
 : بیمه عمر و سرمایه گذاری

تبدیل بیمه عمر و حوادث زمانی به بیمه عمر و سرمایه گذاری عالوه بر اینکه کلیه شرایط قرارداد سال قبل 

و نقض  میلیون تومان 100میلیون تومان و فوت حادثی به میزان  100از جمله سرمایه فوت عادی به میزان 

افزایش یافته است مزایای بسیار بیشتری نسبت به بیمه عمر و حوادث زمانی محدود  عضو و از کار افتادگی

 دارد  از جمله :

 و یا اضافه کردن افراد  خوداعضای تحت تکفل و دریافت پوشش برای بیمه شده اصلی ف ذامکان ح

 همسر( و  دختر ،جدید ) تنها برای نسبت های پسر

  سالگی  85امکان عضویت تا سن 

  پیش بینی  سود و  اندوختهبرای کلیه گروه های سنی یکسان است ولی حق بیمه در سال اول

مشارکت  بر اساس هر سن متفاوت می باشد بر اساس اعالم شرکت در پایان سال پیش بینی سود 

 بوده استدرصد  30-25مشارکت بین 

  امکان بازخریدی از پایان سال اول 

 قرارداد حذف شده است  کلیه هزینه های بیمه گری در این 

   درصد اندوخته انجام وجود دارد 90به میزان پس از دو سال امکان دریافت وام 

 بیمه آتش سوزی منازل مسکونی:

 سوزی منازل به صورت سالیانه کسر می گردد شبیمه آت 

  : حریق، صائقه ، انفجار  پوشش ساختمان تاسیسات اثاثیه منزل پرسنل به شرح  خطرات اصلی شامل

 %10و پوشش های اضافی :  0 )فراشنیز خطرات اصلی :  سیل و طغیان آن شامل: پوشش اضافی  و 

 می باشد 

  ( .امکان اضافه کردن پوشش و سقف ارزش سرمایه با پرداخت حق بیمه اضافی قابل انجام می باشد

 مراجعه به صورت حضوری به کارشناس مستقر در دانشگاه (

 سقف تعهدات    شرح 

  2,000,000,000      ارزش اعیانی ساختمان منازل مسکونی 
  1,000,000,000      ارزش اثاثیه و لوازم مورد استفاده در منزل مسکونی 

  200,000,000         هزینه اسکان موقت تا سقف

 

 بیمه شخص ثالث و بدنه :



 و بدنه در سامانه بیمه به زودی فراهم و  نامه شخص ثالث  بیمه ) کسر از حقوق ( صدور اقساطی

بدون  و دریافت تخفیفات ) کسر از حقوق (  اطالع رسانی خواهد شد. و در حال حاضر صدور اقساطی

 با مراجعه به نماینده مستقر در واحد امکان پذیر می باشد. پیش پرداخت 

  جدول 

 تخفیف نوع پرداخت  نام بیمه 

گروه استفاده 

 کنندگان 

   هشت ماهه شخص ثالث

کارمند هیات 

 علمی بازنشسته 

 هشت ماهه بدنه 

 50%  عالوه بر تخفیف های مازاد

 مالی

کارمند هیات 

 علمی بازنشسته 

 

 جزئیات بیشتر در بخشنامه های اتی اعالم خواهد شد. 


