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 باران تبسمحق بیمه استعالم  – 4

را به صورت تمام  اخذ استعالم حق بیمهفرایند دریافت  است مفتخر این شرکت باران، بسماستعالم حق بیمه، بیمه نامه تدر دریافت در جهت سهولت 

        ا درج آدرسب الکترونیک از طریق وب سایت خود انجام دهد، به این منظور می توانید

https://plus.baraninsurance.com/inquiry/premium 

 فرمایید. خود را دریافت استعالم حق بیمهمراحل زیر  وارد صفحه مورد نظر شده و با طی کردن اینجا و یا لمس کردن

 (سرمایه گذاریو )عمر  باران تبسمبیمه نامه   -1-4

گذاری است. بیمه عمر و عمر و سرمایه ( نوعی بیمهVariable Universal Life Insuranceگذاری متغیر )بیمه عمر و سرمایه  

های ای است که شامل دو بخش پوششگذاری، قرارداد بیمهگذاری با تنوع سبد سرمایهگذاری متغیر یا بیمه عمر و سرمایهسرمایه

گذاری گذاری با سود تضمینی در بخش سرمایهنامه عمر و سرمایهنامه با بیمهباشد. تفاوت این بیمهگذاری میسرمایه ای و بخشبیمه

نامه نامه همانند بیمهاین بیمهدهد. می گذاری راگذار حق انتخاب سبد سرمایهگذاری، به بیمهنامه در بخش سرمایهباشد. این بیمهمی

گذاری دهد که عالوه بر پوشش بیمه عمر در قبال مخاطرات متعدد، امکان سرمایهگذار میاین امکان را به بیمهگذاری، عمر و سرمایه

شده در گردد که در صورت فوت بیمهگر متعهد میاندازهای کوچک داشته باشد. در این قرارداد بیمهمطمئن و سودآوری برای پس

کنندگان بپردازد و در صورت شده را به استفادهیره ریاضی تشکیل شده تا زمان فوت بیمهمدت اعتبار قرارداد سرمایه فوت به اضافه ذخ

نامه( پرداخت نامه را به خود وی )و یا ذینفعان تعیین شده در بیمهشده در پایان مدت اعتبار قرارداد، ذخیره ریاضی بیمهحیات بیمه

 نماید.  
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.انتخاب می نماییم  
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  نامهانتخاب نوع بیمه  -2-4

 

 

شوند. میزان مشارکت در منافع مشارکت داده میگذاران محترم در سودهای محقق شده مازاد بر آن نیز الحساب بوده و بیمهعلی این بیمه نامههای تضمینی سود

 .شودگذاران اعمال میگذاران قابل رویت بوده و در پایان هر دوره شش ماهه، مشارکت در منافع محقق شده در ذخایر ریاضی بیمهدر پایان هر فصل در پورتال بیمه

 

 

 

 انتخاب مدت بیمه -3-4

توان به موارد ذیل اشاره نمود:می زندگی باراندر بیمه  (گذاریعمر و سرمایه) تبسم نامههای بیمهاز ویژگی  

 نامه قرار گیرد.تحت پوشش این نوع بیمه سالگی، 100از بدو تولد تا سن گذار می تواند یمهب 

  .باشدمی شدهگی بیمهسال100سن تا ای و سال بیمه 5نامه بین مکان انتخاب مدت بیمها 

 

خویش را انتخاب می بیمه عمر در مرحله دوم نوع  – 2

 نماییم.



بارانراهنمای استفاده از خدمات الکترونیک سایت شرکت بیمه زندگی   

تبسمحق بیمه استعالم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب تاریخ صدور بیمه نامه -4-4

به محض لمس قسمت تاریخ صدور، جدول تقویمی به صورت پیش فرض مانند نمونه زیر ظاهر شده و انتخاب تاریخ را برای شما به راحتی میسر 

 باشد.می نماید. انتخاب تاریخ صدور در این بخش الزامی می 

 

بیمه را به مبنای مدت سوم در مرحله  – 3

انتخاب می نماییم. سال  
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 بیمه نامهنحوه پرداخت انتخاب  -5-4

