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  به نام خدا                         

  

 دارم دوستت كه بشنوم پدرم از داشتم آرزو هميشه

  نيست شنيدني ها داشتن دوست همه كه ميفهمم حاال اما

  .داد ما به و خود به پدرم كه اي هديه گذاري سرمايه و زندگي بيمه

  

  پاسارگاد بيمه نوزادان عمر بيمه

  ؟ دارند نياز نامه بيمه اين به نوزادانمان چرا       

 آينده، براي بزرگي هاي برنامه و اميدها .نيست خانواده در نوزاد يك تولد از باالتر وشعفي لذتي هيچ
  .كند مي مشغول را والدين فكر

. كندمي جلب خود به را مادر و پدر عمده توجه تولدش با كه است نوزادي هر زندگي از بخشي آينده
 حدي تا كه كندمي هايي ريزي برنامه انجام به تشويق را هاخانواده معموالً نامعلوم آينده اين

  .هاستآن هاينگراني كنندهبرطرف
 و جواني هايسال در را فرزندشان مالي نيازهاي از بخشي تا كنندمي را شانتالش همه مادر و پدر و دارد اقتصادي جنبه بيشتر ها ريزي برنامه اين

  .طلبدمي هازمينه همه در را مادر و پدر مشاركت و شودمي گيرهمه نوعي به كودك تولد با توجه اين اما. كنند تامين اشنوجواني

  

  ؟ چيست نوزادان آتيه تامين و عمر بيمه

  ... بسازيد امروز از را آينده

 كي عنوان به آن به متفاوت و جديد نگرشي با ايراني هاي خانواده و است شده آن به زيادي توجه اخير سال چند در كه است هاييصنعت جزو بيمه
 به را والدين ذهن فرزندان آينده از نگراني است، گذشته هايديدگاه از متفاوت فرزندانشان، آينده به امروزي والدين نگاه .كنند مي نگاه انداز پس
 ساخته فرزندانشان فرداي برابر در مسوول اما نگران افرادي آنها از و كرده مشغول خود
 هايدغدغه تمام و كنند مي فرزندان وقف را خود روزشبانه امروزي والدين اغلب. است
  .آنهاست مالي توقعات و نيازها تامين شان ذهني
 تنياف پي در فرزندان، نيازهاي تامين و كامل رفاه مطلوب، شرايط ايجاد در سعي با آنها

  .هستند خود فرزندان مالي آينده براي نسبي امنيتي
 نهات كنند،مي پرداخت بيمه حق عنوان به كه مبالغي كنندمي فكر هاخيلي گذشته در

 در بردنمي آن از نفعي فرد خود و گيردمي تعلق هاآن وارثان به اشخاص فوت از پس
 اين. كنندمي پرداخت را اند كرده انتخاب قرارداد شروع در كه را مبلغي قرارداد، مدت طول در افراد و نبوده اينطور نوزادان عمر بيمه در كه حالي
  .گيردمي تعلق است، كرده بيمه را خود كه فردي به و شودمي توجهي قابل رقم قراداد پايان در ساالنه تورم و سود احتساب با مبلغ
 روز از شما كه گذاريسرمايه اين با تواندمي او. باشد داشته اختيار در توجهي قابل انداز پس جواني، هايسال در دارد آرزو ايساله 30 تا 20 جوان هر

  .كند انتخاب خود براي را شغلي يا بخرد خانه كند، تامين راحتي به را كشور خارج يا داخل در تحصيل هزينه كند، ازدواج ايد داده انجام تولدش
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  نوزادان عمر بيمه در انداز پس نحوه

  ... آينده در بزرگ اي سرمايه ، شما كوچك هاي پرداخت
 رحط اين انداز پس و پوشش تحت را او فرزندتان، تولد اول هايماه از توانيد مي شما نامه بيمه اين در

 پس به شروع ، قرارداد مدت سال 30 الي 5 بين و تومان هزار 20 ماهانه مبلغ حداقل از و . دهيد قرار
  .كنيد انداز
 در قرارداد اين اول سال 5 در %18 تضميني سود نرخ احتساب با شما پرداختي هاي بيمه حق

