
 راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک سایت شرکت بیمه زندگی باران

حق بیمه ترنماستعالم   

، به اینجا لمسو یا با  در مرورگر خود    https://www.baraninsurance.com    با وارد نمودن آدرس وب سایت شرکت بیمه باران - 1

 .صفحه زیر وارد می شوید

 

 

 

 

 نماییم.گزینه حق بیمه را انتخاب می با ورود به منوی خدمات الکترونیک – 2

 

با فشردن منوی خدمات الکترونیک 

.با صفحه ی زیر مواجه می شویم  
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 بارانحق بیمه ترنم استعالم  – 4

را به صورت تمام  اخذ استعالم حق بیمهفرایند دریافت  است مفتخر این شرکت استعالم حق بیمه، بیمه نامه ترنم باران،در 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

 حیات()عمر به شرط  بیمه نامه ترنم باران  -1-4

فردی دارد. در طول سال، هر مقدار که بخواهید و در هر زمان که اندازی منحصربهاست که خصوصیات پس« بیمه زندگی به شرط حیات»ترنم نوعی 

کند می گذاریسرمایه« بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران»نامه توانید حق بیمه پرداخت کنید. شرکت وجوه پرداختی شما را طبق آیینبخواهید می

نامه همواره تضمین شده است، افزاید. اصل مبالغ پرداختی شما به همراه میزان مشخصی از سود در این نوع بیمهو در طول زمان بر مقدار آن می

ه زندگی این گیرد. ویژگی ممتاز این نوع بیمگذار تعلق میهمچنین سود مشارکت که معموالً به مراتب بیش از سود تضمین شده است، نیز به بیمه

نامه معاف این بیمه مبلغ سود به حساب ذخیره ریاضی شما واریز می شود.شود و هر شش ماه است که هر سه ماه یک بار میزان سود به شما اعالم می

 .از مالیات است و محدودیت سنی برای استفاده از آن وجود ندارد

 

 

بر اساس نیاز خود  نوع بیمه نامه درخواستی راابتدا در مرحله اول  – 1

.انتخاب می نماییم  
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 و  طرح انتخاب نوع بیمه نامه -2-4

 انتخاب می نماییم. طرح ها انتخاب نوع بیمه در مرحله قبل، در این قسمت نوع بیمه عمر را بر اساس پس از 

 طرح ها

 

 

 

 

 شرط حیاتنوع انتخاب  -3-4

بیمه، در صورت بیمه قابل انتخاب است. در نوع با برگشت حقبیمه و بدون برگشت حقنامه به یکی از دو صورت با برگشت حقاین بیمه

    نامه پرداخت کنندگان مندرج در بیمهگذار یا استفادهگذار، به بیمههای پرداختی بیمهبیمهشده در طول مدت بیمه، حقفوت بیمه

 گردد.می

خویش را انتخاب می  در مرحله دوم نوع طرح – 2

 نماییم.
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 برگشت حق بیمه: دونب 

-گر پرداخت سرمایه حیات مندرج در بیمهباشد. تعهد بیمهنامه میشده در پایان مدت بیمهنامه حیات بیمهپوشش اصلی این بیمه

گر بیمه شده،در صورت فوت بیمه نامه است.شده به ذینفعان مندرج در بیمهنامه در پایان مدت بیمه و در صورت حیات بیمه

 شود.نمی داده ای عودتبیمههیچ حق تعهدی نداشته و

 برگشت حق بیمه: اب 

شده به های پرداختی تا زمان فوت بیمهبیمهنامه، حقشده در خالل بیمهبیمه و فوت بیمهدر صورت انتخاب نوع بابرگشت حق

 نخواهد داشت.گر تعهدی گردد. در غیر اینصورت بیمهنامه پرداخت میذینفعان مندرج در بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 مدت بیمه نامهانتخاب  -4-4

