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یکی از متداولترین روشهای پسانداز برای تامین آتیه مالی کودکان و نوجوانان ،استفاده از طرحهای بیمه عمر و سرمایهگذاری کودک و
نوجوان است .شرکتهای بیمه متعددی ،طرح بیمه عمر را با شرایط و ویژگیهای خاص خود ارائه میدهند ،اما برای خالصی از سردرگمی
برای یک انتخاب مناسب ،دخل و خرج امروز به جزئیات مالی و پوششی این بیمهنامهها میپردازد.

نگاهی به جزئیات بیمه نامه های عمر و آتیه کودک و نوجوان

دو دوتا چهارتای بیمههای عمر

سوده قدیمی

h.habibi@khorasannews.com

چندروزیبودکهحسابیخودشراگرفتاردفترهای
مختلفبیمهکردهبود.هرروزبهیکیازآنهاسرمیزد
و هر بار با پوشه ای از برگه های کوچک و بزرگ پر از
عددورقمبهخانهبازمیگشت.هرشبتمامبرگهها
را به همراه همسرش با وسواس مطالعه می کرد ،تا
بلکهبتوانددرمقاموالدیمسئول،بهترینراهرابرای
تامین آینده مالی نوزاد خود انتخاب کند .اما هر چه
بیشترجستوجومیکرد،بیشترسردرگممیشد....

شاید بسیاری از شما نیز وضعیت مشابهی را تجربه
کرده باشید .دخل و خرج امروز ،جست وجوی شما
را آسان تر کرده و به طور خالصه به بررسی شرایط
وجزئیات مالی بیمهنامه های عمر کودک و نوجوان
پرداخته اســت .در مطلب پیشین به معرفی انواع
بیمهنامهها،اهدافومزایایبیمههایعمرپرداخته
شد.اغلبشرایطوویژگیهایایننوعبیمهنامههابه
یکدیگرشباهتدارندوتنهاچیزیکهآنهاراازیکدیگر

بیمه عمر پاسارگاد

بیمه عمر سامان

جدول زیر یک نمونه از پرداختها برای بیمهنامه پاسارگاد ،با سود  16درصد است.
حق بیمه پرداختی
ماهانه
 50هزار تومان

متمایزمیکند،جزئیاتمالیبیمهنامههامانندنرخ
سود ،میزان مبالغ حق بیمه و اندوخته نهایی است.
امابهتراستپیشازآن،برخیویژگیهایبیمهنامه
هایعمر،بهطورخالصهیادآوریشودوسپسباادامه
مطلبامروزهمراهشویم.
اهــداف بیمه نامه عمر تامین هزینه های تحصیل،
ازدواج،مسکنوسرمایهشغلیفرزنداناست.
محدودیت سنی وجــود نــدارد و از بــدو تولد قابل

اجراست.
مدتقراردادمعموالبین5تا 30سالاست.
حق بیمه میتواند به صورت ساالنه یا اقساط ماهانه
پرداختشود.
سودروزشمارتضمینی،بین 15تا 18درصداست.
پــس از پایان ســال دوم ،امکان گرفتن وام با سود
بازخریدی بیمه نامه
4درصــد ،تا  90درصد ارزش
ِ
وجوددارد.

افزایش حق بیمه پرداختی و سرمایه کل با ضریب
افزایش 10درصد،برایمقابلهبااثرتورمدرسالهای
آیندهامکانپذیراست.
درپایانقراردادبیمهگذارمیتواندهمهسرمایهاش
را یک جا بگیرد یا به صورت مستمری ماهانه از آن
استفادهکند.
اندوختهکل،معافازمالیاتوقوانینوراثتاست.

روش پرداخت حق بیمه به صورت ساالنه و حق بیمه پرداختی یکمیلیون تومان است.

بعد از 15

بعد از 20

بعد از 25

بعد از 30

سال

سال

سال

سال

 12میلیون و 700

 36میلیون

 89میلیون

 200میلیون

 448میلیون

هزار تومان

تومان

تومان

تومان

تومان

بعد از  10سال

سود تضمینی
 16درصد

حقبیمهپرداختیماهانه
 50هزار تومان

 18درصد

دراینبیمهنامهشمامیتوانیدباهرشرایطاقتصادی،ازسرمایهگذاریبیمهعمرکوثربرخوردارشویدوبهطورساالنهیااقساط
ماهانه،حقبیمهخودراپرداختکنید.دراینطرح،میزانحقبیمهمعموالمتناسببامبلغواموتعداداقساطتعیینمیشود.

