بیمه های عمر و سرمایه گذاری
ما در شرکت بیمه نوین با تکیه بر سوابق درخشان ،توان مالی باال و شبکه فروش
گسترده خود در سطح کشور و با هدف ارائه مناسبترین خدمات بیمه ای در جهت
تأمین نیازهای بیمه ای ،بیمه عمروسرمایه گذاری را به بازار عرضه کرده ایم .اين
بيمه نامه تركيبي از يك بيمه عمر و يك اندوخته سرمايهگذاري است كه عالوه بر
ارائه پوشش براي خطر فوت و برخي پوششهاي اضافي ،درآمدهايي را با تضمين
يك نرخ سود سرمايهگذاري مشخص در زمان حيات نصيب شما ميكند.
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بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین
آيا تا به حال براي تأمين مالي ايام بازنشستگي فكر كردهايد؟ آيا مايل نيستيد
عالوه بر حقوق بازنشستگي و پاداشهاي پايان خدمت ،سرمايه يا مستمري به
عنوان مكمل آن داشته باشيد؟ براي تأمين آتيه فرزندانتان و فراهم آوردن
سرمايهاي مناسب براي آنان چه برنامهاي داريد؟ براي كاهش تبعات ناگوار
حوادث و اتفاقات چه برنامهاي داريد؟ آيا ميدانيد درمان بيماريهاي صعب العالج
چه مخارج سنگيني دارد؟ قطعاً بارها به اين موضوعات فكر كردهايد و معموالً
تالش ميكنيد تا با پسانداز مبالغ مختلف ،پشتوانه مالي مناسبي براي خود
و خانواده فراهم كنيد اما همواره نگران آن هستيد كه با وجود تورم ارزش
پساندازها كاهش خواهد يافت .راه حل ما به شما محصول عمر و سرمايهگذاري
شرکت بیمه نوین است .بيمه عمر و سرمايهگذاري بیمه نوین اين امكان را
براي شما فراهم آورده است كه با پسانداز مبالغ اندك ،ضمن استفاده از
پوششهاي بيمهاي و كاهش تبعات سنگين حوادث و اتفاقات ناگوار زندگي،
امكان سرمايهگذاري حقبيمههاي پرداختي فراهم گردد تا بدين ترتيب ضمن
حفظ قدرت خريد پساندازها ،سرمايهاي مطمئن و مناسب براي استفاده شما و
يا ديگر اعضاي خانواده تشكيل گردد.
پس اگر میخواهید از مزایای ذکر شده استفاده نموده و یا از آن اطالع کسب
نمایید این بروشور را تا انتها بخوانید.

بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین در یک نگاه کلی
طرح بيمه عم ر و سرمايهگذاري تركيبي است از يك بيمه عمر به همراه امكان
سرمايهگذاري مطمئن كه عالوه بر ارايه پوشش خطر فوت ،درآمدهايي را نصيب
فرد بیمه شده و يا استفادهكنندگان تعيين شده توسط وی ميكند .در این طرح
شما با پرداخت یک مبلغ به طور همزمان از مزایای پوششهای بیمه ای و امکان
یک سرمایه گذاری مطمئن بهره مند می شوید .جهت بهره مندی از مزایای این
طرح الزم است در ابتدا با توجه به توان مالی خود و همچنین نیاز خود و خانواده
مبلغ پرداختی و همچنین میزان پوششهای مد نظر خود را تعیین نمایید .با
توجه به ترکیبی بودن این طرح (بیمه به عالوه سرمایه گذاری) پرداختی شما
پس از كسر هزینه های بیمه گری الزم براي پوششهای بیمه ای ،به اندوخته
سرمایه گذاری شما افزوده می شود .اندوخته سرمايهگذاري شما با اختصاص نرخ
سود تضميني علی الحساب انباشته شده و طي سال هاي بعد با پرداختی های
مجدد شما و طی شدن فرآیند مذکور و همچنین سود متعلق به آن افزايش
يافته و سرمايهاي مناسب و مطمئن براي رفع نيازهاي احتمالي و برنامههاي
آينده شما خواهد بود .در پايان طرح مذکور ،موجودي اندوخته سرمايهگذاري
و سود آن به اضافه مبالغ اضافي ناشي از تخصيص سود مشاركت (سود قطعی)
در منافع به شما پرداخت ميشود .همچنین به دلیل ویژگی بیمه ای طرح،
چنانچه طی مدت این طرح به هر دلیل (فوت ،حادثه ،ازکارافتادگی ،بیماری)
اتفاقی برای شما بیفتد ،متناسب با نوع اتفاق شرکت بیمه نوین در کنار شما و
یا بازماندگان شما خواهد بود و تا حد بسیار زیادی عوارض مالی ناشی از وقوع
آن اتفاق را برطرف خواهد نمود.
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ویژگی های بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نوین

امکان استفاده از پوشش های بیمه ای از بدو تولد تا  75سالگی.

