گواهي اطالع بيمه گذاران از كليات شرايط عمومي بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري
شماره شناساييPI31F020 :
شماره بازنگري02 :

.1در صورت عدم پرداخت حقبيمه در سررسيد تعيين شده ،بيمهگر براي تأمين حقبيمه خطر فوت ،حقبيمه پوششهاي اضافي (در صورت وجود) و ساير هزينههاي بيمهنامه،
  معادلآنها را از اندوخته سرمايهگذاري بيمهنامه كسر مينمايد و تا زمانيكه اندوخته سرمايهگذاري بيمهنامه براي تأمين موارد يادشده كافي باشد ،پوشـشهاي بيمهنامه به قوت
  خود باقي است.
.2در صورتيکه اندوخته سرمايهگذاري بيمهنامه جهت تامين پوشش خطر فوت ،پوششهاي اضافي و ساير هزينهها کافي نباشد ،بيمهنامه عمر و ســرمايهگذاري به حالت تعليق
  درآمده و بيمهگر تعهدي در قبال جبران خطرات تحت پوشش بيمهنامه نخواهد داشت.
ق (به صـــــورت
.3بيمهنامه تعليق شده در صورت درخواست بيمهگذار و موافقت بيمهگر ،با ارزيابي مجدد بيمهشده (در صورت صالحديد بيمهگر) و پرداخت حقبيمههاي معو 
  يكجا) توسط بيمهگذار ،قابل بازگشت از حالت تعليق ميباشد.
.4به استناد آييننامه بيمه مركزي ،نرخ سود فني علي الحساب در شركت بيمه پارسيان  15درصد بوده كه تا ده سال تضمين شده و به صورت روزشمار اعمـال مي گردد .الزم
به ذكر است كه در صورت كسب سود مازاد بر نرخ سود فني علي الحساب 85 ،درصد از سود ياد شده به همراه ساير عوايد حاصــله از مجموع معامالت بيمههاي زندگي
اندوختهساز تحت عنوان سود مشاركت در منافع به اندوخته بيمهنامه اضافه خواهد شد.
.5ميزان سرمايه فوت با درخواست بيمهگذار و موافقت بيمهشده و بر اساس ضوابط و قوانين شركت بيمه پارسيان ارائه ميگردد .با توجه به رابطه معكوس ميان ســـرمايه
فوت و ميزان اندوخته بيمهنامه ،در صورت درخواست سرمايه فوت با مبالغ باال ،ارزش بازخريد واندوخته بيمهنامه كاهش مييابد.
.6پس از بررسي فرم پيشنهاد بيمه عمرانفرادي و اعمال احتمالي اضافه نرخ پزشكي ،اندوخته بيمهنامه كاهش يافته و يا طي بررســي ساير ريســكهاي مرتبط با
بيمهنامه ،ممكن است سرمايه فوت يا سرمايه پوششهاي اضافي ،كاسته شود .بنابراين ممكن است تغييراتي در موارد درخواستي بيـــمهگذار لحاظ گردد .اعالم تغييـــرات از
جانب نماينده به بيمهگذار الزامي بوده و بيمهنامه فقط در صورت اعالم موافقت بيمهگذار صادر خواهد شد .بديهي است پس از اعالم موافقت بيم هگذار هيچگونه درخواســت
تغييرات مالي تا پايان سال بيمهاي اول قابل انجام نميباشد.
.7هرگونه تغيير در ارتباط با حذف يا اضاف ه نمودن پوششهاي اضافي و سرمايههاي بيمهنامه (فوت به هر علت ،فوت در اثرحادثه ،امراض خاص ،نقص عضــو) ،ميزان حــقبيمه
پرداختي ،نحوه پرداخت حقبيمه ،نرخ تعديل حقبيمه ،مدت بيمهنامه و ساير موارد مشابه در ابتداي هر سال بيمه اي امكان پذير است .بدين منظور ضروري است بيــم هگذار
نسبت به موارد مندرج در فرم پيشنهاد بيمهنامه دقت كافي را مبذول نمايد.
.8تمامي اطالعات مندرج در فرم پيشنهاد عمر انفرادي بايستي در كمال صحت و صداقت توسط بيم هگذار /بيمهشده تكميل گردد .بديهي است هر گونه اظـــهار خــالف واقع و
كتمان حقايق  به موجب قانون بيمه ،ميتواند مشمول فسخ قرارداد از طرف بيمه گر ،اعمال اضافه نرخ ،بطالن و از دست دادن تمام يا بخشي از مزاياي بيمهنامه گردد.
.9درخواست بيمه گذار مبني بر انصراف از قرارداد ،درصورتيكه كمتر از  30روز (سي روز) از تاريخ صدور بيمهنامه صورت پذيرد ،مشـمول ابطال قرارداد بوده كه در اين حالت
كل حقبيمه پرداختي پس از كسر هزينه هاي پزشكي (در صورت انجام آزمايشات پزشكي) به بيم هگذار برگشت داده ميشود .درخواست بيمه گذار مبني بر انصــراف قرارداد،
درصورتيكه پس از مدت  30روز (سي روز) از تاريخ صدور بيمه نامه صـــورت پذيرد ،مشـــمول فسخ از طرف بيم هگذار (بازخريدي) بوده كه در اين حالـــــت فقط ارزش
بازخريدي محاسبه و به بيم هگذار برگشت داده خواهد شد.
.10در بيمه نامه هاي عمروسرمايهگذاري لزوماً ارزش بازخريدي با مجموع حقبيمه پرداختي برابر نخواهد بود .بديهي است حقبيمه هاي پرداختي پس از كسر حقبيــــــمه
ت در منافع(درصورت استحصال) سرمايهگذاري شده و تشكيل اندوختـــه بيمـــه نامه
پوشش هاي بيمه اي و هزينه هاي بيمه نامه ،با نرخ سود فني عليالحساب و سود مشارك 
را خواهد داد .درصورت بازخريد بيمه نامه ،اندوخته بيمه نامه پس از كسر كسورات قانوني تحت عنوان ارزش بازخريدي به بيم هگذار عودت داده ميشود.
.11درصورتيكه بيمهنامه به مدت  6ماه بال انقطاع تعليق شده باشد ،بيمهگر ميتواند با اعالم قبلي به بيمهگذار و عدم پيگيري وي جهت تعيين وضعيت بيــمهنامه ،بيمـــهنامه
را فسخ نمايد.
.12آدرس بيمهگذار مندرج در فرم پيشنهاد بيمه نامه به عنوان آدرس قانوني وي محسوب شده و مكاتبات بيمهگر به همان آدرس انجام خواهد شد .لذا به منظور ارائه خدمات
بهتــر و سريعتر الزم و ضروري است ،هرگونه تغيير در آدرس و شماره تماس بيم هگذار سريعاً از طريق نمايندگي ،مجتمع ها و يا شعب بيمه اي به اطالع شركت بيمه پارسـيان
رسانده شود.
ي درخواست هاي بيم هگذار شامل ،درخواست الحاقيه تغييرات ،بازخريد ،ابطال ،دريافت وام و برداشت از اندوخته ،صــــرفاً از طريق نـمايندگي/كارگزاري قابل انجام
.13تمام 
ميباشد .در صورت عدم فعاليت يا لغو كد نماينده ،اين امر توسط مجتمعها و شعب بيمه پارسيان در سراسر كشور انجام خواهد گرديد.
ب با پوششهاي بيمهاي ،الزم است مراتب با ذكر علت ،حداكثر ظرف مدت يك ماه همراه با مدارك و مســـتندات مورد نياز به اطالع
.14در صورت وقوع خسارت متناس 
بيمهگر برسد .اين مهم صرفاً ازطريق نمايندگي/كارگزاري قابل انجام ميباشد .درصورت عدم فعاليت يا لغو كد نماينده ،اين امر توسط مجتمعها و شعب بيمه پارسيان در سراسر
كشور انجام خواهد گرديد.

