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 مقدمه 

 حق بیمه دریافت مقابل در بیمه گر آن موجب به که است قراردادی عمر، بیمه

 زمان در بیمه شده حیات یا و فوت صورت در که می شود متعهد بیمه گذار، از

 یاا  بیمه گذار) استفاده کننده به مستمری یا و سرمایه عنوان به مبلغی معینی،

 .بپردازد( قانونی وراث یا و وی طرف از شده تعیین ثالث شخص

 (زندگی) حیات شرط به عمر بیمه-1 

 بیماه  حق پرداخت ازای در کند می تعهد گر بیمه آن در که است ای بیمه قرارداد

         بیماه،        مادت          پایاان     در     شده      بیمه      بودن      زنده      صورت    در گاذار،  بیمه توسط

  .     نماید        پرداخت      نامه      بیمه    در       مندرج       ذینفع    به    را      بیمه      مبلغ

 افراد و اند نداده  خانواده تشکیل که است مناسب افرادی برای نامه بیمه نوع این

 بهتاری  ماادی  رفااه  یاک  از پیاری  ایاام  در خواهند می و ندارند خود به وابسته

 . باشند برخوردار
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بیماه مای    حاق  برگشات  بدونیا  نامه بیمه نوع معموالً ها، نامه بیمه گونه این در

 برگشات  باا  حیاات  شارط  باه  بیماه  نوع باشد با با برگشت حق بیمه که بیشتر

 شود. می داده ترجیح بیمه حق

       عمار        هاای         بیماه         مکما         عنوان    به       تواند    می      نامه      بیمه     نوع     این        همچنین

    پس   و     عمر      بیمه       عنوان    به      یکجا      بطور      نامه      بیمه    دو   و     شود         خریداری       زمانی

 .    شوند       گرفته     نظر    در       انداز

 صاحت  و ساالمت  بار  را فرض نامه ها، بیمه گونه این فروش در بیمه های شرکت

 شرط به های نامه بیمه مورد در که را وسواسی و دقت آن و گذارند می گذار بیمه

 اگار  حتای  مواقعی، چنین در. نمایند نمی اعمال دهند، می نشان مختلط یا فوت

 صارفاً  بیمه شرکت زیان و ضرر نماید، فوت قرارداد انعقاد از بعد کمی شده بیمه

 اداری هاای  هزینه همچنین و بیمه عوامل فروش به پرداختی کارمزد به محدود

 ناوع  ایان  فاروش  منظاور  باه  بیماه  هاای  شارکت  دلیال،  هماین  به و گردد می

 .نمایند نمی پزشکی معاینات انجام به اقدام ها، نامه بیمه

 مستمری های بیمه-2

 بیماه  حق پرداخت ازای در کند می تعهد گر بیمه آن در که است ای بیمه قرارداد

 زمان در و معین مدت یک تا مستمری صورت به را بیمه مبلغ گذار، بیمه توسط

 .بپردازد نامه بیمه در مندرج ذینفع به شده، بیمه حیات

   و        ثابات        هاای           پرداخات         صاورت       باه        تواند    می        مستمری          : پرداخت 0    نکته

  .    گیرد      صورت         افزایشی    یا         یکنواخت

    01        ساله یا    0                                                : پرداخت مستمری می تواند بالفاصله یا دوره انتظار  1    نکته

      باشد.          ساله و... 
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 زمانی عمر- 3

   و       کناد        فاوت         بیماه        مادت      خالل    در     شده      بیمه        چنانچه      بیمه     نوع     این    در

 ناماه  بیمه در مندرج سرمایه       باشد،     شده        پرداخت     فوت       تاریخ    تا    ها        بیمه    حق

 حیاات  قید در مدت پایان در شده بیمه  اگر ولی. شد خواهد پرداخت ذینفع به

  .    نیست        برگشت       قاب       ها      بیمه     حق  و داشت نخواهد تعهدی گر بیمه باشد،

