركت ـ 49
گيري شركت بيمه در احراز سالمت بيمـه شـدگان امـري مهـم               چرا سخت ـ  50

 است؟ 

 صنعت بيمه؟ مقايسه ضريب خسارت شركت بيمه كارآفرين باـ 51

 كم بودن ضريب خسارت براي رشته عمر يك حسن است يا يك عيب؟ـ 52

  ري از  لحاظ شرعي چه حكمي دارد؟گذا سرمايه بيمه عمر وـ 53
  گذاري در دنيا به چه نامي معروف است؟ سرمايه و بيمه عمرـ 54
گذاري كدام  سرمايه سرمايه عمر و  گذاري و  سرمايه حق بيمه عمر و    ميان ازـ  55

  معاف از ماليات است؟
چـه   گذاري چـه ميـزان اسـت و        نرخ سود تضميني سرمايه    نرخ بهره فني و   ـ  56

   ؟كن ا تضمين مير مرجعي آن
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 هاي مستقيم چيست؟  قانون ماليات137ي  توضيح مادهـ 57

 گذاري نمود؟ سرمايه و توان شخصي را بدون اطالعش بيمه عمر آيا ميـ 58

 هاي مستقيم چيست؟  قانون ماليات136ماده ـ 59

اند ويا   گذار از اظهار مطالبي خودداري كرده      بيمه شده يا بيمه    بيمه عمر،  درـ  60
ماجرا قبل از    به اطالع شركت بيمه رسانده و      خالف غيرعمد  رات نادرست و  اظها

  كند؟ قرار داد بيمه چه وضعي پيدا مي وقوع حادثه كشف شده است،
شود كه آيا پوشش بيمـه       ال مي ؤچرا در پيشنهاد بيمه عمر از بيمه شده س        ـ  61

  از اين پيشنهاد داريد؟ عمر ديگري غير
 گذاري برخالف ساير اسناد نياز به ارائـه اصـل و           يهسرما چرا در بيمه عمر و    ـ  62

  استفاده كنندگان نيست؟ كپي شناسنامه بيمه شده و
ي ذكور نـسبت بـه       گذاري از بيمه شده    سرمايه و چرا در پيشنهاد بيمه عمر    ـ  63

  گردد؟ ال ميؤانجام خدمت نظام وظيفه س
  علت پرسش قد و وزن بيمه شده در پيشنهاد بيمه عمر چيست؟ـ 64
  توان تغيير داد؟ نامه چه چيزي را نمي پس از صدور بيمهـ 65
يكي از شرايط بيمه شدن خطرات، احتمالي بودن آنهاسـت ولـي بـا اينكـه                ـ  66

  فوت انسان حتمي است قابل بيمه كردن است چرا؟
  ضريب تعديل ساالنه حق بيمه چيست؟ـ 67
  ضريب تعديل ساالنه سرمايه چيست؟ـ 68
  سرمايه نسبتي با هم دارند؟ االنه حق بيمه وآيا ضريب تعديل سـ 69
تواند بزرگتر از ضريب تعديل حق       ضريب تعديل حق بيمه سرمايه نمي      چراـ  70

 بيمه باشد؟

گذاري  سرمايه تواند در صورت عدم پرداخت حق بيمه عمر و         گر مي  بيمه آياـ  71
 گذار را تحت تعقيب قرار دهد؟ بيمه

  مر به چه معني است ؟اي در بيمه نامه ع گروه بيمهـ 72
 هاي صادر شده در يك گروه اعتبار بيمه نامه انفرادي را دارند؟ آيا بيمه نامهـ 73

 عـدد فـرم پيـشنهاد خـارج از يـك            50توان با جمع كردن حـداقل        آيا مي ـ  74
  گذاري تشكيل داد؟ سرمايه محيط كاري گروه بيمه عمر و
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 در يـك سـازمان بيمـه        در صورت خروج بيمه شده ،كه به صورت ماهيانـه         ـ  75
  افتد؟ اش چه اتفاقي مي گذاري تهيه نموده است، براي بيمه نامه سرمايه عمر و

  بيمه نامه گروهي ماهانه از چه زماني قابل باز خريد است؟ـ 76
ممات را چه كسي     گذاري استفاده كنندگان حيات و     سرمايه در بيمه عمر و   ـ  77

  كند؟ تعيين مي
انوني نرسيده باشد رضايت بيمه شده از طـرف چـه           اگر بيمه شده به سن ق     ـ  78

  شود؟ كسي تاييد مي
توانـد تحـت    مادري فرزند خودرا كه به سـن قـانوني نرسـيده باشـد را مـي     ـ  79

  گذاري قرار دهد؟ سرمايه پوشش بيمه عمر و
  تواند استفاده كننده باشد؟ در بيمه عمر چه كسي ميـ 80
ان قبـل از فـوت بيمـه شـده چـه            گـ  در صورت فوت يكي از استفاده كننده      ـ  81

  افتد؟ اتفاقي مي
كنندگان درج شده در بيمه      هدكه بيمه شده فوت نموده و از استفا        درصورتيـ  82

 حيات نباشند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ كس در قيد نامه هيچ

تواننـد   كاران مـي   فوت كند آيا طلب    كه بيمه شده بدهكار بوده و      در صورتي ـ  83
  عمر را توقيف كنند؟سود بيمه  سرمايه و

