بیمه نامه مهر آسیا
جامع عمر و پس انداز

بیمه نامه مهر آسیا
جامع عمر و پس انداز

شرکت سهامي بيمه آسيا بعنوان مبتکر و طراح بيمه عمروپس انداز و اولين ارائه دهنده اين بيمه نامه بعد از انقالب اسالمي  ،مفتخر است در راستای توسعه سياست های فروش ؛ پس از استقبال چشم گير از فروش بيمه نامه جامع عمر و پس انداز ؛ و با هدف ارائه پوشش
بيمه ای جديد  ،به منظور افزايش توان مالي بيمهگذاران محترم و خانواده ايشان  ،اقدام به طراحي بيمهنامه "مهرآسیا" با قابليت های ويژه و منحصر به فرد نموده که عالوه بر برخورداری از ماهيت تشکيل سرمايه و پس اندازی  ،امکان پوشش بيمه ای برای دو نفر را
فراهم مي نمايد .
از جمله ویژگی های بیمه نامه مهر آسیا
.1

برخورداری همزمان از مزايای بيمه ای و پس اندازی

.2

پوشش همزمان دو بيمه شده با دريافت يک حق بيمه

.3

پوشش بيمه شده دوم بدون دريافت هزينه

.4

ارائه پوشش های بيمه ای مستقل به هر دو بيمه شده

.5

امکان تغيير بيمه شده دوم در طول مدت بيمه نامه  ،در صورت حيات بيمه شده اول و بدون پرداخت حق بيمه اضافي

.6

امکان تعديل حق بيمه و سرمايه فوت و يا ساير پوشش های تکميلي برای هر دو بيمه شده

.7

امکان تعيين ذينفع مستقل برای هريک از بيمهشدگان درصورت فوت

.8

امکان صدور بيمه نامه برای دو بيمه شده به نفع يکديگر

مشخصات بیمه نامه مهر آسیا
سن بیمه شدگان و مدت بیمه نامه

-

بيمه شده اول و دوم مي توانند از بدو تولد تا  77سالگي تحت پوشش قرار گيرند.

-

مدت اين بيمه نامه از  5تا  37سال به انتخاب بيمه گذار مي باشد .

پوششهای بیمه ای قابل ارائه به هر دو بیمه شده در این بیمه نامه

-

سرمايه بيمه عمر (فوت بيمه شده)

-

پوشش تکميلي فوت در اثرحادثه  ،تا سه برابر سرمايه عمر

-

پوشش تکميلي نقص عضو و ازکارافتادگي دائم (کلي و جزئي) ناشي از حادثه

-

پوشش تکميلي هزينه پزشکي ناشي از حادثه

-

پوشش تکميلي بيماری های خاص

-

پوشش تکميلي معافيت از پرداخت حق بيمه در اثر ازکارافتادگي کامل و دائم بيمه شده اول

* پوشش تکميلي معافيت از پرداخت حق بيمه فقط به بيمه شده اول تعلق مي گيرد .
* درصورتي که بيمهگذار يکي از بيمهشدهها باشد ميتواند تحت پوششهای بيمه ای قرار بگيرد .
تداوم پوشش های بیمه ای و تشکیل اندوخته بدون پرداخت حق بیمه

با اخذ پوشش تکميلي معافيت از پرداخت حق بيمه  ،برای بيمه شده اول :
 -1درصورت ازکارافتادگي کامل و دائم بيمه شده اول :


تداوم تعهدات بيمه گر برای هر دو بيمه شده به صورت ثابت و با تشکيل اندوخته

 -2در صورت فوت بيمه شده اول :


عالوه بر پرداخت سرمايه عمر ،تداوم تعهدات بيمه گر برای بيمه شده دوم به صورت ثابت و تشکيل اندوخته

سودآوری بیمه نامه :

سود آوری مناسب اين بيمه نامه در پرداخت به موقع و مستمر حق بيمه تضمين مي گردد .