  امکان انتخاب مدت بيمه نامه از  5سال تا  30سال.

.

  امکان انتخاب مبلغ حق بیمه توسط شما متناسب با توانایی مالی.
نحوه پرداخت حق بيمه میتواند يکجا ،ساليانه ،شش ماهه ،سه ماهه ،ماهانه باشد.

.
.
.
.
.
.

قسط ماهانه :حداقل  500.000ریال.
قسط سه ماهه :حداقل  600.000ریال.

قسط شش ماهه :حداقل  1.200.000ریال.

قسط ساالنه :حداقل  2.400.000ریال.

حداقل حق بیمه یکجا 50.000.000 :ریال.
ضریب افزایش ساالنه حق بیمه  20 ،15 ،10،5 ،0و  25درصد است.

امکان واریز مبالغی غیر از حق بیمه جهت تقویت اندوخته بیمه نامه.

  تخصیص سود علي الحساب تضميني به اندوخته بیمه نامه.

  امکان تخصیص سود قطعی (عالوه بر سود تضمینی علی الحساب) در
قالب مشارکت در منافع.

میزان سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه نامه ها در سنوات گذشته در
شرکت بیمه نوین به ترتیب  22 ،درصد در سال  19/5 ، 1388درصد در سال
 24/6 ، 1389درصد در سال  25/23،1390درصد در سال 25/88 ، 1391
درصد در سال  22/30 ، 1392در سال  1393و  20درصد در سال 1394
بوده است.
امکان تعیین سرمایه فوت به هر علت ،از حداقل  10میلیون ریال تا
سقف  4میلیارد ریال( .ضریب افزایش ساالنه سرمایه فوت 15 ،10،5 ،0
یا  20درصد).

بسته به میزان دغدغه و نگرانی فرد نسبت به بازماندگان خود و همچنین نیاز
مالی آنان پس از فوت وی ،فرد می تواند مبلغ پرداختی به آنان در صورت فوت
خود را با توجه به حداقل و حداکثر مبلغ بیان شده ،تعیین نماید .بر این اساس
در صورت فوت وی مبلغ مشخص شده با احتساب درصد افزایش ساالنه و تاریخ
فوت به بازماندگان تعریف شده از طرف خود فرد پرداخت میشود.

امکان استفاده از پوشش های اضافی شامل:

.
.
.

پوشش حادثه (قابلیت ارائه از سن  4سال تا  75سال) شامل
فوت در اثر حادثه به میزان  4برابر سرمایه فوت تا سقف  4میلیارد ریال.
نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و کامل معادل  100درصد سرمایه فوت.

هزینههای پزشکی معادل  20درصد سرمایه فوت تا سقف  200میلیون ریال.

پوشش از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه ،بیماری و یا فوت

.
.
.
.
.
.

بیمه گذار (قابلیت ارائه از سن  18سال تا  60سال) شامل

معافیت از پرداخت حق بیمه سنوات آتی (شامل حق بیمه اصلی و اضافی با احتساب تعدیالت)

پرداخت مستمری.
پرداخت سرمایه از کارافتادگی معادل  100درصد سرمایه فوت.

پوشش امراض خاص (قابلیت ارائه از سن یک سال تا  60سال)
پوشش غرامت بیماریهای خاص تا  30درصد سرمایه فوت.
در این پوشش غرامت ،با احراز بیماری پرداخت میشود.

درصورت دریافت غرامت ،پوشش برای سایر امراض در سالهای بعد نیز قابل
ارائه خواهد بود.

امکان برداشت از اندوخته بعد از دو سال از بیمهنامه تا  70درصد
اندوخته بیمه نامه.
امکان دريافت وام بدون ضامن بعد از دو سال از بیمه نامه تا  90درصد
ارزش بازخرید.
امکان بازخريد بيمه نامه طي مدت قرارداد.

پرداخت سود تشویقی درصورت پرداخت اقساط حق بیمه بهصورت
پیش از موعد.

عدمتعلیق پوششهای بیمهای در صورت عدم پرداخت حق بیمه،
بهشرط وجود اندوخته.

معاف از مالیات موضوع ماده  136و  137قانون مالیاتهای مستقیم.
معافیت از قوانین انحصار وراثت.

مصون بودن سرمایه بیمه از ادعای طلبکاران.

قابلیت دریافت اندوخته انتهای بیمه نامه به صورت یکجا یا مستمری
(مدت معین ،مادام العمر).
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مزایای خاص بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین
بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین عالوه  بر موارد گفته شده مزیت های ویژه ای
در نظام بیمه کشور دارد شامل:

.
.