  بيمه عمر مشترك چيست؟ـ 84
  توانند داشته باشند؟ در بيمه مشترك بيمه شدگان چه نسبتي با هم ميـ 85
  شرايط سني بيمه شدگان در بيمه عمر مشترك چگونه است؟ـ 86
  مدت بيمه نامه عمر مشترك چه قدر است؟ـ 87
ض نـسبت بـه بيمـه    هاي عمر وحادثه امـرا  آيا در بيمه عمرمشترك سرمايه  ـ  88
  شود؟ ي انفرادي نصف مي نامه
  هم دارند؟ه معايبي نسبت ب انفرادي چه مزايا و بيمه عمر مشترك وـ 89
شغل بايد مراتب را بـه اطـالع شـركت           چرا بيمه شده اول در صورت تغيير      ـ  90

 بيمه برساند؟

تكميلـي بـراي دو بيمـه        هاي پوشش اصلي و    در بيمه عمر مشترك سرمايه    ـ  91
  يكسان است ؟شده 
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از پرداخت بيمه    دو بيمه شده پوشش معافيت     در بيمه عمر مشترك آيا هر     ـ  92
  در صورت از كار افتادگي دارند؟

گذار تعهد پرداخت حق بيمه را دارد آيا در صـورت از       با توجه به اينكه بيمه    ـ  93
  كار افتادگي ايشان بيمه نامه شامل معافيت از پرداخت حق بيمه خواهد شد؟

ي تعيين استفاده كنندگان در صـورت فـوت بيمـه شـدگان در بيمـه                نحوهـ  94
  مشترك به چه صورت است؟

ي اول در بيمه عمر مشترك چه اتفـاقي خواهـد            در صورت فوت بيمه شده    ـ  95
 افتاد؟

 افتد؟ در صورت فوت بيمه شده دوم در بيمه عمر مشترك چه اتفاقي ميـ 96

  افتد؟ مه عمر مشترك چه اتفاقي ميدو بيمه شده در بي در صورت فوت هرـ 97
شود  نامه به چه صورت عمل مي      پايان دو بيمه شده در    در صورت حيات هر   ـ  98
  ؟

دو همزمـان    هـر  دوم استفاده كننده فوت هم بـوده و        اگر بيمه شده اول و    ـ  99
 فوت كنند چه اتفاقي خواهد افتاد؟

  ي مشترك است؟ مه نامهنامه انفرادي پس از صدور قابل تبديل به بي آيا بيمهـ 100
 ي مشترك قابل تبديل به دو بيمه نامه انفرادي است؟ آيا بيمه نامهـ 101

 توان وام تهيه كرد؟ از محل بيمه عمر مشترك ميـ 102

گذاري حق بيمه پرداختي مناسب      سرمايه چه مدت براي بيمه نامه عمر و      ـ  103
 است؟

  ان مستمري گرفت؟تو گذاري مي سرمايه از محل بيمه نامه عمر وـ 104
  توان مستمري گرفت؟ از چه سالي از شروع بيمه نامه ميـ 105
توان بدون بازخريد بيمه نامه نسبت به دريافت مـستمري از محـل              آيا مي ـ  106

  بيمه نامه اقدام نمود؟
  ي زماني مناسب است؟ پرداخت حق بيمه در چه دورهـ 107
  گذاري به چه صورت است؟ هسرماي مبلغ و ميزان مستمري در بيمه عمر وـ 108
تواند در طول مدت بيمـه       از سرمايه امراض شخص بيمه شده چند بار مي        ـ  109

  نامه استفاده نمايد؟
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آيد بهتراست شركت بيمه بجاي ارائـه كـل سـقف امـراض           به نظر نمي   آياـ  110
 ريالي به بيمه شـدگان ارائـه        000/000/100/- در چند مرحله مثال      ار خاص آن 

  نمود؟ مي
گـذاري   سـرمايه  بيمه شدگاني كه به طور همزمان چند بيمه نامه عمـر و           ـ  111

تواننـد   ها در صورت بروز بيماري مـي       دارند از پوشش امراض هريك از بيمه نامه       
  استفاده كنند؟

هاي متعدد سرمايه امراض خـاص       در صورتي كه بيمه شده طي بيمه نامه       ـ  112
سقف مجاز مقررات روز خود باشد كه مجموع آنها بيش از      به طوري  داشته باشد 

  هاي تحت پوشش كليه سرمايه به او تعلق خواهد گرفت؟ در صورت بروز بيماري
در صورتي كه بيمه شده در اثر ابتال به بيماري خاص تحت پوشش قبـل               ـ  113

  از دريافت سرمايه امراض فوت نمايد تكليف سرمايه امراض چه خواهد شد؟
خاص شـركت بيمـه چـه مـداركي را مطالبـه           در پرداخت سرمايه امراض     ـ  114
  كنند؟ مي

گذاري يك ضمانت و گارانتي براي عمر محسوب         چرا بيمه  عمر و سرمايه     ـ  115
  شود؟ مي

گـذاري    سـود سـرمايه   گـذاري سـرمايه عمـر و    سرمايه در بيمه عمر و  چراـ  116
  ؟مكانيزم اين ترازو چگونه است كنند، مثل دو كفه يك ترازو عمل مي) اندوخته(

اندوخته در يـك بيمـه نامـه بـه يـك             چرا نسبت تغييرات سرمايه عمر و     ـ  117
باشد به اين معني كه چرا با كاهش مبلغي از سرمايه عمـر، آن مبلـغ                 اندازه نمي 

شود اگر بخواهيم سئوال را با مثـالي عنـوان كنـيم              به اندوخته اضافه نمي    دقيقاً
مايه عمـر يـك بيمـه نامـه      ريـالي از سـر  10.000.000چرا مثال با كاهش مبلغ      

