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انواع بیمه عرم را بشناسیم
بیمـه عمـر  4نـوع مختلـف دارد کـه بـرای هـر کـدام تعریـف سـاده ای را ارائـه
داده ایـم.
بیمه عمر ساده زمانی
در ایـن حالـت بیمهنامـه بـرای مدت محدودی معتبر اسـت و تنهـا درصورتیکه
فـرد در ایـن بـازه زمانی فوت کند شـرکت بیمه سـرمایه فـوت او را به ذینفعانی
کـه بیمهگـذار تعییـن میکنـد میدهـد .درصورتیکـه فـرد زنده بماند شـرکت
بیمـه هیـچ مبلغی بـه او پرداخـت نخواهد کرد.
بیمه تمام عمر
در ایـن نـوع از بیمـه عمـر بعد از فوت فرد ،سـرمایه فوت به ذینفعان او میرسـد.

عالوه بر این پوشـشهایی نیز میتواند شـامل فرد شـود.
بیمه عمر مانده بدهکار
در ایـن نـوع بیمـه اگـر فـرد در حالـی فـوت کند کـه وامهایـش را بهطـور کامل
نپرداختـه اسـت ،شـرکت بیمـه پرداخت باقـی وامش را بر عهـده خواهد گرفت و
از ارث باقیمانـده از او مبلغـی کسـر نخواهـد شـد و بـه ایـن صورت خانـواده فرد
تحـت فشـار مالی نخواهنـد بود.
بیمه عمر و سرمایهگذاری
در ایـن حالـت فـرد در واقـع بـا پرداخـت حـق بیمههـای ناچیـز طـی سـالیان،
سـرمایهای را ذخیـره میکنـد کـه در بسـیاری از مواقـع میتوانـد راهگشـای
مشـکالتش باشـد .ایـن نـوع بیمـه در واقـع اصلیتریـن نـوع بیمـه عمـر اسـت.

بررسی مزایا و معایب دو شیوه سرمایه گذاری بیمه ای

شـرایط این بیمـه نامه اسـتفاده نمایند.
هـر فـرد بیمـه شـده در بیمـه تامیـن اجتماعـی میتوانـد افـراد
تحـت تکفـل را تحـت پوشـش قـرارداده و آنهـا نیـز میتواننـد از
خدمـات درمانـی ایـن بیمه نامـه اسـتفاده نمایند.
امـکان پرداخـت بیمـه بیـکاری و دریافـت حقـوق در ایـام بیکاری
همزمـان بـا محاسـبه این مـدت در سـابقه بیمهای
امـکان اسـتفاده از برخـی خدمـات رایـگان در بیمارسـتانها و
درمانگاههـای متعلـق بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی
داشتن دفترچه درمانی

بیمه عرم بخرم یا بیمه اتمین اجمتاعی؟!

معایب بیمه اتمین اجمتاعی

تقریبـا یکسـال و نیـم از زمانـی کـه پـس انـداز کـردن را شـروع کـردهام ،میگـذرد .هر پولی که دسـتم میرسـد ،اول بخشـی از آن را داخـل صندوقچه
راحله شعبانی
چوبـی کوچکـی میگـذارم کـه مادربزرگـم بـه مـن هدیـه داده اسـت .بعـد از ایـن همه مـاه ،صندوق حسـابی پر از پول شـده بـود .اما چند ماهـی بود که
روزنامهنگار
از داشـتن ایـن صنـدوق نـه تنهـا خوشـحال نبـودم بلکـه با اوضـاع و احوال اقتصـادی امروز نگران هم شـد ه بـودم .در حالی کـه هر ماه مبلغی به سـرمایهام
اضافـه میکـردم امـا احسـاس میکـردم بـا گذشـت روزهـا و نوسـانات نـرخ دالر روز بـه روز ارزش سـرمایه من کـم و کمتر میشـود! جدا از اوضاع آشـفته اقتصادی ،چند شـب پیش
دزد بـه همسـایه دیـوار بـه دیوارمـان زده بـود و تمـام هسـت و نیسـت آنهـا را بـا خـود بـرده بـود! همین دو دلیل باعث شـد بـه دنبال محلی برای سـرمایه گذاری باشـم تا هـم ارزش
پولـم را حفـظ کنـم و هـم از خطـرات احتمالـی جلوگیـری کـرده باشـم .بـا پـرس و جو از چند نفـر بین انتخاب بیمـه عمر و بیمه تامیـن اجتماعی مانـدم .بنابراین تصمیـم گرفتم خودم
آسـتینها را بـاال بزنـم و در ایـن مـورد تحقیـق کنـم .اگـر شـما هم دوسـت دارید از تفـاوت های ایـن دو بیمه اطالع پیـدا کنید حتمـا مقاله امـروز را بخوانید.