  فرمایید. را انتخاب ماهانه تا یکجا باشدکه می بایست یکی از حاالت را خود حق بیمه بیمه گذار گرامی می توانید نحوه پرداخت 

تواند هر سال گذار میبیمه باشد.بیمه بصورت ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه، ساالنه و یکجا میرداخت اقساط حقپ 

ن و های تبعی، میزانامه خود را از جمله جاری یا حذف نمودن پوششو با توجه به تغییرات ایجاد شده در وضعیت خود، شرایط بیمه

 بیمه)پرداخت ماهانه و ...( را به دلخواه تغییر دهد.نحوه پرداخت حق

 

 

قسمت  با کلیک کردن  چهارمدر مرحله  – 4

تاریخ صدور جدول تاریخ نمایان و روز مورد 

 تقاضا را انتخاب می نماییم.
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 ضریب تعدیل حق بیمه -6-4

بیمه خود را با نرخ ساالنه منظمی در جهت مقابله با تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول، هر ساله افزایش تواند حقگذار میبیمه

تواند گذار میها، بیمههمچنین در صورت تمایل به تغییر این نرخباشد. بیمه پنجاه درصد میدهد. سقف ضریب افزایش ساالنه برای حق

 نامه اقدام نماید.بیمه ،بیمهای نسبت به کاهش و یا افزایش حقاز ابتدای هر سال بیمه

 

در مرحله پنجم نحوه پرداخت را بر  – 5

اساس یکی از روش های ماهیانه تا یکجا را 

 انتخاب می نماییم.
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 تعیین مبلغ قسط -7-4

ماهانه شروع می شود را در محل مشخص شده وارد می نمایید و در  یک میلیون ریالبیمه گذار گرامی می توانید مبلغ قسط خود را که حداقل از 

 درج سایر اطالعات وارد می شویم.ادامه پس از تایید به صفحه بعد جهت 

ضریب تعدیل حق بیمه را م در مرحله شش –6

می نماییم. درصد انتخاب 50الی  5از   
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 نوع جنسیت، سن، قد، وزن و شغلتعیین  -8-4

 .وارد شوید و سپس در ادامه به لیست پوشش ها گذار را انتخاب بیمه نوع جنسیت، سن، قد، وزن و شغلمرحله ر این د

را درج می مبلغ قسط هفتم در مرحله  –7

 نماییم.

این قسمت )تایید  با کلیک کردنادامه در  **

به صفحه بعد جهت درج سایر  و ادامه(

وارد می شویم. اطالعات  
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در مرحله هشتم نوع  –8

جنسیت را با لمس نمودن این 

 قسمت تعیین می نماییم.

مه مقادیر سن، در ادا –9

را  قد و وزن بیمه شده

 درج می نماییم.

با توجه به نیاز تعیین شغل تمامی مشاغل  :شغل –10

اعم از کودک، خانه دار، بازنشسته و ... با تایپ در این 

قسمت روئیت و می بایست انتخاب نماییم. خالی 

محاسبات حق بیمه را با مشکل گذاشتن این قسمت 

 مواجه می نماید.
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در ادامه با لمس نمودن  –11

این قسمت وارد بخش تعیین 

می شویم.پوشش ها   
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 )فوت به هر علت( ضریب حق بیمه ساالنه -9-4

هر ساله  منظمی در جهت مقابله با تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول،ساالنه با نرخ  نامه خود رابیمه فوت تواند سرمایهگذار میبیمه 

ها، باشد. همچنین در صورت تمایل به تغییر این نرخسقف ضریب افزایش ساالنه برای سرمایه فوت بیست و پنج درصد می د.افزایش ده

 نامه اقدام نماید.ای نسبت به کاهش و یا افزایش سرمایه فوت بیمهاز ابتدای هر سال بیمهتواند میگذار بیمه

 

 

 

 

 

 

در ادامه با لمس نمودن  –12

بخش تعیین این قسمت وارد 

ضریب حق بیمه ساالنه مربوط 

 به فوت به هر علت می شویم.