  گردد؟  ريال افزوده نمي10.000.000اندوخته مربوط به همين بيمه نامه 
نسبت سرمايه حادثه به حق      گذاري حداكثر  سرمايه ي عمر و   در بيمه نامه  ـ  118

گـذاران    برابر است چـرا ايـن عـدد بـه نظـر برخـي از بيمـه          100بيمه پرداختي   
 پرداخت اين رقم از سـود شـركت بيمـه           كنند امكان  فكر مي  غيرمنطقي آمده و  

  امكان نخواهد داشت؟
اگر يكي از استفاده كنندگان بيمه نامه عمر، عامل قتل بيمه شده باشـند              ـ  119

  دليل اين امر چيست؟ گردد، از دريافت سهم خود محروم مي
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كننـدگان در    دليل منطقي شرط عدم پرداخت سـرمايه عمـر در اسـتفاده           ـ  120
  شده چيست؟صورت خودكشي بيمه 

 جنـگ جـزء مـستثنائات بيمـه نامـه عمـر و             اي و  چرا تشعـشعات هـسته    ـ  121
  باشند؟ گذاري مي سرمايه

  گذاري خواهد داشت؟ سرمايه و مفقوداالثر شدن چه حكمي در بيمه عمرـ 122
توان در تهيه بيمه نامه از شركت بيمـه كـارآفرين بخـشي از حـق                 آيا مي ـ  123

 ؟ذاري تعيين نمودگ  بابت سرمايهبيمه را صرفاً

هاي آتي را از محل اندوخته بيمه عمر پرداخت          توان حق بيمه سال    آيا مي ـ  124
 نمود؟ 

درصورت پرداخت حق بيمه از محل اندوخته بيمه نامـه چـه تغييـري در               ـ  125
 شود؟ جدول بيمه نامه ايجاد مي

اشت تواند از اندوخته بيمه نامه بابت حق بيمه برد         شركت بيمه چگونه مي   ـ  126
 نمايد؟

عنـوان  ه  همراه مبلغي ب  ه  هاي صادر شده از قبل را ب       توان بيمه نامه   آيا مي ـ  127
 گذاري تمديد نمود؟ سپرده سرمايه

گذاري در ابتداي بيمـه نامـه، از         توان با پرداخت سپرده سرمايه     چگونه مي ـ  128
  پرداخت حق بيمه در طول بيمه نامه معاف شد؟

 ي در بين ذينفعان داشت؟توان ذينفع حقوق ـ آيا مي129

  عنوان ذينفع تعريف نمود؟ه توان يك خيريه را ب ـ آيا مي130
 پرداخت و بهره وام چه ميزان است؟ـ مدت باز131

  توان وام گرفت؟ گذاري چند بار مي نامه عمر و سرمايه ـ از محل يك بيمه132
گـذاري وام    محل بيمه عمرو سرمايه    توان از  نامه مي  ـ آيا پس از اخذ ضمانت     133

  را بازخريد كرد؟ گرفت يا آن
ثيري در سـود بيمـه نامـه        أهاي بانكي تـ    ـ آيا كاهش يا افزايش سود سپرده      134

  گذاري خواهد داشت؟ عمر و سرمايه
توان يك بيمه نامه صادر شده در گروه را بـه بيمـه نامـه انفـرادي                  ـ آيا مي  135

 تبديل كرد؟

 گذاري در چيست؟ ادي عمر و سرمايهـ تفاوت اصلي بيمه نامه گروهي و انفر136
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  گردد؟  بيمه نامه محاسبه مي2ـ آيا بيمه عمر مشترك در يك گروه 137
ـ اگر ذينفع بيمه نامه پـس از فـوت بيمـه شـده و قبـل از دريافـت چـك                      138

  شود؟ خسارت فوت نمايد تكليف چك خسارت قابل دريافت او چه مي
  روابط كارفرمايي داشته باشد؟اي در  تواند استفاده ـ آيا بيمه عمر مي139
گذار در خواست برداشت حق بيمه از محل اندوخته          ـ اگر بيمه شده و بيمه     140

را به شركت بيمه نداده باشند و بيمه شده در سالي كه اندوختـه قابـل تـوجهي                  
داشته است بدون پرداخت حق بيمه فوت نمايد، تكليف ذينفعان به چه صـورت              

  خواهد بود؟
 
  

 





  
  

   دكتر خليلي فردمقدمه 
   هاي عمر معاونت مدير عامل و مدير بيمه(

  )گذاري بيمه كارآفرين سرمايه و
گـذاري در يـك      بسيار خوشحالم كه اطالعات بيمـه عمـر و سـرمايه          

 گذشـته هـاي     طي سال  ،گيرد مجموعه در اختيار عالقمندان قرار مي     
اي توانـسته اسـت تـا         بيمه عمر به عنـوان يـك رشـته جديـد بيمـه            

عموم مردم  و توجه   اي با اقبال      هاي بيمه   ي در ميان ساير رشته    حدود
 كشور اين ميـزان قابـل       بالقوه با توجه به ظرفيت      گرديده ولي رو    روبه
 را بـراي معرفـي بـيش از پـيش ايـن             ي بيشتر فعاليت نبوده و    قبول
  . نياز داردنامه  بيمه

 كـرده    كه به كشور ورود پيدا     ابتداييبيمه عمر در مقايسه با روزهاي       
اي طي چنـد       اين رشته بيمه    و  قابل توجهي شده است    داراي مزاياي 

 را در كل بازار داشته كه به واسطه         قابل قبولي سال گذشته پيشرفت    
در آينده بـراي ايـن رشـته        براي گسترش   انداز مطلوبي    اين امرچشم 