میـزان مبلـغ حـق بیمـهای کـه بـرای تامیـن اجتماعـی پرداخت
میشـود ،غیر قابل برگشـت بوده و امکان بازخریدی و برداشـت از
اندوختـه و دریافـت وام روی حـق بیمههای پرداختـی وجود ندارد.
هیـچ گونـه سـرمایه گـذاری از طریـق پرداخـت حـق بیمـه ،بیمه
تامیـن اجتماعـی انجام نمیشـود و فرد بیمه شـده فقـط میتواند
از مزایـای درمانـی ایـن بیمـه نامـه بـه صـورت دفترچـه درمانـی
اسـتفاده کند.
در صـورت فـوت بیمـه شـده ،مبلغـی کـه بـه بازمانـدگان و وراث
قانونـی پرداخـت میشـود بسـیار ناچیز می باشـد و فقط بـه وراث
قانونـی بـر اسـاس قانـون انحصـار وراثـت پرداخت میشـود.
مـدت بیمـه تامیـن اجتماعـی کاملا مشـخص بـوده و بر اسـاس
قانـون تامیـن اجتماعـی فرد باید تا  ۳۰سـال این مبلـغ را پرداخت
نماید.

راههای دریافت سود بیشرت از بیمه عرم

قبـل از هـر موضـوع دیگـر بایـد تعریفـی از ایـن دو بیمـه در ذهن
داشـته باشـیم تـا بتوانیـم آنهـا را از هم تفکیـک کنیم.

بیمه عرم چیست؟

بیمـه عمـر و سـرمایهگذاری را میتـوان یـک نـوع سـرمایهگذاری
بـا سـود تضمینشـده در نظـر گرفـت ،کـه علاوه بـر سـود
سـرمایهگذاری ،پوشـشهای زیـادی ماننـد فـوت ،نقصعضـو،
ازکارافتادگـی و حتـی بیماریهـای خـاص را نیز شـامل میشـود.
بیمـه عمـر و سـرمایهگذاری یـک بیمـه کامـل بـا پوشـشهای
مختلـف اسـت کـه شـخص بیمهگـذار ،میتواند بنابر تمایـل خود،
پوشـشهای مـورد نظـر را انتخـاب کنـد.

بیمه اتمین اجمتاعی چیست؟

امـا بیمـه تامیـن اجتماعـی ،مختـص تمامی افراد شـاغل اسـت و
طبـق قانـون کار ،همـه افـراد شـاغل باید ایـن بیمه نامه را داشـته
باشـند .حق بیمه تامین اجتماعی نیز هر سـال توسـط وزارت کار
تعیین میشـود .این حق بیمه باید تا  ۳۰سـال به سـازمان تامین
اجتماعـی پرداخـت شـود و دارنـده ایـن بیمه در طول داشـتن این
مـدت میتوانـد فقـط از پوشـشهای سـاده درمانی ایـن بیمه نامه
اسـتفاده کنـد .پـس از پرداخـت حـق بیمه به مدت  ۳۰سـال ،فرد
میتوانـد مسـتمری بازنشسـتگی دریافت کند.