 و اه بيمه حق شدن افزوده با بعد سالهاي طي ، اندوخته اين. شود مي انباشته شما انداز پس صندوق
 اشم فرزندان مالي آينده تامين براي را مطمئن و توجه قابل اندازي پس و يافته افزايش آنها، سود

  .كند مي فراهم

  

  ... انداز پس جدول

 دازان پس و پوشش تحت تولد بدو از نوازادي جدول اين در. ايم كرده طراحي را زير جدول نامه بيمه اين انداز پس از شما بيشتر چه هر آشنايي براي
  .گيرد مي شكل او براي انداز پس و سرمايه اين تومان هزار 30 الي 20 مبلغ بين از و سال 30 الي 20 پايان در و گيرد مي قرار نامه بيمه اين

  

  سال 20سرمايه بعد از   سال 15سرمايه بعد از   تمامي مبالغ به تومان است
  68،000،000  28،000،000  هزار تومان 1پرداخت روزانه 

  138،000،000  58،000،000  هزار تومان 2پرداخت روزانه 

  205،000،000  83،000،000  هزار تومان 3روزانه پرداخت 

  274،000،000  112،000،000  هزار تومان 4پرداخت روزانه 

  342،000،000  140،000،000  هزار تومان 5پرداخت روزانه 
  

  نوزادان آتيه و عمر بيمه مزاياي بر كلي مرور

 تضميني سود دريافت  
  .باشد مي سال هر در  15%  آن از بعد هاي سال براي و بوده  18%  نامه بيمه اين اول سال پنج براي ساالنه تضميني سود ميزان حداقل           
 وام دريافت  

  ارزش مبلغ از  90% تا توانيد مي دوم سال پايان از. باشد مي اداري تشريفات هيچگونه بدون وام يافت در نامه بيمه اين مزاياي از يكي            
  .نمائيد دريافت وام را خود فرزند نامه بيمه صندوق      
 خالص سود دريافت  

  .باشد مي شما به متعلق آن تمامي و باشد مي عوارض گونه هر و ماليات از معاف دوره انتهاي در پرداختي سرمايه و سود            
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 پرداخت باز بدون سرمايه  
 يم گذاري سرمايه اين از شما خالص سود بلكه ندارد، پرداخت باز نيز و نبوده وام يا و تسهيالت نامه بيمه اين سرمايه           

   موارد براي و باشد
  .كنيد استفاده آن از توانيد مي مختلف          

  

  ؟ چيست نوجوان و كودك آتيه بيمه

  ... مالي آينده براي ريزي برنامه

 قابليت داراي نوجوان و كودك آتيه بيمه طرح اندازها، پس و حساب مختلف انواع ميان در
 ماهيت ، بيمه خصوصيات از برخورداري بر عالوه كه چرا باشد، مي فردي به منحصر و ويژه

 وارديم تامين براي تواند مي انداز پس و سرمايه اين كه دارد، نيز انداز پس و سرمايه تشكيل
  .گيرد قرار استفاده مورد...  و تحصيلي هاي هزينه ازدواج، هزينه مسكن، تهيه:  قبيل از

  

  پاسارگاد نوجوان و كودك آتيه بيمه در انداز پس نحوه

  ... انداز پس يك شروع

 و دهيد اختصاص انداز پس اين به را شود مي مختلف هاي هزينه صرف يا و ريزي برنامه آن براي كه را بخشي خود ماهيانه آمد در از توانيد مي شما
  .نمائيد ايجاد خود فرزندان آينده براي را ارزشمندي مالي صندوق خود مختصر هاي انداز پس و كوچك مبالغ از

 شدن هافزود با بعد سالهاي طي ، اندوخته اين. شود مي انباشته شما انداز پس صندوق در تضميني سود نرخ اختصاص با شما پرداختي هاي بيمه حق
  .كند مي فراهم شما فرزندان مالي آينده براي را مطمئن و توجه قابل اندازي پس و يافته افزايش آنها، سود و ها بيمه حق

 روزانه انداز پس  

  ... روزانه صورت به واريزي مبالغ جدول

  

  

  

  

  

  

 صورت به نامه بيمه اين صندوق از دوره درانتهاي و كنيد انداز پس خود فرزند براي كودكي دوران از روزانه صورت به توانيد مي شما طرح اين در
  .شويد خوردار بر يكجا

  