  .گردد بيني مي پيشاي  بيمه
گـذاري   ايهانـدركاران بيمـه عمـر و سـرم         به كليه متقاضيان و دسـت     

بــه اميــد فراگيــر شــدن ، گــردد مطالعــه ايــن مجموعــه توصــيه مــي
كه افراد چه در زمان حيات خود و يـا           طوريه  اي ب  هاي بيمه  پوشش

 . نباشنداي سسه خيريهؤعزيزانشان در زمان مماتشان نيازمند هيچ م
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  جناب آقاي ايرجي

  با سالم و ارادت
و  مجموعه مقاالت در مورد پيشبردآوري و چاپ  از زحمات جنابعالي در جمع

گذاري نهايت تشكر را دارم و از خداوند متعال  هاي عمر و سرمايه توسعه بيمه
  .اي جنابعالي را دارم  هاي بيمه آرزوي موفقيت در همه فعاليت

  
  09/11/1390فريدون خليلي فرد   



  
  
  
  
  

  مقدمه 
هاي موفـق    هعنوان يكي از اركان خانواد    ه  گذاري ب  بيمه عمر و سرمايه   

و كشورهاي توسعه يافته همواره مدنظر بوده و كشور ما نيـز پـس از               
هاي بيمه از وجود و توسـعه        سيس شركت أهاي طوالني از ت    طي سال 

هـا كـه     عمـر ايـن نـوع بيمـه نامـه         ،  اي محروم بوده   چنين بيمه نامه  
صورت فراگيـر در بـين مـردم        ه  جذابيتي براي عموم مردم داشته و ب      

يار ناچيز و كمتر از ده سـال اسـت و در ايـن زمينـه                مطرح گردد بس  
در بين كارشناسان صورت شفاهي و    ه  بو دانش فني    اطالعات موجود   

و شبكه نمايندگان شركت بيمه مطرح بوده و هيچ مرجعـي بـصورت            
مدون و مستند و تصحيح شده تا بحال در اختيار عمـوم مـردم قـرار               

ين مجموعه در اين زمينـه      تر البته ادعايي مبني بر كامل    ،  نداده است 
ـ      ادعايي بي  توانـد   عنـوان اولـين مجموعـه مـي       ه  جا خواهد بود ولي ب

تر بعدي باشد لذا از كليه كارشناسـان و    هاي كامل  راهگشاي مجموعه 
همكاران محترم صميمانه خواهشمندم در تكميل ايـن مجموعـه بـا            
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مـه  اميد است متقاضـيان بي    ،  ارائه پيشنهادات خود ما را ياري نمايند      
گذاري با مطالعه دقيق شرايط بيمه نامه و مقايسه آنها           عمر و سرمايه  

در ابتداي بيمه نامه بهترين بيمه نامه را نـسبت بـه نيازهـاي              ،  با هم 
خود تهيه نمايند چرا كه با وجود بلند مدت بودن اين بيمه نامه نياز              

  .به اطالعات و بررسي بيشتري قبل از تهيه آن الزم است
امل چنــد مقالــه و پرســش و پاســخ بيمــه عمــر و ايــن مطالــب شــ

 مقاالت در بخش بانـك و بيمـه روزنامـه    گذاري است كه قبالً   سرمايه
ـ                 ه وزين دنياي اقتصاد قبال منتـشر گرديـده كـه در ايـن مجموعـه ب

  .گردد جا ارائه مي صورت يك

 com.portalbime.www –افشين ايرجي 

  سمي بيمه مركزيكارگزار ر
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  بيمه يا خيريه؟
اي كشور از ضريب نفـوذ نـاچيز         گيران بيمه  همواره مديران و تصميم   

منـد بـوده و بـدنبال راه         در كشورمان گاليـه    بيمه عمر    خصوصاًبيمه  
كارهاي افزايش اين ضريب كه به نوعي نشانه توسعه يـافتگي كـشور             

  .اند شود بوده محسوب مي
عريفي كه ارائه شده ضريب نفوذ بيمه يعني نسبت حـق           با توجه به ت   

سـسات  ؤهـايي كـه م     بيمه توليدي به توليد ناخالص ملي در بررسـي        
سفانه از رقم قابل قبـولي      أاند رتبه كشورمان مت    المللي انجام داده   بين

بندي در ميان    هاي مياني جدول رده    تر از رده   برخوردار نبوده و پايين   
  .ه استكشورهاي دنيا قرار گرفت

بخشي از اين مشكل به مسائل فرهنگي جامعه ما مربـوط گرديـده و              
انـداز شخـصي بـه       اغلب مردم به ديده سودآوري و يك حساب پـس         

گـذاري آن    كنند و فقط بخش سرمايه     عمر توجه مي  مقوله بيمه نامه    
  !مد نظرشان است

در  همه ما گاه و بيگاه خودمان يا اطرافيانمان بـا جمـالت زيـر              حتماً
  :كنيم برخورد ميهاي مختلف  رد بيمه نامهمو
اي كه پرداخت كردم به هر شكلي كه شده بايـد            از محل حق بيمه   ـ  

  !ام صورت ضرر كرده را بگيرم در غير اين چند برابر آن
سوزي منزل خود را تمديد كـنم        لزومي ندارد كه امسال بيمه آتش     ـ  

 چندين سال اسـت پـول خـود را مفـت و مجـاني بـه حـساب بيمـه         
 !ام ريزم و ريالي خسارت نگرفته مي