در ادامه با لمس نمودن  –13

این قسمت وارد بخش تعیین 

درصد افزایش ساالنه حق 

بیمه مربوط به فوت به هر 

 علت می شویم.
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 لیست پوشش ها -10-4

  ها و خطرات اصلی در تعهدپوشش .1

 ریال )امکان پرداخت سرمایه فوت به صورت یکجا و مستمری به ذینفعان( 5.000.000.000فوت به هر علت تا سقف 

  ها و خطرات اضافی در تعهد قابل خریدپوشش .2

 برابر سرمایه فوت به هر علت 3وشش فوت ناشی از حادثه تا پ 

  فوت ناشی از حادثهعضو ناشی از حادثه تا صد در صد سرمایه وشش ازکارافتادگی و نقصپ 

 درصد سرمایه فوت ناشی از حادثهوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا بیست پ 

 )شرح در ذیل(وشش امراض خاص پ 

 گذار  بیمه در صورت فوت به هر علت بیمهوشش معافیت از پرداخت حقپ 

 گذار  بیمه در صورت فوت ناشی از حادثه بیمهوشش معافیت از پرداخت حقپ 

 گذار  بیمه در صورت فوت در اثر بیماری بیمهوشش معافیت از پرداخت حقپ 

 گذار  بیمه به هر علتبیمه در صورت ازکارافتادگی وشش معافیت از پرداخت حقپ 

 گذار  بیمه در صورت ازکارافتادگی ناشی از حادثه بیمهوشش معافیت از پرداخت حقپ 

 گذار  ری بیمهبیمه در صورت ازکارافتادگی ناشی از بیماوشش معافیت از پرداخت حقپ 

 برابر حق بیمه ساالنه 4گذار  تا وشش مستمری در صورت فوت به هر علت بیمهپ 

 برابر حق بیمه ساالنه 4گذار در اثر حادثه تا وشش مستمری در صورت فوت بیمهپ 

 برابر حق بیمه ساالنه4گذار در اثر بیماری تا وشش مستمری در صورت فوت بیمهپ 

 برابر حق بیمه ساالنه  4 افتادگی به هر علت تاوشش مستمری ناشی از کارپ 

 برابر حق بیمه ساالنه  4گذار در اثر حادثه تا وشش مستمری در صورت از کارافتادگی بیمهپ 

 برابر حق بیمه ساالنه  4 گذار در اثر بیماری تاوشش مستمری در صورت از کارافتادگی بیمهپ 

 شده  مهیب اتیسال ح نیفوت در آخر هیدرصد از سرما 25پرداخت  وشش آخرین سال حیات :پ 

شده در مدت بیمه به هریک از امراض خاص مندرج در این شرایط مبتال شود و حداقل تا هفت روز بعد از شروع شود در صورتیکه بیمهشرکت بیمه متعهد می

 و حداکثر برای سه بیماری پرداخت نماید. بیماری باعث فوت نشود، سرمایه مربوط به هر بیماری را برای یک بار

 گروه الف:

ای عالوه بر درد قفسه سینه که منجر به از بین رفتن بخشی از عضله قلب به علت (: هرگونه عارضهMyocardial Infractionسکته قلبی ) -1

های قلب و نظر پزشک معالج افزایش آنزیم (،E.C.Gرسانی ناکافی گردد و بر اساس سابقۀ درد قفسه سینه، تغییرات جدید در نوار قلب )خون

 تایید گردد.

سکته مغزی: عبارت است از گرفتگی و یا خونریزی عروق مغزی که باعث عوارض عصبی از جمله انفارکتوس عروق مغزی، خونریزی و آمبولی  -2

 شود و نقایص عصبی آن حداقل شش هفته طول بکشد.