تفاوت بیمه عرم اب بیمه اتمین اجمتاعی؟

قبـل از توضیـح در مـورد تفاوتهـای بیـن ایـن دو نـوع بیمـه ،دو
نکتـه مهـم حائـز اهمیت اسـت:
اول اینکـه هـر بیمـه ای مزایـای مربـوط به خود را داشـته و در نوع
خـود مـی توانـد بـه شـخص بیمه شـده ،خدمـات دهـی متفاوتی
داشـته باشـد .بنابرایـن تمامی بیمـه ها در جایگاه خـود می توانند
بسـیار خوب و مفید باشـد.
دوم اینکـه در حقیقـت بیمـه تامیـن اجتماعـی یک بیمـه درمانی
اسـت و ربطـی بـه بیمه عمر و سـرمایه گذاری نـدارد ،بنابراین این
مقایسـه شـبیه ایـن اسـت کـه بخواهنـد قـدرت بینایی شـما را با
قـدرت شـنوایی شـخص دیگری مقایسـه کنند!
از یـک نـگاه دیگـر مـی توانیـم اینطـور بگوییـم کـه بیمـه عمـر و
سـرمایه گـذاری مکملـی قـوی و مطمئـن بـرای بیمـه تامیـن
اجتماعی محسـوب می شـود رویکرد سـرمایه گذاری و پوششـی
قویتـر و بهتـری دارد.

مزایای بیمه عرم

انجـام بیمـه عمـر بـرای دارندگان ایـن بیمه نامـه مزایـای فراوانی
دارد .از مزایـای بیمـه عمـر میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
یکـی از مهمتریـن مزایـای بیمه عمر داشـتن پوشـشهای بیمهای
در کنـار سـرمایه گـذاری اسـت کـه بـه صـورت اندوختـه بیمهای
برای وی تشـکیل میشـود.
دریافـت وام بـدون نیـاز بـه ضامـن از مهمتریـن مزایـای بیمه عمر
اسـت کـه فـرد بیمـه شـده میتواند بعـد از پایـان سـال دوم بیمه
نامـه ،تـا  ۹۰درصـد از اندوختـه بیمه نامه را وام بگیـرد .گرفتن وام

از محـل بیمـه عمـر نیاز به هیچ گونه ضامن و وثیقه بانکی نداشـته
و خـود بیمـه نامـه ،ضامن این وام اسـت.
اگـر فـرد بیمـه شـده حتی بعـد از پرداخت یک قسـط از حق بیمه
عمـر فـوت کند ،سـرمایه فوت عادی یـا حادثی به اضافـه اندوخته
بیمـه نامـه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت میشـود .میزان سـرمایه
فـوت ضریبـی از حـق بیمـه پرداختی سـاالنه فرد میباشـد که در
زمـان خریـد بیمـه عمر در جـدول بیمه عمر کامال مشـخص بوده
و شـما میتوانیـد میـزان سـرمایه فـوت عادی و حادثـی بیمه عمر
را بررسـی کنید.
انتخاب میزان حق بیمه پرداختی ساالنه و انتخاب روش پرداختی
حـق بیمـه در بیمـه نامـه عمر بـه انتخاب خود فرد میباشـد و وی
میتوانـد در طـول مـدت بیمـه نامه میـزان حق بیمـه را افزایش یا
کاهش داده و روش پرداختی را ماهانه و یا سـاالنه اسـت.
پرداخت سـود تضمینی و سـود مشـارکتی به بیمه نامه های عمر
از مزایـای سـرمایه گـذاری بیمـه نامههای عمر اسـت .این سـود به
صـورت مرکـب و روز شـمار بـه حق بیمههـا و اندوختـه بیمه نامه
پرداخت میشـود.
معافیـت مالیاتـی بیمـه نامههـای عمـر میتوانـد گزینـه قابـل
توجهـی بـرای همـه افـرادی باشـد کـه میخواهنـد یک سـرمایه
گـذاری مناسـبی داشـته باشـند.
انتخـاب ذینفعـان بیمـه نامـه عمـر توسـط خـود فـرد بیمه شـده
مشـخص میشـود و حتـی میتوانـد در طـول داشـتن بیمـه نامه
ذینفعـان بیمـه نامـه خود را تغییـر دهند .در صورتـی که ذینفعان
بیمه نامه مشـخص نشـده باشـند سـرمایه فوت بر اسـاس انحصار
وراثت تقسـیم میشـود.
بازخریـد بیمـه نامـه و دریافت مبلـغ بازخرید از مزایـای بیمه عمر
اسـت کـه علی رغم فسـخ بیمه نامـه  ۹۰درصـد از اندوخته به فرد
بازگردانده میشـود.
داشـتن پوشـش بـرای بیماریهـای خاص (سـکته قلبـی و مغزی،
جراحـی بـاز قلـب ،پیونـد اعضـای اصلـی بـدن ،انـواع سـرطان)
میتوانـد از مزایـای بیمـه عمـر باشـد کـه فـرد در طـول داشـتن
بیمـه عمـر مـی توانـد از ایـن پوشـش اسـتفاده نماید.
معافیـت از پرداخـت حـق بیمـه از پوشـشهای بیمـه عمـر اسـت
کـه تـا پایـان مدت بیمـه نامـه و دریافـت سـرمایه ازکارافتادگی و
حتـی مسـتمری در بیمـه نامههـای عمر میتواند پوشـش بیمهای
ارزنـدهای بـرای افراد شـاغل باشـد .البتـه این پوشـش در برخی از
شـرکتهای بیمـه ارائـه میشـود.