 انداز پس و عمر-4

 که صورتی در نماید، فوت بیمه مدت خالل در شده بیمه  چنانچه بیمه، این در

  باه  ناماه  بیماه  در منادرج  سرمایه باشد، شده پرداخت فوت تاریخ تا ها  بیمه حق

 تأمین منافع در مشارکت محل از فوت تاریخ تا است ممکن که ای سرمایه اضافه

 اداماه  مادت  پایان تا نامه بیمه این چنانچه و شده پرداخت ذینفع به باشد، شده

 محل از است ممکن که اضافی سرمایه اضافه به نامه بیمه در مندرج سرمایه یابد،

 .شود می پرداخت ذینفع به باشد شده تأمین منافع در مشارکت

 بدهکار مانده عمر-5

 در چنانچه دارند، می دریافت وام ها بانک یا اعتباری مؤسسات از که افرادی 

 مشکل ها آن بازماندگان سوی از وام اقساط پرداخت کنند، فوت وام مدت طول

 بدهکار مانده عمر بیمه خرید با تواند می گیرنده وام. بود خواهد غیرممکن یا و

 گیرنده وام هرگاه بیمه، نوع این در. سازد برطرف را مشکل این خود، برای

 فوت تاریخ از را، او بدهی بقیه گر بیمه کند، فوت وام مدت طول در( گذار بیمه)

 نامه بیمه در که کنندگانی استفاده یا و دهنده وام وجه در یکجا وام، مدت پایان تا
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وام  موسسه قبال در دینی او بازماندگان نتیجه در کند؛ می پرداخت اند شده ذکر

 .شد خواهد آزاد شده بیمه فوت از بعد رهن مورد وثیقه و نداشته دهنده 

 دولت کارکنان-6 

 سال یک مدت به علت هر به فوت مقابل در دولت کارکنان بیمه، نوع این در 

 طرف از صادره های  بخشنامه اساس بر بیمه این بیمه حق . شوند می بیمه

 .شود می تعیین دولت

 گذاری سرمایه و عمر بیمه-7

 اصطالحات کاربردی در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری 

     نامه      بیمه- 0- 7

 مصاوب  بیمه قانون اساس بر که گذار بیمه و گر بیمه بین است سندی نامه، بیمه

 الینفاک  جاز   کاه ) گذار بیمه کتبی پیشنهاد و 0001 سال ماه اردیبهشت در

 از قسامت  آن. باشاد  می طرفین توافق مورد و گردیده تنظیم( باشد می نامه بیمه

 گاذار  بیمه به باید نگردیده واقع گر بیمه قبول مورد که گذار بیمه کتبی پیشنهاد

 گار  بیماه  تعهادات  جاز   شاده  اعالم موارد و گردد اعالم نامه بیمه صدور از قبل

 نباشاد،  واحاد  شخصی گذار بیمه و شده بیمه که صورتی در گردد، نمی محسوب

 باشد، نداشته قانونی اهمیت که ای شده بیمه مورد در و شده بیمه کتبی رضایت

 صاورت،  ایان  غیار  در استو ضروری نامه، بیمه اعتبار برای او قیم یا ولی موافقت

 .است باطل نامه بیمه
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   گر      بیمه- 1- 7

 قیاد  ناماه  بیماه  در آن مشخصاات  کاه  است ای بیمه شرکت یا موسسه گر، بیمه

 طبق را بیمه موضوع خطر از ناشی غرامت پرداخت و خسارت جبران و گردد می

 .گیرد می عهده به نامه بیمه در مقرر شرایط

     گذار      بیمه- 0- 7

 قیاد  ناماه  بیماه  در وی مشخصات که است حقوقی یا حقیقی شخص گذار، بیمه

 قباال  در نامه بیمه صاحب عنوان به و است بیمه حق پرداخت دار عهده و گردیده

 .شود می شناخته گر بیمه
 

    شده      بیمه- 4- 7

 بارای  بیماه  مشمول خطرات یا خطر تحقق احتمال که است شخصی شده، بیمه

 قارارداد  موضاوع  او حیاات  یاا  فوت حوادث و گردیده نامه بیمه انعقاد موجب او

 تشاکیل  را بیماه  حق محاسبه اساس او شغل و سالمتی وضع سن، و است بیمه

 .دهد می
 

      ذینفع    یا       کننده         استفاده- 0- 7

 منعقاد  هاا  آن نفاع  به نامه بیمه که هستند حقوقی و حقیقی اشخاص یا شخص

 مادی منافع حقیقت در و است گردیده ذکر نامه بیمه در آنان مشخصات و شده

 .است گردیده بینی پیش آنان برای نامه بیمه از حاصل
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     بیمه    حق- 1- 7