 های مجاور تهاجم نماید.های بدخیم که به همان بافت یا بافترشد و انتشار غیر قابل کنترل سلولسرطان: عبارت است از هرگونه تومور بدخیم با  -3

 گیرند.خیم باشند در این گروه قرار میها مشکل باشد حتی اگر خوشتبصره: تومورهای مغز و نخاع در صورتی که دسترسی به آن

 باشد.مغز استخوان، قرنیه و کاشت حلزون میپیوند اعضای اصلی بدن: شامل قلب، ریه، کلیه، کبد، و  -4
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 : هرگونه مشکالت عروق قلبی که منجر به عمل جراحی قلب باز گردد.CABGجراحی قلب باز  -5

 90میلیون ریال است و دوره انتظار آن مایه فوت به هر علت و حداکثر پانصد درصد سر 25های این گروه حداکثر سرمایه پوشش بیماری گروه ب:

 باشد.روز می

 ام.اس -1

 کبدی که نیاز به درمان دارویی مداوم یا پیوند کبد داشته باشد. پیشرفته و غیر قابل برگشت کبدی: بیماری بیماری -2

 ها داشته باشد.پیشرفته و غیر قابل برگشت کلیوی: بیماری کلیوی که نیاز به درمان دارویی مداوم یا دیالیز یا خارج نمودن کلیه بیماری -3

 بیماری پارکینسون که باعث اختالل حافظه شود یا اختالل حرکتی با درمان دارویی بهبود نیابد. پارکینسون: -4

 90میلیون ریال است و دوره انتظار آن  پانصددرصد سرمایه فوت به هر علت و حداکثر  25های این گروه حداکثر سرمایه پوشش بیماری گروه ج:

 باشد.روز می

درصد از سطح بدن را درگیر کرده باشد یا اختالل شدید  30ای که بیش از های درجه سهدرصد: سوختگی 30های درجه سه بیش از سوختگی -1

 در حرکت یا کارکرد اعضای بدن ایجاد کرده باشد.

وز یا ایجاد ر 30کمای بیش از  ها که منجر به وضعیت پایدار نباتی یاخارج از این پوشش کما و وضعیت پایدار نباتی: هرگونه ضایعه یا بیماری -2

 عوارض و مشکالت پایدار مانند تغییر در شخصیت، تغییر در حافظه یا فلج شدن پس از کما گردد. 

ها: منظور از نابینایی شدید، ناتوانی در شمارش انگشت از فاصله بیشتر های خارج از این پوششنابینایی و ناشنوایی شدید و دائم ناشی از بیماری -3

 دسی بل است. 90توانی در تشخیص شدت صوت کمتر از شنوایی شدید، نااز دو متر و منظور از نا

 آلزایمر -4

 عضالنی دیستروفی -5

 گر فقط در قبال بیماری اولیه خواهد بود.  های فوق باشد، تعهد بیمهها ناشی از سایر بیماریکه هر یک از این بیماریتبصره: در صورتی
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  بیمهحقعوامل تاثیرگذار در محاسبه  .3

 موارد ذکر شده، عالوه برلکن ، باشدگری میهای اداری و بیمه، نرخ بهره فنی و هزینهجدول مرگ و میر براساس های عمربیمهبیمه در محاسبه حق

 بیمـه مناسب مد نظرگذاران عوامل زیر را برای قبول یا رد یـک پیشنهاد وتعیین حقگران در زمان گزینش بیمهبیمه

 دهند:قرار می

بیمه رود و استفاده از جدول مرگ و میر یکی از عوامل موثر در تعیین و محاسبه حقهای عمر به شمار میبیمه در بیمه: عامل اصلی تعیین حقسن  -1

عنوان مثال الغری و برند، جزعوامل تعیین کننده به شمار می رود، به ها رنج میاست. سن در زمان ارزیابی خطر برای افرادی که از بعضی ناخوشی

تر از پیدایش کمبود وزن بیش از حد، در سنین جوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا در سنین پیری و یا مرض قند در جوانان به مراتب خطرناک

 این مرض در پیری است. 