سود بخش پساندازی بيمه نامه :مطابق آئين نامه شماره  68شورايعالي بيمه  18 ،درصد سود روزشمار بصورت علي الحساب به اندوخته بيمه گذاران منظور ميگردد.



سود مشارکت در منافع :در پايان هر سال مالي ،سهم حاصل از سود قطعي سرمايه گذاری ذخاير بيمه های عمر نيز به حساب بيمه گذاران منظور خواهد گرديد.

اطالع رسانی از طریق پیامک


اعالم وضعيت بيمه نامه مشتريان از طريق سيستم پيامک



تأييد  24ساعته واريز حق بيمه



اعالم زمان پرداخت اقساط حق بيمه و وام



اعالم تغييرات در شرايط بيمه نامه به موجب صدور الحاقيه



اعالم سود مشارکت در منافع

خدمات قابل ارائه در این بیمه نامه


انعطاف در انتخاب ميزان حق بيمه و سرمايه عمر هر دو بيمه شده



امکان افزايش سنواتي حق بيمه و سرمايه عمر هر دو بيمه شده



تداوم پوششهای بيمه ای در صورت عدم پرداخت حق بيمه با تأمين از محل اندوخته



پرداخت وام به بيمه گذار از محل اندوخته بيمه نامه



امکان پرداخت اينترنتي اقساط از کليه کارت های بانکي متصل به شبکه شتاب



امکان بازخريد يا برداشت از محل اندوخته بيمه نامه



امکان اخذ گزارش و پيگيری وجوه پرداختي در هر زمان از طريق اينترنت به منظور شفافيت و پاسخگويي به بيمه گذاران

خدمات این بیمه نامه به دو صورت حضوری و الکترونیکی قابل عرضه است:
ـ حضوری :با مراجعه به شعب و نمايندگي های بيمه آسيا در سراسر کشور.
ـ الکترونيکي :با مراجعه به سايت اينترنتي شرکت بيمه آسيا ( )www.bimehasia.comبخش خدمات مشتريان در سامانه ياری رسان.

خدمات الکترونیکی بیمه نامه مهر آسیا

امکانات سامانه ياری رسان بيمه جامع عمر و پس انداز برای استعالم جداول محاسبه اوليه و دسترسي لحظهای بيمهگذاران محترم به اطالعات بيمه نامه ازطريق سايت بيمه آسيا به شرح زير مي باشد:
 -امکان پرداخت اينترنتي اقساط از کليه کارت های بانکي متصل به شبکه شتاب

 امکان استعالم نرخ و استخراج جداول محاسب اوليه امکان اخذ اعالميه بدهکار حق بيمه جهت پرداخت اقساط آتي بدون نياز به مراجعه به واحد صادرکننده امکان اخذ گزارش جدول پيش بيني تعهدات بيمه گر و بيمه گذار با آخرين تغييرات امکان اخذ گزارش جدول ارزش بازخريد به صورت لحظه ای امکان اخذ گزارش ميزان اندوخته بيمه نامه يا ذخيره رياضي امکان اخذ گزارش مالي بيمه نامه ـ اضافه/کسر واريز اقساط امکان اخذ گزارش ميزان وام متعلقه به مشتری و مدارک مورد نياز -امکان مشاهده گزارش سود مشارکت در منافع هر سال

جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

يک نمونه جدول محاسب اوليه بيمه نامه مهر آسيا برای دو بيمه شده  ،يک فرد  37ساله و يک فرد  17ساله که تقاضای بيمهنامه ای به مدت  27سال با حقبيمه ساالنه اوليه  17،777،777ريال وسرمايه فوت  277،777،777/-ريال وتعديل ساالنه
حقبيمه  17درصد و تعديل ساالنه سرمايه  5درصد و پوششهای تکميلي را به صورت جداگانه دارند  ،به شرح زير ميباشد:
1

2

3

4

5

6

7

مدت (سال)