 در و پاردازد؛  مای  گر بیمه تعهدات مقابل در گذار بیمه که است وجهی بیمه، حق

 اقسااط  و سااالنه،  یکجا، از اعم آن پرداخت برای مختلفی اشکال عمر های بیمه

حاق   پرداخات  هاا،  بیماه  انواع همه در. دارد وجود ماهه شش و ماهه سه ماهانه،

 پرداخت بدون واقع در و است گر بیمه تعهدات شدن جاری الزمبرای شرط بیمه 

 سااقط  اعتباار  درجاه  از ناماه  بیمه و ندارد وجود گر بیمه برای تعهدی بیمه، حق

 . است
 

     بیمه        سرمایه- 7- 7

 مشاخص  کامال  طاور  باه  نامه بیمه در منافع، عنوان به که است وجهی سرمایه،

 حیات، یا فوت از اعم شده، بینی آن پیش در که ریسکی تحقق اقتضای به و شده

 هاای  شاکل  باه  اسات  ممکان  مساتمری  یا عمر بیمه سرمایه. شود می پرداخت

 .شود تعریف و تعیین بیمه، حق از تابعی یا افزایشی ثابت، مانند مختلفی
 

      مرتبط     های      ریسک- 8- 7

 زندگی در را کلی ریسک نوع دو ها مستمری  و عمر های  بیمه اصوالً

 . دهند می پوشش انسان

   (:   فوت      ریسک )           غیرمنتظره   و         ناگهانی     فوت- 0- 8- 7

 اهمیات  از خاانواده  آور ناان  و سرپرسات  فاوت  ماورد  در مخصوصاً ریسک این  

 باه  خاانواده  اقتصاادی  حیاات  هاا،  خانواده از بسیاری در. است برخوردار خاصی

 حمایات  از دیگار،  اعضاای  او ناگهاانی  فاوت  با و است وابسته آن آور نان وجود
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 کار و کسب و فعالیت از حاصل درآمدهای شوند، می محروم وی معنوی و مادی

 طبع به و اقتصادی سخت های آسیب و شرایط تحت خانواده و شود می قطع وی

 .گیرند می قرار اجتماعی آن

   (:    حیات      ریسک )        انتظار    حد    از     بیش     عمر     طول- 1- 8- 7

 طول اثر در خانواده، و فرد آن در که دارد قرار خطر این فوت خطر مقابل در

 دلیل. گیرند می قرار اجتماعی و اقتصادی سخت شرایط در وی زیاد بسیار عمر

 سن، کهولت و بازنشستگی دوران رسیدن و سن افزایش با که است آن امر این

 افزایش دلیل به نیز او های هزینه مقابل، در و یابد می کاهش افراد درآمد

 .روبروست افزایش با پیری مشکالت و ها بیماری از ناشی درمانی های هزینه

 وجود عمر بیمه نوع سه     ًاصوال  ها، ریسک این به دادن پوشش برای 

 :دارد

 (فوت پوشش با) فوت شرط به عمر بیمه  

 (حیات پوشش با) حیات شرط به عمر بیمه  

 (.مختلط یا حیات و فوت توأم پوشش با) حیات و فوت شرط به عمر بیمه  

   0       ایان     از       یکای     در       جهان،    در     عمر     های      بیمه       انواع       تمامی دیگار،  عبارت به

 صاورت  در تنها گر بیمه فوت، پوشش با های نامه بیمه در.      گیرند    می      قرار      طبقه

 فارد  باودن  زناده  قباال  در و نمایاد  مای  پرداخت را بیمه منافع شده، بیمه فوت

 حیاات  صاورت  در تنها گر بیمه حیات، پوشش با های نامه بیمه در. ندارد تعهدی

 فاوت  قباال  در تعهادی  و پردازد می را نامه بیمه منافع مقرر، موعد در شده بیمه

 باه  موکاول  گار  بیماه  تعهادات  انجام ها بیمه  این در دیگر، عبارت به! ندارد وی

 و فوت توأم پوشش با های بیمه باالخره، و است؛ معین موعد در شده بیمه حیات
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 در شاده  تعیاین  مناافع  پرداخات  باه  متعهاد  صاورت  دو هر در گر بیمه حیات،

 در موساومند،  نیز مختلط های بیمه به که ها نامه  بیمه این در. باشد می نامه بیمه

 اگر صورت این غیر در کند، می پرداخت را منافع گر بیمه شده، بیمه فوت صورت

 پرداخات  باه  متعهاد  گر بیمه هم باز بماند، زنده قرارداد، دوره آخر تا شده بیمه 

 . است منافع

 مختلط، یا مطلق صورت به که عمری های بیمه در :اندازی پس های  بیمه

 محل از انداز پس یک آوری جمع با را امر این شوند می ارائه حیات پوشش

 گذار بیمه یا شده بیمه به بیمه، مدت پایان با که دهند می انجام ها بیمه  حق

 اطالق نیز اندازی پس های بیمه ها، بیمه این به دلیل همین به. شود می پرداخت

 .شود می

 :کرد تعریف زیر ساده شکل به را عمر بیمه توان می اساس این بر

 عمر بیمه کلی تعریف-8

 متعهاد  بیمه شرکت آن موجب به که است قراردادی زندگی، بیمه یا عمر بیمه

 یکجا صورت به را مبلغی شده بیمه شخص حیات یا و فوت صورت در تا شود می

 عمر، های بیمه در فوت خطر. بپردازد نامه بیمه از کننده استفاده به مستمری یا

 فقاط  و باوده  حاوادث  یاا  و هاا  بیمااری  اناواع  از ناشای  فاوت  شامل علت هر به