ط سوم نوع پوشش )نوع شردر مرحله  – 3

 حیات( بیمه نامه خویش را انتخاب می نماییم.
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. محدودیت حداقل تواند تحت پوشش قرار گیردسالگی می100بوده و بیمه شده حداکثر تا سن سال تمام  5نامه در این طرح حداکثر مدت بیمه

 در شروع بیمه نامه برای بیمه شده وجود ندارد.سن 

 

 

 

 

 

 انتخاب تاریخ صدور بیمه نامه -5-4

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

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

 

 

 

 

 

با توجه  در مرحله چهارم مدت بیمه نامه – 4

 به طرح انتخابی ثبت می گردد. 
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ماهانه شروع می شود را در محل مشخص شده وارد می  یک میلیون ریالکه حداقل از  بیمه گذار گرامی می توانید مبلغ آورده اولیه خود را

 نمایید و در ادامه نحوه پرداخت خود که می بایست یکی از حاالت ماهانه تا یکجا باشد را انتخاب می فرمایید.

در مرحله پنجم با لمس قسمت تاریخ  – 5

صدور جدول تاریخ نمایان و روز مورد تقاضا را 

 انتخاب می نماییم.
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را درج می قسط مبلغ  در مرحله هفتم – 7

 نماییم.

نحوه پرداخت را انتخاب  در مرحله ششم – 6

 می نماییم.

تایید "قسمت  کلیک در مرحله هشتم با – 8

به صفحه بعدی می رویم. "و ادامه  



 راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک سایت شرکت بیمه زندگی باران

حق بیمه ترنماستعالم   

 نوع جنسیت و سنانتخاب  -6-4

 بیمه گذار را انتخاب می نماییم، سایر قسمت ها )قد، وزن و شغل( نیازی به تکمیل شدن ندارد. جنسیت و سندر این صفحه نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین سرمایه درخواستی در پایان دوره -7-4

در مرحله نهم نوع جنسیت را با لمس  –9

 نمودن این قسمت تعیین می نماییم.
در مرحله دهم نوع سن بیمه گذار را  –10

 درج می نماییم.

پوشش در مرحله یازدهم با لمس لیست  –11

ها نسبت به ادامه درج اطالعات ادامه می 

 دهیم.
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نامه را تواند در هر لحظه تقاضای بازخرید بیمهگذار میبیمه دارای ارزش بازخرید بوده و بیمهنامه به شرط حیات با برگشت حقبیمه

توان به دریافت وام بعد از گذشت دو سال از نماید میگذار ایجاد مینامه برای بیمهبازخرید این بیمهنماید. از دیگر حقوقی که ارزش 

نامه اشاره نمود. های دوسال تمام و به میزان حداکثر نود درصد ارزش بازخرید بیمهبیمهنامه به شرط پرداخت حقتاریخ صدور بیمه

نامه و در نامه تقاضای برداشت از اندوخته نماید که در این صورت ارزش بازخرید بیمههتواند در طول مدت بیمگذار میهمچنین بیمه

نامه مشمول سود مشارکت آن نامه کاهش یافته و تنها بخش باقیمانده در ذخیره ریاضی بیمهنتیجه سرمایه حیات پایان دوره بیمه

که در  ،باشدنامه میبیمه و ذخیره ریاضی در این بیمهه حقای خواهد بود. سود فنی علی الحساب مورد عمل در محاسبسال بیمه

 .گذاران مشمول مشارکت در منافع خواهد بودصورت تحقق سود فنی بیش از سود تضمینی، ذخایر ریاضی بیمه

 

 

 

 

 

 

 

در مرحله دوازهم سرمایه حیات پایان  –12

 دوره را درج می نماییم.
استعالم حق در مرحله سیزدهم با لمس  –13

بیمه، نسبت به تایید تمامی مراحل و اخذ 

 استعالم اقدام می نماییم.
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 روئیت گزارش استعالم حق بیمه -8-4

 پس از انجام مراحل فوق گزارش درخواستی وفق نمونه زیر به حضور شما بیمه گذار محترم تقدیم می شود.

 