ام ولي ماهانه مبلغي از بابت بيمه        تا بحال يك بار هم بستري نشده      ـ  
 يـادم باشـد در تمديـد        شـود حتمـاً    درمان در فيش حقوقم كسر مي     

 !قرارداد انصراف بدهم
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  ...و جمالت بسيار زياد ديگر ـ 
 

  : ميگردداين تفكر داليل مختلفي داشته كه به چند مورد آن اشاره
در جامعه ما بجاي فرهنگ بيمـه فرهنـگ خيريـه گـسترش پيـدا               ـ  

ـ    ،  كرده است  هنگـام ورود خـسارت بـر جـان و          ه  مردم انتظار دارند ب
ـ         خصوصاً ،مالشان يك نهاد   صـورت  ه   دولتي به كمك آنها شتافته و ب

 .رايگان نسبت به جبران خسارت اقدام كنند

ض از سـوي دولـت   زمان بروز زلزله امكـان پرداخـت كمـك بالعـو       ـ  
ـ   ،  وجود ندارد و در صـورت پرداخـت وام         مـدت زيـادي    ه  زيانديـده ب

كه جبران خـسارات بـزرگ       صورتي گردد در  موظف به بازپرداخت مي   
زلزله بم مثالي اسـت     !!! باشد در ذهن عموم مردم از وظايف دولت مي       

هـاي   كه هنوز از ذهن مردم محو نگرديده و خـسارت ديـدگان سـال             
منـد بودنـد در صـورتي كـه بـا            مايت دولت گاليـه   متمادي از عدم ح   
همراه پوشش زلزلـه نيـاز بـه اسـتمداد از           ه  سوزي ب  وجود بيمه آتش  

 !خيريه دولتي نيست

آور خـود را نيـز از دسـت          كه عالوه بر سرپناه خود نان      بماند افرادي ـ  
سـسات خيريـه   ؤدادند و چشمشان فقط و فقط بـه دسـت ضـعيف م        

  !دوخته شده است
دليل مشكالت معيشتي خود بـا پرداخـت نكـردن حـق            ه  اي ب  عدهـ  

دهنـد و فكـري      نظر خود درآمد ماهانه خود را افـزايش مـي         ه  بيمه ب 
 .كنند براي خسارات پيش بيني نشده خود نمي

سفانه شخصي كه برايش پرداخت حق بيمـه ماهانـه چنـدهزار            أمتـ  
ـ   !نمايـد   دشوار مـي   عمرتوماني مثال از بابت بيمه        قـول معـروف   ه   و ب

، العـالج  صعب در صورت بروز بيماري      همواره هشتش گرو نهش است    
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آور  هاي سرسام  چگونه از عهده پرداخت هزينه    ،  از كارافتادگي يا فوت   
 برخواهد آمد؟ آيا راهي جـز مراجعـه بـه           اش درمان يا گذران خانواده   

خيريه خواهد داشت؟ زيرا بيمه خسارتي را كه اتفاق افتـاده پوشـش             
 .نخواهد داد

دليل عدم آشنايي بـا فرهنـگ بيمـه پـس از وقـوع              ه  لب مردم ب  اغـ  
از او  اي   خسارت به سراغ بيمه رفتـه و از اينكـه هـيچ شـركت بيمـه               

 ! گاليه مندندكند معموالً حمايت نمي

صورت تهيه بيمه نامه و عدم بـروز خـسارت           برخي انتظار دارند در   ـ  
حـداقل  ! حق بيمه پرداختي آنها اگر به آن سودي هـم تعلـق نگيـرد           

اصل آن به آنها بازپرداخت گـردد و هـيچ سـهمي در تعـاون بـزرگ                 
 !ديدگان نداشته باشد مين خسارت زياناي براي تأ بيمه

غافل از اينكه اگر نهادي يا سازمان چه دولتـي يـا غيردولتـي در روز          
مين خواهد كرد نـه  أها را ت   شتابد حداقل  گرفتاري اگر به كمك ما مي     

گر ما با قناعت در پرداخـت حـق بيمـه تـصور      ا و! تمام خسارت ما را   
ايـم در يـك خـسارت عـادي          كنيم دريـافتي خـود را ارتقـاء داده         مي

را بايد هزينه كنيم و اگر قرار باشد بيمه ها بـا حـق               چندين برابر آن  
عنـوان حـساب بـانكي برخـورد كننـد خـسارت       ه بيمه پرداختي ما ب  

  ديدگان را چه كسي پرداخت نمايد؟ زيان
اي كه در كشور ما براي ارتقـاء ضـريب نفـوذ بيمـه               وظيفهمهمترين  

بيمـه نيـز همچـون      ،  بايست انجام گردد فرهنگ بيمه اسـت       عمر مي 
بسياري از خدمات و كاالي ديگر بدون ورود فرهنگ آن در جامعه ما         
معرفي شده و نيازمند فرهنگ سازي است و بخـش اعظمـي از ايـن               

صورت رو در رو همواره با      ه  وظيفه متوجه نمايندگان بيمه است كه ب      
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  .تباط هستندربيمه شدگان در ا
درست است كه هـم بيمـه و هـم خيريـه مـشكل مـردم را در بـروز                    

  ! كنند ولي دو فرق اساسي دارند خسارت حل مي
 زمان مراجعه به بيمه قبـل از وقـوع خـسارت بـوده ولـي بـراي                  :اول

  !خيريه بعد از اينكه دچار خسارت شديم مراجعه خواهيم كرد
ـ             :دوم عنـوان يـك    ه   كسي كه بيمـه دارد بـراي دريافـت خـسارت، ب