سرمایه پوشش

اول

دوم

1

30

10

10,000,000

2

31

11

11,000,000

1,419,620

3

32

12

12,100,000

1,490,580

10

39

19

23,579,477

2,167,220

176,628,746

18

47

27

50,544,703

3,644,740

496,577,491

458,403,664

19

48

28

55,599,173

3,827,000

556,003,664

481,323,847

1,443,971,540

20

49

29

61,159,090

4,018,380

621,181,135

505,390,039

1,516,170,117

حق بیمه
عمر و پس انداز

10

حق بیمه

مجموع حق بیمه عمر

پوشش های

و پس انداز با

تکمیلی

پوششهای تکمیلی

سرمایه بیمه عمر

سرمایه پوشش تکمیلی تکمیلی نقص عضو
و ازکارافتادگی دائم

12

سرمایه پوشش

سرمایه پوشش تکمیلی

سرمایه پوشش

اندوخته بیمه نامه با

اندوخته بیمه نامه با

سود ٪18

سود ٪22

سود ٪24

60,000,000

6,764,544

6,993,845

7,108,498

6,426,317

17,524,671

18,398,485

18,842,269

16,823,694

31,278,909

33,405,265

34,503,185

30,340,555

362,622,484

400,504,535

267,686,983

2,925,194,596

1,292,693,987
1,542,116,200
1,834,340,680

سرمایه بیمه عمر

سرمایه پوشش تکمیلی

درصورت فوت

فوت به علت حادثه

و ازکارافتادگی دائم

60,000,000

200,000,000

600,000,000

200,000,000

210,000,000

630,000,000

210,000,000

63,000,000

220,500,000

661,500,000

220,500,000

66,150,000

930,796,930

310,265,643

93,079,693

297,690,145

458,403,664

137,521,099

1,655,075,495

2,411,856,581

144,397,154

2,009,955,492

3,001,362,505

3,687,104,308

151,617,012

2,434,243,406

3,726,276,690

4,637,683,028

تکمیلی

درصورت فوت

1,341,200

11,341,200

200,000,000

600,000,000

200,000,000

23,760,820

210,000,000

630,000,000

210,000,000

63,000,000

37,351,400

220,500,000

661,500,000

220,500,000

66,150,000

310,265,643

930,796,930

310,265,643

93,079,693

310,265,643

1,375,210,991

458,403,664

137,521,099

458,403,664

1,375,210,991

481,323,847

144,397,154

481,323,847

1,443,971,540

481,323,847

505,390,039

151,617,012

505,390,039

1,516,170,117

505,390,039

بیماری های خاص

(کلی و جزئی)

ارزش بازخرید

اندوخته بیمه نامه با

نقص عضو

فوت به علت حادثه

(کلی و جزئی)