مدت قرارداد

سن بیمه شده

حق بیمه پرداختی ماهانه

جمع حق بیمه پرداختی

پیش بینی اندوخته

 5سال

 10سال

یک میلیون تومان

 6میلیون و  200هزار تومان

 12میلیون و  800هزار تومان

 10سال

 15سال

یک میلیون تومان

 16میلیون تومان

 59میلیون تومان

در این بیمه نامه باید همان اول کار ،حداقل سه میلیون تومان یک جا بپردازید و امکان قسط بندی وجود ندارد .نرخ سود
سرمایهگذاری  16درصد است .نکته مهم آن که میزان سرمایه کل ،به تعداد سالهای واریزی حق بیمه ربط دارد:

بعد از  10سال

بعد از  15سال

بعد از  20سال

بعد از  25سال

بعد از  30سال

سن بیمه شده

حداقل میزان سرمایه

حداکثر میزان سرمایه

 19میلیون و

 59میلیون و

 160میلیون و

 406میلیون

 991میلیون

بدو تولد تا سه سال

یک میلیون تومان

 5میلیون تومان

 650هزار تومان

 850هزار تومان

 800هزار تومان

و  200هزار تومان

تومان

 4تا  10سال

 3میلیون تومان

 20میلیون تومان

 11تا  15سال

 3میلیون تومان

 30میلیون تومان

 16تا  20سال

 3میلیون تومان

 40میلیون تومان

بیمه ایران  :بیمه عمر «مان»

سود تضمینی این بیمهنامه  16درصد ،با افزایش حق بیمه ساالنه  10درصد است .این جا یک نمونه جدول پرداختی برای
یک کودک زیر یک سال را آوردهایم:

بیمه عمر سینا
حق بیمه پرداختی ماهانه

بعد از  10سال

بعد از  20سال

 50هزار تومان

 13میلیون و  500هزار تومان

 72میلیون تومان

نمونه جدول پرداختی زیر برای گروه سنی بین یک تا  18ساله:
حق بیمه پرداختی ماهانه

بعد از  10سال

بعد از  20سال

 100هزار تومان

 28میلیون تومان

 145میلیون تومان

سن بیمه شده بدو تولد تا  15سالگی

مدت بیمه نامه

مبلغ حق بیمه پرداختی ساالنه

سرمایه نهایی

 10ساله

 10سال

 3میلیون

 28میلیون

بیمه عمر نوین

بیمه عمر پارسیان

در این جدول ،سن فرد بیمه شده را زیر 10سال در نظر گرفتیم و تفاوت آن با جدول قبلی در نرخ سود تضمینی است که
18درصد محاسبه شده است.
سود تضمینی

بیمه عمر کوثر

این نمونه جدول پرداختی ،در دو طرح با شرایط متفاوت ،برای فرزندان زیر 4سال و از 4تا  18سال تهیه شده است:
طرح اول:
سن بیمه

حق بیمه

ضریب

اندوخته کل

شده

پرداختی ماهانه

افزایش ساالنه

بعد از  15سال

زیر  3سال

 20هزار تومان

 10درصد

 20میلیون تومان

بعد از  20سال
 50میلیون تومان

بعد از  25سال
 120میلیون تومان

بعد از  30سال
 250میلیون تومان

طرح دوم:
سن بیمه شده

حق بیمه ماهانه

اندوخته کل بعد از  15سال

بعد از  20سال

بعد از  25سال

بعد از  30سال

 4تا  18سال

 25هزار تومان

 25میلیون تومان

 60میلیون تومان

 130میلیون تومان

 300میلیون تومان

بیمه عمر البرز

پرداخت حق بیمه عمر سینا به چهار صورت امکان پذیر است که انتخاب روش پرداخت و مبلغ حق بیمه ،بنا به درخواست
بیمهگذار است.
روش پرداخت

حداقل حق بیمه سال اول

 6قسط سال اول

ساالنه

 200هزار تومان

-----

 2قسط شش ماهه

 240هزار تومان

 120هزار تومان

 4قسط سه ماهه

 300هزار تومان

 75هزار تومان

 12قسط ماهانه

 600هزار تومان

 50هزار تومان

طول مدت قرارداد تقریبا  20سال و ضریب افزایش حق بیمه ،ساالنه  10درصد است.
سن بیمه شده
 0تا  10سال

سال بیمه ای
 10سال

حق بیمه ماهانه
 100هزار تومان

حق بیمه ساالنه
یک میلیون تومان

اندوخته بیمه نامه
 10میلیون تومان

بیمه عمر دی

مدت قرارداد این بیمهنامه  20ساله وروش پرداخت حق بیمه به صورت ساالنه است.
سال بیمه ای

حق بیمه پرداختی ساالنه

اندوخته سرمایه کل با سود  15درصد

 10سال

یک میلیون و  16هزار تومان

 9میلیون و  700هزار تومان
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