، كنـد  شخص محق با حفظ غرور جهت دريافت خسارت مراجعه مـي          
  آيا براي مراجعه به خيريه نبايد غرور خود را زير پا بگذاريم؟

، توانيم هم خسارت بگيريم و هم غرورمان را حفـظ كنـيم    با بيمه مي  
 ديگران عبـرت نگيـريم خودمـان     اگر از")ع(فرموده حضرت علي   ه  ب

   ."مايه عبرت ديگران خواهيم شد
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  ؟كند   نامه عمل ميچرا بيمه نامه به صورت وصيتـ 8
ف استفاده كنندگان و درج سـهم هريـك از آنـان در             يبا توجه به تعر   

وراثت نبوده و سـهم هريـك      صورت فوت بيمه شده نيازي به انحصار      
ي خـسارت    اداره كامـل مـورد نيـاز       و مـستند به محض ارائه مدارك     

 متعلقه در وجه ايشان پرداخـت خواهـد   هاي سرمايهاندوخته و  ،  همبي
بـران تبعـات اقتـصادي      جبـه همـين جهـت مكـانيزمي بـراي            و شد

 اين مزيت باعـث     .گردد بالفاصله پس از فوت بيمه شده محسوب مي       
گردد استفاده كنندگان بدون طي فرايند طوالني انحـصار وراثـت            مي

نهايي نسبت به دريافت منافع تعريف شده و متعلقـه در بيمـه نامـه               
 .اقدام نمايند

فوت بيمه نامه را محـدود بـه اعـضاي          توان منافع    آيا مي ـ  9
 خانواده و خيريه نمود؟

بنـدي نمـوده و الويـت        توان كليه استفاده كنندگان را الويـت       ميبلي  
آخر در صورت فوت كليه استفاده كنندگان قبل يا همزمان بـا بيمـه              

ـ           ؤشده يك م   عنـوان  ه  سسه خيريه را ذينفع الويـت نهـايي قـرارداد ب
ــال شخــصي مت ــسر أمث ــه يــك پ ــر دارد اســتفاده هــل ك  و دو دخت

كنـد كـه تحـت هـر         كنندگانش را به نوعي در بيمـه نامـه درج مـي           
شرايطي منافع به ذينفعان مندرج در بيمـه نامـه تعلـق گرفتـه و در                
صورت فوت قبل يا همزمان كليه استفاده كنندگان نسبت بـه بيمـه             

منافع بيمه نامه شامل حـال وراث قـانوني اسـتفاده كننـدگان             ،  شده
سسه خيريه تعلق گيرد چرا كه قانونا در صورت         ؤيده و به يك م    نگرد

منافع استفاده  ،  فوت يك استفاده كننده قبل يا همزمان با بيمه شده         
گيرد براي رفع اين مـورد قـانوني         اش تعلق مي   كننده به وراث قانوني   
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توان با اضافه كردن عبارت زير در شرايط اختـصاصي بيمـه نامـه               مي
ا بدون پرداخت به وراث قانوني اسـتفاده كننـدگان          منافع بيمه نامه ر   

سسه خيريه اختـصاص داد چـرا كـه         ؤبه ساير استفاده كنندگان يا م     
تعيين استفاده كنندگان در بيمه نامه يكي از اختيارات بيمه شـده و             

منزله صدور دستور پرداخـت اسـت و شـركت بيمـه            ه  بيمه گذار و ب   
ا در جـدول مربوطـه و       گـذار ر   دستورات پرداخت بيمه شـده و بيمـه       

نمايـد و جـدول ذيـل شـرايط اسـتفاده            شرايط اختـصاصي درج مـي     
دهد و ايـن جـدول    كنندگان در صورت فوت مثال فوق را نمايش مي     

  :نهايت حالت و با شرايط متفاوت داشته باشد تواند بي مي
  

  

در جدول فوق در صورت فوت بيمه شده و حيات همسر منافع بيمه             
گيرد ولي در صورت فوت      به همسرش تعلق مي   % 100نامه به ميزان    

همسر نسبت بـه بيمـه شـده منـافع بيمـه نامـه در               قبل يا همزمان    
هاي درج شـده     صورت فوت بيمه شده كل منافع بيمه نامه به نسبت         

ـ     ،گيرد به فرزندان تعلق مي    هنگـام فـوت بيمـه      ه  حالت ديگر اينكه ب

بيمه 
  شده

  الويت  نام و نام خانوادگي  رديف
كد 
  ملي 

  سهم  نسبت با بيمه شده

  %100  همسر    )1(  ؟؟  1
  %34  دختر    )2(  ؟؟  2
  %33  دختر    )2(  ؟؟  3
  %33  پسر    )2(  ؟؟  4

بيمه شد
ه اول

  

  %100  ساير    )3(  موسسه خيريه ؟؟؟  5

در صورت ايجاد شرايط براي پرداخت اندوحته و سرمايه بيمه نامه به ذينفع يا ذينفعان الويت 
 از يا همزمان با بيمه شده فوت كرده دوم ودر صورتي كه برخي از  ذينفعان الويت دوم قبل

كل سرمايه و اندوخته متعلقه بيمه نامه به ذينفع يا ذينفعان در قيد حيات الويت دوم ، باشند
  .تعلق گرفته و شامل وراث قانوني ذينفع يا ذينفعان متوفي نگردد
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د كه طبق شـرط  شده همسر و برخي از فرزندان در قيد حيات نباشن      
خصوصي كل منافع بيمه نامه به فرزند يـا فرزنـدان در قيـد حيـات                
تعلق خواهد گرفت و حالت نهايي اينكه كليه اعضاي خانواده بهنگـام        