 تنها و گرفته نظر در استثنا  صورت به را خودکشی یا و جنگ از ناشی های فوت

 .دهد می قرار پوشش تحت مشخصی ضوابط تحت

 عمر های بیمه مهم مزایای-9

 :سازند می مرتفع را ها نیازمندی از دسته چهار مستمری و عمر های بیمه

 فوت از ناشی خطرات تأمین 
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 بازنشستگی دوران در مستمری تأمین 

 افتادگی کار از و حوادث مقابل در تأمین 

 سرمایه تشکیل و انداز پس 

 یا آور نان فوت اثر در است ممکن ها  خانواده و افراد که شرایطی به توجه با

 به عمر های بیمه کاربردهای شوند، متحمل بازنشستگی، سن به وی رسیدن

 : شود می برشمرده زیر صورت
 

    فوت     های       هزینه       تأمین- 0- 2

 از اعام  بازمانادگان،  برای ای تازه تعهدات خانواده، سرپرست فوت با کلی طور به

 بیماری بیمارستانی و درمانی های هزینه سپاری، خاک به مراسم و تدفین هزینه

 سانگین  های مالیات جاری، های صورتحساب قروض، پرداخت متوفی، احتمالی

 فاوت،  پوشاش  و عمر بیمه تهیه با توان می که است مواردی از غیره و دارایی بر

 . کرد تأمین را ها آن

    فوت    از    پس            بازماندگان      برای        مستمری       تأمین- 1- 2

 مساتمر  یاا  ماهاناه  مقارری  یاک  نیازمناد  بازماندگان، خانوار، سرپرست فوت با

 وجاود  خصاو   به. کنناد  تأمین را خود روزانه و جاری های هزینه تا هستند

 یاا  پیار  افراد وجود بیوه، همسر اشتغال عدم سال، 08 از کمتر فرزندان

 که هستند عواملی از دختر فرزندان تعداد و نگهداری نیازمند و معلول

. کنناد  می تشدید خانواده، در فرد فوت از بعد را مستمری وجود به نیاز

 مجباور  که همسری برای ناچیز، هرچند مستمری یک برقراری مثال، عنوان به
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 شارایط  و زنادگی  در مثبتای  بسیار اثر است، فرزندان منزل در زندگی ادامه به

 .داشت خواهد وی حیات

     دیون   و    ها     وام       اقساط       تأمین- 0- 2

 خصاوص  باه  هاا  بانک و مؤسسات از را هایی وام خود، حیات طول در افراد اغلب

 در اقسااط  کامال  پرداخات  تا که کنند می دریافت مسکن، تأمین یا خرید برای

 که بپردازند باید بازماندگان را اقساط بقیه فرد، فوت با و بود، خواهد بانک رهن

 باا  کاه  شاود  مصاادره  خانه یا دارایی آن است ممکن آن، تحقق عدم صورت در

 .شد خواهد مرتفع جدی تهدید این عمر های بیمه وجود
 

       تحصیالت       هزینه       تأمین- 4- 2

 تأمین باشد، نیاز مورد است ممکن خانوار، سرپرست فوت با که دیگری سرمایه

 تواند می عمر بیمه و است عالی های دوره در خصوص به فرزندان تحصیل هزینه

 .دهد می قرار فرزندان اختیار در معین های دوره در را هایی سرمایه
 

    خا        مقاصد      برای        سرمایه       تأمین- 0- 2

 خیریه امور برای را خود ماترک از وجوهی فوت از پس دارند قصد که اشخاصی

 اختصاص مستمندان، نیاز رفع یا و مسجد مدرسه، درمانگاه، تاسیس مانند

 گر بیمه و برسانند انجام به را کار این عمر بیمه از استفاده با توانند می دهند،

 اشخاص یا موسسه اختیار در دفعات به یا یکجا را مقرر سرمایه وی، فوت از پس

 .دهد قرار شده تعیین
 