  سال 20سرمايه بعد از   سال 15سرمايه بعد از   تمامي مبالغ به تومان است
  68،000،000  28،000،000  هزار تومان 1پرداخت روزانه 

  138،000،000  58،000،000  هزار تومان 2پرداخت روزانه 

  205،000،000  83،000،000  هزار تومان 3پرداخت روزانه 

  274،000،000  112،000،000  هزار تومان 4پرداخت روزانه 

  342،000،000  140،000،000  هزار تومان 5پرداخت روزانه 



 

4 
 

 فرزندان براي انداز پس شده تضمين افزايش  
  تضميني سود پرداخت            
  اسارگادپ بيمه زيرا شد خواهد طرف بر ها بانك بهره و سود نرخ به نسبت شما هاي نگراني پاسارگاد بيمه نوجوان و كودك آتيه بيمه طرح با            
  .كند مي پرداخت تضميني سود شما هاي پرداخت به           

 دريافت باال نمودار طبق اندازي پس و سرمايه سال 30 تا 5 بين گذشت از بعد ، كنيد انداز پس تومان هزار 50 ماهيانه خود فرزند براي شما چنانچه
  .كرد خواهيد

  

 ها انداز پس و حساب ساير به نسبت آتيه بيمه مزاياي  
  .شويد مي برخوردار پرداختي سود ترين باال از پرداخت كمترين با شما نوجوان و كودك آتيه بيمه طرح در            
  .شود مي پرداخت شما به يكجا صورت به نيز قرارداد انتهاي در شده آوري جمع صندوق و انداز پس            
 خالص سود و ندارد پرداخت باز نيز و نبوده وام يا و تسهيالت پايان، در شده پرداخت سرمايه كه است اين نامه بيمه اين در توجه قابل نكته 

 .كنيد استفاده توانيد مي آن از مختلف هاي هزينه براي و باشد مي انداز پس و گذاري سرمايه اين از شما

  
 طرح اين اجراي از هدف  

   براي مطمئن اي سرمايه ايجاد و نوجوانان و كودكان آتيه تأمين طرح، اين اجراي از هدف           
   تهيه قبيل از آنان آينده زندگي نيازهاي تهيه           
  .است.…و ازدواج عالي، تحصيالت هزينه تأمين ، جهيزيه          
  .كند ايجاد را توجهي قابل سرمايه و داشته ادامه يا سال سي تا يك از تواندمي طرح اين          

  

.  
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  طرح جديد پوشش تكميل درمان بيمه شدگان بيمه هاي عمر و تامين آتيه
  بدون پرداخت حق بيمه

شركت پاسارگاد پس از اجراي طرح تكميل پوششهاي بيمه اي به منظور رفاه بيشتر بيمه شدگان 
ور بيمه كشتحت پوشش خود و نيز با هدف ارائه خدمات بهتر و نوين براي اولين بار در صنعت 

تكميلي درمان بيمه شدگان بيمه هاي در زمينه بيمه هاي عمر و تامين آتيه طرح پوشش 
  را ارائه داده است. حق بيمه پرداخت عمر وتامين آتيه بدون

در اين طرح جديد شركت بيمه پاسارگاد (پوشش تكميل درمان بيمه شده بدون پرداخت حق 
 بيمه ) پوششهاي بيمه ايي را براي بيمه شدگان كامل تر و جامع 

 
تر مي كند و همچنين هيچ گونه هزينه اضافي ، حق بيمه اضافي يا كسر از صندوق را  به همراه 

  ندارد.
ميليون تومان ) باشد ، بيمه شده تحت  2ع ذخائر رياضي ( با سپرده يا بدون سپرده ) بيمه نامه بيش از بيست ميليون ريال ( در اين طرح از زماني كه مجمو

سازمانهاي مشابه پوششهاي تكميل درمان بدون پرداخت حق بيمه و مازاد بر تعهدات بيمه گر اول ( سازمان تامين اجتماعي ، سازمان خدمات درماني و يا ساير 
  قرار خواهد گرفت . )

  

  ((پوششهاي جديد شركت بيمه پاسارگاد براي بيمه شدگان بيمه هاي عمر و تامين آتيه))

 )1(تأمين هزينه هاي بيمارستاني  )1

طه قف مربوسدر اين پوشش بيمه گذار مي تواند هزينه هاي  بيمارستاني خود را كه شامل هزينه هاي بستري و جراحي ( حادثه يا غير حادثه ) است را تا 
  دريافت نمايد .