صورت طبق دستور    فوت بيمه شده در قيد حيات نباشند كه در اين         
  .بيمه نامه كليه منافع به موسسه خيريه تعلق خواهد گرفت

 دگان در صورت حيات بيمه شده كيست؟استفاده كننـ 10

تواند اسـتفاده كننـده از منـافع بيمـه نامـه در صـورت                گذار مي  بيمه
نشده تعيين و اگر استفاده كننده در بيمه نامه    بوده  مه شده   حيات بي 

 بيمه شـده را بـه عنـوان اسـتفاده           گر بيمه،  باشدويا فوت نموده باشد   
  .كننده تلقي خواهد كرد

صورت فوت يا حيات بيمـه  ستفاده كننده در    توان ا  آيا مي ـ  11
  بيمه نامه تغيير داد؟ مدت اعتبارشده را در 

 كنندگان در مدت اعتبـار     اد و سهم استفاده   دتع هرگونه تغيير در نام،   
موافقت بيمه شده يا ولي يا قـيم         و درخواست بيمه گذار   بيمه نامه با  

نامه چيـز  وي امكان پذير است مگر اينكه در شرايط اختصاصي بيمه      
  .ديگري لحاظ شده باشد

  نامه در صورت فوت بيمه شده چيست؟ منافع بيمهـ 12
 ، فـوت بيمـه شـده      هاي مختلف آن و نحوه      بسته به پوشش   بيمه نامه 

چهـار   شامل ولي در حالت كلي      تواند داشته باشد   ميمنافع مختلفي   
  :ذيل خواهد بودحالت مطروحه ي 

اين سرمايه مبلغي اسـت     : تسرمايه عمر در صورت فوت بهر عل      : الف
 برابر حق بيمه ساليانه ودر صورت فوت بيمه شده چه           25 تا   10بين  

  چه به علت حادثه در وجه استفاده كنندگان ممـات    ،به علت بيماري  
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نكته مهم اين است كه سرمايه      ،  قابل پرداخت است  ) صورت فوت  در(
  نـه  ،باشد  برابر حق بيمه پرداخت شده در آن سال مي         25 تا   10عمر  
ـ ،   آن سال  تا حق بيمه پرداخت شده       مجموع  برابر 25 تا   10 اينكه ه ب

 10.000.000گذاري در سال اول بيمه نامـه خـود           عنوان مثال بيمه  
 سرمايه عمر در صورت فوت به       ،پردازد ريال بعنوان حق بيمه پايه مي     

 250.000.000 ريال تـا     100.000.000هر علت او مبلغي است بين       
گـذار   حال ايـن بيمـه  ، خاب خود در پيشنهاد بيمه نامه     بنا به انت  ريال  

% 10در سال پنجم بيمه نامه خود با نرخ تعديل حق بيمه و سرمايه              
،  ريال رسيده اسـت    14.641.000اش به عدد       ساالنه مبلغ حق بيمه   

 تـا   10 در صورت فوت به هر علـت         او در سال پنجم سرمايه عمر     پس
 برابر مجموع مبـالغ     25 تا   10 ه   اينك  برابر اين عدد خواهد بود نه      25

  . سال اول بيمه نامه5پرداخت شده طي 
كه بيمه شده در اثـر حادثـه          در صورتي  سرمايه فوت در اثر حادثه،    : ب

و اين پوشش را در بيمه نامه انتخاب نموده و به ايشان تعلق             فوت كند   
  برابر حق بيمه ساليانه به استفاده كننـدگان        75حداكثر تا   گرفته باشد   

پوشـش   اين سـرمايه فقـط در صـورت وجـود          .گيرد ممات او تعلق مي   
  اثـر حادثه در بيمه نامه به ميزان تعهد شده و نيز فوت بيمـه شـده در               

پوشـش سـرمايه فـوت      در حالت كلي    ،  حادثه قابل پرداخت خواهد بود    
مـي  بـه هـر علـت       سرمايه فـوت     برابر   4 و يا    3،  2معادل   در اثر حادثه  

 برابـر   4گذار ايـن پوشـش را بـا ضـريب             اگر بيمه  عنوان مثال ه  ب .باشد
 ريـال   250.000.000انتخاب نموده و سرمايه فوت به هرعلتش مبلـغ          

 ريـال   1.000.000.000اش مبلـغ     باشد سـرمايه فـوت در اثـر حادثـه         
سـرمايه  "با جمع دو ستون خواهد بود كه در جدول ضميمه بيمه نامه   
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 بـه   "ر در اثـر حادثـه     سرمايه عمـ  " و   "عمر در صورت فوت به هر علت      
  .اين عدد خواهيم رسيد

كـه بيمـه شـده داراي پوشـش           در صـورتي   :سرمايه امراض خاص  : ج
سرمايه عمر فـوت بـه هـر        % 30اي حداكثرمعادل  امراض بوده سرمايه  

بيمه شده به علت    كه فوت    در صورتي  گيرد و  علت به ايشان تعلق مي    
يه نيز قابل   اين سرما  يكي از امراض تحت پوشش صورت گرفته باشد       

حداكثرســقف ســرمايه امــراض در حــال حاضــر  باشــد پرداخــت مــي
عنوان مثال اگر سرمايه فوت بـه هـر         ه  ب.  ريال است  000/000/200/

 ريال باشد سرمايه امـراض خـاص او         250.000.000علت بيمه شده    
 ريال خواهد بود اين مبلغ طبـق درصـد          75.000.000حداكثر مبلغ   