(مجتمع بيمه اي ،شعبه،باجه ها،نمايندگي)

تائيد درخواست و احراز
گواهي بيمه گذار
هويت بيمه گذار

بدينوسيله گواهي ميگردد كه اطالعات مندرج در فرم مزبور را در عين صحت و سالمت ،و به طور كامل و دقيق مطالعه نمودهام .همچنين ضمن اطالع
كامل و قبول كليه شرايط مندرج در اين فرم و بعد از استماع توضيحات تكميلي نماينده ،پيشنهاد خود را مبني بر صدور بيمهنامه عمروســرمايهگذاري
اعالم ميدارم.
نام و نام خانوادگي ،تاريخ و امضاء بيمهگذار
اينجانب.................................................................به كد نمايندگي ، ......................ضمن احراز هويت بيمهگذار محترم آقاي/خانم ..........................................
پيشنهاد وي مبني برصدور بيمه نامه عمر انفرادي را تاييد و اعالم ميدارم .ضمنا توضيحات تكميلي مطابق با شرايط درخواستي بيمهگذار و اطالعات
ط عمومي ،خصوصي ،آئيننامهها و بخشــــنامههاي مديريت
مندرج در فرم پيشنهاد عمرانفرادي ،متناسب با قوانين و مقررات بيمهاي از جمله (شراي 
بيمهنامه عمر انفرادي) ارائه گرديد.
كارت ملي بيمهگذار به پيوست بوده و در سيستم ثبت گرديد.

تاريخ ،مهر و امضاء مجتمع بيمه اي /شعبه /باجه بيمهاي /نمايندگي
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