معایب بیمه عرم

داشـتن سـقف مشخص در پرداخت خسـارتهایی از قبیل سرمایه
فـوت و پوشـش بیماریهـا در شـرکتهای بیمه میتوانـد از نکات
ضعـف ایـن بیمهنامـه باشـد کـه شـاید یـک بازبینـی در اینبـاره
بـرای حـق بیمـه نامههـای باالتر در آینده انجام شـود .بـرای مثال
در سـال  ۹۷سـقف سـرمایه فـوت بیمـه عمـر مبلـغ  ۵۰۰میلیون
تومـان از سـوی بیمـه مرکزی اعالم شـد که برخی از شـرکتهای
بیمـه حتـی ایـن سـقف را هـم ارائـه نمیدهند .سـرمایه فـوت به
علـت حادثـه نیـز  ۵۰۰میلیون تومان اعالم شـده اسـت.

داشـتن چـکاپ پزشـکی برای حق بیمـه های باال در شـرکتهای
بیمـه بـرای ریسـک سـنجی فرد بیمه شـده شـاید بـرای خیلی از
بیمـه شـدهها خوشـایند نباشـد و کاری وقـت گیـر بـه نظـر آیـد،
البتـه انجـام چـکاپ از سـوی تمام شـرکتهای بیمه رایـگان بوده
و میتوانـد یـک امتیـاز مثبـت هـم بـرای بیمـه گـذار ایـن بیمـه
نامه باشـد.
ریسـک سـنجی کـه بـرای انجـام طرحهـای مختلف بیمـه عمر و
سـرمایه گـذاری در ایـران انجـام شـده بر اسـاس آمار مـرگ و میر
مدون در ایران نمیباشـد و بر اسـاس آمارکشـورهای اروپایی انجام
شـده اسـت .به نظر میآید بهتر اسـت در این شـاخص آمار مرگ
و میـر در ایـران جمـع آوری و تنظیـم شـود و از آمـار کشـور ایران
اسـتفاده شود.
برخـی از پوشـش هـای بیمـه عمـر را بـرای بازه سـنی خاصی می
تـوان داشـت ،از جملـه پوشـش امـراض خـاص ،پوشـش فـوت به
علت حادثه ،پوشـش ازکارافتادگی(به سـنین باالی  ۱۸و به شـرط
شـاغل بودن).