پرداخت سود روزشمار :نحوه تخصيص سود تضميني در بيمه نوین
روزشمار است.

پرداخت سود تشويقي :در صورت پرداخت زودتر از موعد مبالغ
اقساط ،از زمان پرداخت وجه ،سود تضمين شده به صورت روزشمار به اين
مبالغ تعلق گرفته که اين سود تشويقي باعث افزايش اندوخته بيمهنامه
می شود .همچنین در صورت کسب سود قطعی ،سود تشویقی بر مبنای
سود قطعی محاسبه می گردد.

.

عدم وجود جريمه ديركرد :در بيمه نوین براي پرداخت بعد از موعد
سررسيد قسط ،جريمه اي محاسبه نخواهد شد .فقط سود با توجه به زمان
پرداخت قسط محاسبه مي شود( .در صورت پرداخت تا  30روز پس از
سررسید قسط ،سود مربوطه از تاریخ سررسید محاسبه خواهد شد)

.

تخفیفات جانبی برای شما در صورت خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری.

پایگاه تخصصی بیمه های زندگی
براساس نیازسنجی های انجام شده پایگاه تخصصی بیمه های زندگی بیمه
نوین با هدف رفاه حال و دسترسی آسان تر بیمه گذاران به اطالعات و خدمات
آنالین و ارتقای سطح کیفی خدمات در حوزه پشـتیبانی محصول به آدرس
 life.novininsurance.comراه اندازی شده است.

.
.
.
.
.

قابلیت های پایگاه تخصصی بیمه های زندگی
امکان بررسی اصالت بیمه نامه.

امکان مشاهده اطالعات مالی بیمه نامه شامل اقساط پرداختی و مشاهده
اندوخته بیمه نامه.
معرفی روش های مختلف پرداخت حق بیمه به همراه ارایه راهنمای کامل
جهت استفاده از درگاه های پرداخت.
معرفی جامع کلیه محصوالت مرتبط با بیمه های عمر.
امکان مشاهده مستندات مربوط به خسارت های واقعی پرداخت شده.

مرور یک تجربه واقعی
شاید برای شما هم جالب باشد ،نمونه های جذاب در ارتباط با خرید بیمه نامه
عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه نوین زیاد است .در این بخش باهم چند
مورد از این پرونده ها را مرور می کنیم تا ببینیم چه افرادی با چه ویژگی هایی
و با چه هزینه ای ،از مزایای جذاب این بیمه نامه استفاده کرده است.

پرونده  :1در تاریخ  93/02/07بیمه شده ای به خرید بیمه نامه به شماره
 93/07/750/4218/2275از شرکت بیمه نوین اقدام نمود .متأسفانه بعد از
گذشت  4ماه از خرید بیمه نامه (یعنی  ،)93/06/29دچار سانحه سخت
تصادف شد .تا زمان وقوع تصادف بیمه گذار مبلغ  9/039/500ریال را به
عنوان حق بیمه پرداخت کرده بود .با تکمیل پرونده در تاریخ ،93/06/29
مبلغ خسارت معادل  1/074/514/530ریال (یعنی  11برابر آن چیزی که
پرداخت کرده بود) بعد از گذشت  3روز از طرف شرکت بیمه نوین به ذینفعان
بیمه نامه که توسط وی تعیین شده بود پرداخت شد.
پرونده  :2در تاریخ  91/10/19بیمه شده ای به خرید بیمه نامه به شماره
 91/07/99/5200/5646از شرکت بیمه نوین اقدام نمود .متأسفانه بعد از
گذشت  21ماه از خرید بیمه نامه ( یعنی  ،)93/09/04دچار سکته قلبی شد.
با تکمیل پرونده در تاریخ  93/09/13مبلغ خسارت معادل 129/600/000
ریال بعد از گذشت  16روز از طرف شرکت بیمه نوین به وی پرداخت شد.
پرونده  :3اما در پرونده ای دیگر در تاریخ  88/08/05بیمه شده ای به
خرید بیمه نامه به شماره  88/07/90/2084/190از شرکت بیمه نوین اقدام
نمود و بدون آنکه در طول مدت بیمه نامه خسارتی ببیند با پرداخت مبلغ
 400/000/000ریال طی مدت در پایان دوره مبلغ  756/951/660ریال
یعنی رقمی معادل دو برابر مبلغ پرداختی بعد از گذشت  6سال به عنوان
اندوخته از طرف شرکت بیمه نوین در تاریخ  94/09/18به ذینفعان بیمه نامه
پرداخت شد.
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بیمه عمر و سرمایه گذاری را چگونه تهیه کنیم؟
شما در سادهترین شکل میتوانید با مرکز ارتباط نوین به شماره )021( 23047
تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند .در صورتی که خودتان
شخصاً می خواهید برای خرید این بیمه نامه اقدام کنید ،می توانید به
نزدیک ترین شعبه یا نمایندگی شرکت بیمه نوین مراجعه نمایید که بر اساس
آن مراحل زیر را طی خواهید کرد.