غيير خواهد نمود چراكه نسبت ثـابتي از        تعديل ساالنه سرمايه عمر ت    
سرمايه عمر بوده و با تغيير آن سـرمايه امـراض نيـز تغييـر خواهـد                 

  .نمود
اندوخته بيمـه    ارزش باز خريد يا   : نامه گذاري بيمه  اندوخته سرمايه : د

 بـه عمـل     تـضمينات  ساس مقررات و  انامه تا زمان فوت بيمه شده بر      
كنندگان قابـل     وجه استفاده  درو  سبه  آمده از سوي شركت بيمه محا     

 سال از   10 اين مبلغ بصورت تضمين شده براي        .پرداخت خواهد بود  
بـدين معنـي   ، تضمين ميگـردد  % 15صدور بيمه نامه حداقل بميزان      

سـود آوري   % 15هـاي شـركت بيمـه كمتـر از           گذاري كه اگر سرمايه  
تـضمين  % 15داشته باشد شركت بيمه مبلـغ درج شـده در سـتون             

ضميمه را به استفاده كننده يا استفاده كنندگان خواهد         شده جدول   
هاي بعمل آمـده بـيش از        گذاري سود سرمايه كه   در صورتي ،  پرداخت

باشد سود تحقق يافته به استفاده كننده يا اسـتفاده كننـدگان            % 15
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ضمنا بـا توجـه بـه شـرايط اقتـصادي روز ايـن              ،  تعلق خواهد گرفت  
و ايـن تغييـرات فقـط طبـق         ،  درصدها كاهش و يا افزايش مي يابند      

مجوز بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ميسر بـوده و شـركتهاي            
  .بيمه راسا مجاز به تغيير اين ضرايب نيستند

 مدت بيمه نامه به چه صورت است؟ ـ 13

 سـالگي بيمـه شـده       70تـا    سال حـداكثر   5 نامهحداقل مدت بيمه    
يمـه شـده بتوانـد     ولي اگر مدت بيمه نامه با توجه به سـن ب   باشد مي

 سال باشد با توجه به محـدوديت برنامـه صـدور شـركت              50بيش از   
تــوان در شــرايط   ســال قيــد ميــشود ولــي مــي50بيمــه كــارآفرين 

 سـالگي بيمـه شـده را        70ادامه بيمه نامـه تـا       ،  اختصاصي بيمه نامه  
 .تعهد نمود

 گذار چيست؟  شرايط سني بيمهـ 14

 شرايط شـامل حـال بيمـه گـذار          تنهاگذار بيمه شده نباشد      اگر بيمه 
 .سن قانوني و توان پرداخت حق بيمه خواهد بود

  منافع بيمه نامه در صورت حيات بيمه شده چيست؟ـ 15
در يـا    زمان بـاز خريـد      بوده و  نامه سود انباشته بيمه   ،ارزش بازخريد 

در وجـه     و شـده  هبت بيمه نامـه منـافع بيمـه نامـه محاسـ           پايان مد 
ي تـا   اين مبلغ به صـورت تـضمين       گردد ت مي استفاده  كننده پرداخ   

 ولي سود قطعي براساس اعالم سـاالنه        بوده، % 15 سال به مقدار     10
 ميانگين سـود قطعـي اعـالم        . شود  در پايان هر سال مالي معين مي      

% 18 حدود   1390شده از سوي شركت بيمه كارآفرين تا پايان سال          
  .باشد مي
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توان سـرمايه فـوت      يرا نم  به هر علت  چرا سرمايه  فوت     ـ  16
  ؟در اثر بيماري ناميد

تواند پوشش فـوت     يخواهد يا نم   بيمه شده نمي  ،  خاصبنا به داليلي    
يـا  3، 2تواند   نيز ميضريب اين سرمايه(اختيار نمايد را  حادثه  در اثر   

 ايـن بيمـه شـده كـه         و ) شود اختيار هر علت به   برابر سرمايه فوت     4
در اثر حادثه فـوت     نداشته ولي   پوشش تكميلي فوت در اثر حادثه را        

پرداخـت  اش    كننـده  اسـتفاده اي بـه     چه سرمايه شركت بيمه   ،  نمايد
بـراي زمـاني اسـت كـه        هم  راين سرمايه فوت به هر علت       ب؟ بنا نمايد

كند  بر اثرحادثه فوت مي    بيمه شده پوشش تكميلي حادثه را ندارد و       
ت فوت بيمـه    در صور ،  كند بنابراين  يا اينكه در اثر بيماري فوت مي       و

ــه مجمــوع    ــه و داشــتن پوشــش تكميلــي حادث ــر حادث شــده در اث
 تـا   هاي فوت به هر علت و حادثه به همراه اندوخته بيمه نامه            سرمايه

 تـوان ايـن پوشـش را صـرفاً         باشـد و نمـي     آن زمان قابل پرداخت مي    
  .سرمايه فوت در اثر بيماري ناميد

ـ    تعريف حادثه از لحاظ بيمه چيـست و       ـ  17 ي را  چـه خطرات
 شود؟ شامل مي

هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامـل خـارجي و بـدون قـصد و اراده                 
  .منجر به فوت بيمه شده شود بيمه شده بروز نموده و

حـوادث   سـياه زخـم،    كـزاز،  هـاري،  سموميت،مـ  غرق شدن، : شامل
  ...طبيعي و

حوادث ناشي از مصرف يا استعمال مواد مخـدر و مـشروبات الكـي و               
  .باشد  تعهدات اين بيمه نامه نميشاملرقه تمواد مح
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