برای داشتن سود
بیشتر در بیمه
عمر یکی از گزینه
ها انتخاب روش
پرداخت حق بیمه
عمر می باشد .که
در محاسبه بیمه عمر
تاثیر مستقیم دارد.
اگر شما حق بیمه
عمر را به صورت
ساالنه پرداخت کنید
براساسسیستم
سود دهی بیمه نامه
های عمر میزان سود
سرمایه گذاری شما
بیشتر خواهد بود

مزایای بیمه اتمین اجمتاعی

بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعی میتوانـد از برخی از پوشـشهای
بیمـه تامیـن اجتماعـی از جمله از کارافتادگـی ،بیماریها ،غرامت
دسـتمزد ایـام بیمـاری ،بـارداری و بازنشسـتگی البتـه بـا توجه به
امکانات

بیمه
بیمه عمر
تامین اجتماعی
ندارد

انتخاب حق بیمه اختیاری در طول مدت بیمه نامه

دارد

انتخاب روش پرداخت حق بیمه به صورت ماهانه ،ساالنه

دارد

ندارد

داشتن محدودیت سن بیمه شده

ندارد

دارد

پرداخت سود به حق بیمه پرداختی

دارد

ندارد

امکان برداشت وام بدون نیاز به ضامن

دارد

ندارد

داشتن معافیت مالیاتی

دارد

ندارد

قابلیت برداشت از اندوخته

دارد

ندارد

امکان بازخریدی و دریافت مبلغ اندوخته

دارد

ندارد

پرداخت سود تضمینی و سود مشارکتی از ابتدای مدت بیمه نامه

دارد

ندارد

داشتن پوشش فوت عادی تا ۳۰برابر حق بیمه

دارد

ندارد

داشتن پوشش فوت در اثر حادثه تا  ۴برابر فوت عادی

دارد

ندارد

پوشش بیماری های خاص

دارد

ندارد

عدم نیاز به انحصار وراثت

دارد

ندارد

داشتن معافیت مالیاتی

دارد

ندارد

انتخاب ذینفعان بیمه نامه

دارد

ندارد

انتخاب مدت بیمه نامه

دارد

ندارد

داشتن پوشش ازکارافتادگی و پرداخت سرمایه ازکارافتادگی

دارد

ندارد

دفترچه درمانی

ندارد

دارد

مستمری

دارد

دارد

بیمه بیکاری

ندارد

دارد

اگر شـما بیمه عمر را به عنوان پوشـش بیمهای و سـرمایه گذاری
انتخـاب کردایـد ،بهتـر اسـت چند نکته مهـم را بـرای خرید بیمه
عمـر و داشـتن سـود بیشـتر در ایـن بیمـه نامـه مـد نظـر داشـته
باشید:
برای داشـتن سـود بیشـتر در بیمه عمر یکی از مهمترین گزینهها
انتخـاب روش پرداخـت حـق بیمـه عمر میباشـد که در محاسـبه
بیمـه عمـر تاثیـر مسـتقیم دارد .اگـر شـما حـق بیمـه عمـر را به
صورت سـاالنه پرداخت کنید بر اسـاس سیسـتم محاسـبه سـود
دهـی بیمـه نامههـای عمر ،میزان سـود سـرمایه گذاری شـما نیز
بیشـتر خواهد بود.
سـن بیمه شـده عامل مهم دیگر در سـوددهی بیمه نامههای عمر
میباشـد ،هر قدر سـن بیمه شـده پایینتر باشـد ،ریسـک بیمهای
فرد بیمه شـده کمتر بوده و نهایتا سـود باالتری را خواهید داشـت.
البتـه ایـن بـدان معنی نیسـت که افراد مسـنتر امکان اسـتفاده از
شـرایط مناسـب این بیمه نامه را نخواهند داشـت.
پرداخـت حـق بیمـه عمـر باالتـر مهمتریـن گزینـه در تشـکیل
سـرمایه گـذاری بیمـه نامههای عمر میباشـد ،در واقـع حق بیمه
عمر باالتر مسـاوی اسـت با سـرمایه گذاری بیشـتر .البته این نکته
را نبایـد فرامـوش کنیـد کـه اگر حق بیمه پرداختی شـما با تعدیل
افزایشـی باشـد نسـبت به بیمه نامهای که هر سـال تا پایان مدت
بیمـه نامه ثابت اسـت سـود باالتـری را هم خواهد داشـت.
فـارغ از هـر برنـدی بایـد به این نکته اشـاره کنم که هرکسـی باید
بسـته بـه نیـاز خـود بیمـه عمـر را خریـداری کنـد و بایـد حتما با
یـک مشـاور خبـره بیمـه ای عمـر مشـورت نمـوده و از او بخواهـد
بهتریـن پیشـنهاد بیمـه ای رابرایتـان طراحی کند .