پیش بینی اندوخته بیمه نامه درصورت حیات

پوشش های بیمه ای بیمه شده دوم

پوشش های بیمه ای بیمه شده اول

حق بیمه

سن بیمه شدگان

8

9

11

13

14

15

16

17

18

تکمیلی
بیماری های خاص

بیمه نامه در پایان
سال بیمه ای

راهنمای نحوه کاربرد جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار:
 -1ميزان حق بيمه پرداختي در سال اول برابر است با 200/-ر341ر 11ريال (حق بيمه عمر و پس انداز به عالوه حق بيمه پوشش های تکميلي – ستون  )6مي باشد .
 -2در صورت حيات بيمهشده اول در انقضاء مدت بيمه نامه مبلغ 476/-ر243ر434ر 2ريال (سطر  27ستون  )15به ذينفع در صورت حيات بيمه شده اول پرداخت خواهد شد.
 -3درصورت فوت بيمهشده اول ( به استثناء حادثه) سرمايه تعهد شده (ستون  )7مربوط به سال بيمه ای وقوع فوت و ذخيره رياضي سال قبل از فوت (ستون  )15به عالوه سهم روزشمار تا تاريخ فوت به استفاده کنندگان تعيين شده پرداخت خواهد شد .
مثال  :درصورت فوت بيمهشده اول در سال نوزدهم بيمه ای مبلغ 847/-ر323ر 481ريال(سطر  11ستون  )7به عالوه مبلغ 415/-ر775ر655ر 1ريال (سطر 18ستون  ) 15به عالوه روزشمار ذخيره رياضي در سال نوزدهم به استفاده کنندگان تعيين شده پرداخت
خواهد شد.
 -4درصورتي که بيمهشده اول مثال فوق ،بر اثر حادثه فوت نمايد  ،به ارقام (بند  )3مبلغ 547/-ر171ر443ر 1ريال (سطر  11ستون  )8نيز اضافه خواهد شد .
 -5درصورت ابتالء بيمه شده اول به هرکدام از بيماری های خاص (سکته قلبي ،سکته مغزی ،جراحي عروق قلبي(کرونر) ،سرطان و پيوند اعضای اصلي بدن ) به تشخيص پزشک معتمد شرکت ،سرمايه به ميزان مبلغ مندرج در ستون  17با توجه به سال ابتال و رعايت
دوره ی انتظار ( ،شش ماه از تاريخ شروع پوشش ) در زمان حيات به وی و درصورت فوت به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد.
مثال  :چنانچه بيمه شده اول در سال نوزدهم بيمه نامه  ،در اثر سکته قلبي فوت نمايد مبلغ 154/-ر317ر 144ريال (سطر  11ستون  )17نيز به مبالغ ذکر شده در مثال بند  3اضافه خواهد شد .
 -6درصورت نقص عضو کلي بيمهشده اول در اثر حادثه ؛ سرمايه به ميزان مبلغ مندرج در ستون  17و درصورت نقص عضو جزئي بخشي از اين سرمايه بنا به تأييد پزشک معتمد پرداخت خواهد شد.

-7

در صورت فوت بيمه شده دوم  ،سرمايه فوت مندرج در ستون  11مربوط به سال بيمه ای وقوع فوت  ،به استفاده کنندگان تعيين شده  ،پرد اخت و بيمه نامه برای بيمه شده اول ادامه خواهد يافت  .و در صورت فوت وی بر اثر حادثه  ،سرمايه مندرج در ستون 12
مربوط به سال بيمه ای وقوع فوت نيز به سرمايه مذکور اضافه خواهد شد .

-8

در صورت فوت همزمان هر دو بيمه شده در اثر حادثه  ،سرمايه های مندرج در ستون های  11 ، 8 ، 7و  12پرداخت خواهد شد .

 -1درصورت ازکارافتادگي کامل و دائم بيمهشده اول بامنشاء بيماری يا حادثه و تائيد پزشک معتمد بيمه گر ،از پرداخت حق بيمه سنوات آتي معاف خواهد شد و تعهدات بيمه نامه (سرمايه فوت و اندوخته) برای هر دو بيمه شده تا پايان مدت به قوت خود باقي خواهد
ماند.
 -17درصورت نياز مالي بيمهگذار  ،عالوه بر امکان دريافت وام يا برداشت از اندوخته ؛ ارزش بازخريد مطابق مبالغ مندرج در ستون  18منطبق با سال بيمه ای درخواست بيمه گذار قابل پرداخت خواهد بود .
 -11اندوخته بيمه نامه براساس  18درصد سود فني تضميني تا سال پنجم و  15درصد از سال ششم تا سال دهم پرداخت مي شود  .نرخ سود فني از سال دهم به بعد براساس شرايط اقتصادی و مصوبات بيمه مرکزی ايران خواهد بود ولي حداقل به ميزان ده درصد تضمين
شده است.
 -12اين بيمه نامه دارای سود مشارکت در منافع مي باشد که در پايان هر سال مالي به صورت جداگانه محاسبه و به اندوخته بيمه نامه اضافه خواهد شد .

تلفن مديريت عمروپس انداز ) 721( 66417173 – 66474677 – 66177115:
نمابر  ) 721( 66417775 :سامانه اطالع رساني 8777 :
Email:omr-pasandaz@bimehasia.ir

www.bimehasia.com