قابل ذكر است كه اين پوشش شامل هزينه هاي بيمارستاني مربوط به زايمان  : )1نكته (
، رفع عيوب انكساري چشم و هر نوع هزينه هاي سراپايي كلينيكي و پاراكلينيكي و 

  دندانپزشكي نمي باشد.
 فرانشيز مي باشد . % 30اين پوشش شامل  :) 2نكته (

 )2(تأمين هزينه هاي بيمارستاني  )2

در اين پوشش بيمه گذار مي تواند هزينه هاي بيمارستاني اعمال جراحي اعضاي اصلي بدن 
 شامل :

  قلب ، مغز و اعصاب ، پيوند كليه ، پيوند كبد ، پيوند مغز استخوان و پيوند ريه را تا سقف مربوطه در يافت مي نمايند.
  فرانشيز مي باشد . % 30اين پوشش شامل  ) :1نكته (

در صورتي كه بيمه شده با اطالع و آگاهي از بيماري خود و لزوم بستري شدن در بيمارستان و به منظور استفاده از مزاياي اين قرارداد  ) :2نكته (
  اقدام به خريد بيمه نامه عمر و تامين آتيه نمايد ، از پوششهاي مذكور در قرارداد بهره مند نخواهد شد .

 در صورتي كه  مبلغ ذخيره رياضي بيمه شدگان در طول قرارداد به هر عنوان كاهش يابد مبلغ ذخيره رياضي آنان در روز قبل از  : 3ه تبصر
  بستري شدن در بيمارستان مالك ايفاء تعهدات بيمه گر خواهد بود .

  تأمين مي گردد. 1اعمال جراحي ديسك و ستون فقرات از محل پوشش  : 4تبصره  
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  گروه بيمه شده بر اساس مجموع ذخائر رياضي بيمه شدهتعيين 

  مبلغ ذخيره رياضي (ميليون تومان)  گروه
  3،900،000تا  2،000،000  1
  5،900،000تا  4،000،000  2
  9،900،000تا  6،000،000  3
  و بيشتر 10،000،000  4

 

  ميزان حق بيمه ماهانه براساس گروه هر بيمه شده

  حق بيمه هر نفر ماهانه ( تومان )  (ميليون تومان)مبلغ ذخيره رياضي   گروه
  3000  3،900،000تا  2،000،000  1

  4000  5،900،000تا  4،000،000  2

  4،700  9،900،000تا  6،000،000  3

  5،500  و بيشتر 10،000،000  4
  

 عنوان حق بيمه اضافي  نمي باشد  يا به*قابل ذكر است كه ميزان حق بيمه تنها جهت اطالع محترم مي باشد و از صندوق بيمه شده كسر 

  
  جدول تعهدات ساالنه شركت براي هر يك از بيمه شدگان بيمه هاي عمر و تامين آتيه

  

  شرح پوشش  رديف

  1گروه 
مجموع ذخيره رياضي 

تا  2،000،000و سپرده از 
3،900،000  

  2گروه 
مجموع ذخيره 

رياضي و سپرده از 
تا  4،000،000

5،900،000  

  3گروه 
مجموع ذخيره 

رياضي و سپرده از 
تا  6،000،000

9،900،000  

  4گروه 
مجموع ذخيره 

رياضي و سپرده از 
  به باال 10،000،000

  فرانشيز

1  
تامين هزينه هاي بيمارستاني شامل 
هزينه هاي بستري و جراحي حداكثر 

  در سال تا مبلغ
2،000،000  3،000،000  4،000،000  5،000،000  30 %  

2  

هاي بيمارستاني اعمال تامين هزينه 
جراحي اصلي فقط شامل قلب ، مغز و 
اعصاب ، پيوند كليه ، ريه، كبد ، مغز 

حداكثر  1استخوان با احتساب رديف 
  در سال تا مبلغ

4،000،000  6،000،000  8،000،000  10،000،000  30 %  

  
  *بديهي است كه پوشش تكميلي درمان بيمه شده در هر سال تمديد مي شود .

 

  