مراجعه به
نماینده و شعبه
بیمهنوین
گام اول

گام چهارم

گام دوم
تکمیلفرمپیشنهاد

انجام معاینات پزشکی
(درصورت نیاز)

گام سوم

انجام اصالحات الزم
پس از بررسی نتایج
معاینات (درصورت نیاز)

صدور بیمه نامه با توجه
به شرایط درخواستی
بیمه گذار و ارسال آن
برای وی

گام پنجم

اقساط خود را چگونه باید پرداخت کنیم؟
شــما میتوانیــد تمامــی اقســاط خــود را بــه شــکل حضــوری و غیــر حضــوری
مطابــق شــرایط ذیــل پرداخــت نمایید:
پرداخت الکترونیکی از طریق سایت شرکت به آدرسwww.novininsurance.com :
بخش خدمات الکترونیکی با درج کد رایانه اعالمیه بدهکار و کد بیمه گذار.
پرداخت الکترونیکی از طریق پایگاه تخصصی بیمههای زندگی به آدرس
 life.novininsurance.comبخش سامانه استعالم آنالین بیمهنامه عمر و
سرمایهگذاری و بدون نیاز به درج کد رایانه اعالمیه بدهکار و شناسه قسط.
پرداخت از طريق دستگاههاي خودپرداز ) (ATMبانك ملت با استفاده از
كارتهاي شتابي و انتقال وجه به شماره کارت 6104-3379 -4945 - 5909
با شناسه  17رقمی.
مراجعــه بــه اینترنــت بانــک ملــت و انتقــال وجه بــه حســاب 4930593185
بــا شناســه  17رقمی.
مراجعــه بــه شــعب بانــک ملــت و واریــز نقــدی اقســاط بــه حســاب
 4930593185بــا شناســه 17رقمــی.

.
.
.
.
.
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سرپرستي  /شعب

تلفن

دورنگار

شعبه اجرایی مرکز

021 -23047

22257269

شعبه غرب

021-44622330 - 31

44622331

شعبه شرق

021- 77760722-8

داخلی 1509

شعبه تهران مرکز

021-66415148

داخلی 105

شعبه كرج

026- ۳۲۴۰۱۳۹۰-4

32254662

شعبه قزوين

028-33248680-3

33248684

شعبه سمنان

023-33360217

33360207

شعبه قم

025-32400495-7

داخلی 9

شعبه مشهد

051-38460687-9

38425163

شعبه بجنورد

058-32241612-13

32241612

شعبه بيرجند

056-32425410-12

32425413

شعبه سبزوار

051-44267003-5

داخلی 5

شعبه کرمان

۰۳۴-۳۲۱۲۶۸۷۰-۵

داخلی صفر

شعبه بندرعباس

076 - 33685700

33685600

شعبه زاهدان

054-33251113

داخلی 6

شعبه شیراز

071-36291380-1

داخلي9

شعبه ياسوج

074 - 33231134

داخلی 5

شعبه بوشهر

077-33326593-4

داخلي ۱۶

شعبه همدان

081 - 38327500

داخلي 1

شعبه كرمانشاه

083-38212023-4

داخلي صفر

شعبه سنندج

087-33629501-3

33668214

شعبه تبریز

041-35578340

داخلی  112و 124

شعبه زنجان

024- 33335314

33335315

شعبه اروميه

044 - 33378574-33378050

داخلی 6

شعبه اردبیل

045-33254435-8

داخلی 8

شعبه اصفهان

031-37866970-9

37866136

شعبه يزد

035-35260126-7

۳۵۲۳۵۴۲۲

شعبه شهركرد

038-33349353-4

33332592

شعبه اراك

086-32218922-3

داخلی صفر

شعبه کاشان

031 - 55456091

55456091

شعبه اهواز

061-33334821

داخلی 109

شعبه ايالم

084-33366875-7

33366542

شعبه خرم آباد

066-33338311-14

33330556

شعبه رشت

۰۱۳-33519882-3

داخلی 8

شعبه ساری

011-33349676 - 33349576
33349749

33348688

شعبه گرگان

017-32354515-17

داخلي 7

شعبه تنكابن

011 - ۵۴۲۱۱۷۱۱

54211710

شعبه آمل

011-44241008

44241009

ارتباط با بیمه نوین
• نشانی :تهران ،بلوار میرداماد ،میدان مادر
خیابان شهید سنجابی ،نبشکوچه یکم ،پالک 11
• کدپستی1911933183 :
• تلفن021-22277775 :
• دورنگار021-22923846 :
• وب سایتwww.novininsurance.com :
• مرکز ارتباط021-23047 :