چند نکته بسیار مهم

قبـل از خریـد بیمـه عمر باید ابتدا نیاز سـنجی کنیـد .در حقیقت
بایـد ببینیـد کـدام ویژگـی شـرکت از نظر شـما مهم تر اسـت و با
مقایسـه اجمالی شـرکت بیمـه مورد نظر را پیـدا کنید .مثال بیمه
پاسـارگاد بـه دلیـل پوشـش درمانـی و بیمـه پارسـیان بـه دلیـل
اسـتفاده از سـهام نسـبت به سایر شـرکتها برتری دارد .همچنین
بیمـه ایـران از لحـاظ ضریـب سـود دهـی و همچنین تعـداد بیمه
نامـه هـای صـادر شـده در صـدر شـرکتهای بیمـه قـرار دارد .در
ادامـه برخـی نـکات دیگـر را با هم مقایسـه خواهیـم کرد.
هیچـگاه بـدون بررسـی و تحلیـل دقیق شـرایط شـرکت هـا اقدام
بـه خریـد بیمـه عمـر نکنیـد.از یک مشـاور خبره کمـک بگیرید.
از هرکسـی کـه ادعایـی مـی کنـد یـا قانونـی را مطـرح مـی کنـد
حتما مسـتندات بخواهید .همه مسـتندات مکتوب و قابل اسـتناد
و بـا منبع باشـند.
قبـل از خریـد ،شـرایط اقتصـادی و توان پرداخت خود را مشـخص
کنیـد .چـون پـس از عقـد قـرار داد بیمـه اگـر تـوان پرداخـت آن
مبلغ ( ماهانه  3 ،ماهه 6 ،ماهه  ،سـاالنه ) را با شـرایط فعلی خود
نداشـته باشـید متضرر خواهید شـد .
نـگاه نکنیدکـه فلان دوسـت یـا آشـنا ایـن بیمـه را خریـده ،پس
حتمـا دلیلـی داشـته اسـت .دلیل انتخابتـان مالک قـرار دادن آنها
نباشـد ،چه بسـا شـرایط بیمه نامه آن شـخص با شـما یکی نبوده
یـا ایشـان هیـچ تحقیقی در زمـان خرید نکرده باشـند.
شـرکت بیمـه بـد نداریـم ،پـس از اشـخاصی کـه دائـم در حـال
تخریـب دیگـر شـرکتهای بیمـه ای هسـتند بپرهیزیـد ،اینگونه
اشـخاص چون اطالعات درسـتی ندارند در انتخاب شـما را مردد
خواهنـد کرد.
همیشـه از مشـاور بیمه ای خود بخواهید که کامال شـرایط خرید،
سـود ،بازخریـد ،وام ،پوشـش هـای بیمـه ای ،موارد اسـتثنا و دوره
انتظـار بیمـاری هـا و حـوادث را برایتان کامـل توضیح دهد.
پـس از مـوارد شـش گانـه بـاال ،با خیـال راحت بیمه خـود را از هر
شـرکتی که احسـاس می کنید نیاز های شـما را برآورده میکند
خریداری کنید.

مثایل از بیمه عرم
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