شدگان زن معموالً د که در صد مرگ و میر بیمهشوهای  بیمه و جداول مرگ و میر مشاهده می: با بررسی آمار منتشره از سوی شرکتتیجنس -2

 شده از طول عمر بیشتری در مقایسه با مردان برخوردارند.ها در وضعیت بهتری قرار دارند و زنان بیمهباشد و از لحاظ سالمتی خانمکمتر از مردان می

ها بدست آورد. ذکر قد و گیری قد و وزن آنتوان از اندازهرا می ترین بررسی در مورد وضعیت جسمانی افراد: بهترین و دقیقبدن یکیزیساختار ف -3 

 باشد چرا که در قبول و یا رد خطرتاثیر بسزایی دارد.شده در فرم مخصوص حائز اهمیت میوزن بیمه

معموالً این افراد در  شده است، چراکهگران محسوب می: ظاهر ناسالم همیشه زنگ خطری برای بیمهشدهمهیب یو روان یجسم یسالمت تیوضع -4

باشند همیشه در معرض خطرهای جسمانی و امراض مختلف قرار دارند به عنوان مثال افرادی که بیش از اندازه الغر هستند و زیر وزن طبیعی می

. تعیین اضافه وزن یا کسر وزن های قلبی و کلیوی قراردارندمعرض ابتال به بیماری سل قرار دارند. از سویی دیگر افراد چاق همواره در معرض بیماری

 نمایند: چاق،الغر، عضالنی.  پذیرد. متخصصین این امر اندام افراد را از لحاظ ظاهر به سه دسته تقسیم میبا توجه به قد و وزن صورت می

 طول عمر والدین ها امری موروثی است.: آمار و تحقیقات نشان داده است که عمر طوالنی در خانوادهخانواده یسالمت خچهیتار -5

 ای دارد. گر اهمیت ویژهگذاری بیمهو اعضای خانواده از عواملی است که در نرخ

شود. زیرا حرفه کارگران معدن یا افرادی های حوادث محسوب میگذار در بیمهترین عوامل تاثیرگذاران یکی از مهم: شغل و حرفه بیمهشغل و حرفه -6

العاده مهم در قبول زا قرار دارند از عوامل فوقهای یونسروکار دارند یا تحت فشار هوا، جاذبه، درجه حرارت، رطوبت و اشعهکه با مواد شیمیایی خاصی 

  باشد.   و یا رد خطر می

 باشد.بیمه و بالتبع ذخیره ریاضی میگذار در تعیین حق: مدت بیمه نیز از عوامل تاثیرمهیمدت ب-7

های خون و ادرار ها از نوارقلب، آزمایشمعاینات پزشکی: نتایج و آزمایشات پزشکی شامل وضعیت جسمانی بدن و یافته وضعیت جسمانی آشکار در-8

کنند. ارزش گزارش پزشک معاینه کننده تا حدود گر کمک میهمه از جمله عواملی هستند که در پذیرش یا رد یا تعیین اضافه نرخ پزشکی به بیمه

 دقت وی در آزمایشات انجام شده دارد. خیلی زیادی بستگی به 

عادات و استانداردهای اخالقی: دور شدن تدریجی از خط مشی زندگی اجتماعی رایج در یک کشور ممکن است بر درصد مرگ و میر اثر بگذارد. -9

ه مخاطره انداختن سالمت جسمی و روحی توان به مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد مخدر اشاره کرد. این گونه موارد باعث ببرای نمونه می

 گردد.بیمه شده می

شده در انجام ورزش و میزان خطر ای بودن بیمهای و یا غیر حرفهمقتضی است در صورت انجام ورزش مواردی از قبیل نوع ورزش، حرفهورزش : -10

 .ورزش مورد توجه قرار گیرد

 لیست پوشش ها -11-4
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 با پوشش ها با استفاده از منوی مربوطه طبق نمونه زیر پوشش های مدنظر را نتخاب می نماییم.در ادامه با توجه به آشنایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ادامه با لمس نمودن  –14

این قسمت وارد بخش تعیین 

 و انتخاب پوشش ها می شویم.

در ادامه با لمس نمودن  –15

پس از انتخاب  ها این قسمت

میزان پوشش ها درصدها و 

مقادیر مربوط به آن را تعیین 

 و انتخاب می نماییم.
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در ادامه با لمس نمودن  –16

این قسمت )تایید و ادامه( 

لیست ارزش بازخریدی و حق 

بیمه های خود را دریاف می 

 نماییم.
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 نتیجه استعالم -12-4

 شود.پس از طی نمودن مراحل فوق نتیجه استعالم به صورت زیر نمایش داده می 
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