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مــا در شــرکت بیمــه نویــن بــا تکیــه بــر ســوابق درخشــان، تــوان مالــی بــاال و شــبکه فــروش گســترده خــود در 
ســطح کشــور و بــا هــدف ارائــه مناســب تریــن خدمــات بیمــه ای در جهــت تأمیــن نیازهــای بیمــه ای، بیمــه نامــه 
عمــر و ســرمایه گــذاری را بــه بــازار عرضــه کــرده ایــم. ایــن بیمــه نامــه ترکیبــي از یــك بیمــه عمــر و یــك اندوخته 
ســرمایه گذاري اســت کــه عــاوه بــر ارائــه پوشــش بــراي خطــر فــوت و برخــي پوشــش هــاي اضافــي، درآمدهایــي 

ــا تضمیــن یــك نــرخ ســود ســرمایه گذاري مشــخص در زمــان حیــات، نصیــب شــما مي کنــد. را ب

www.novininsurance.com
5



اگر می خواهید از مزایای ذکر شده استفاده و یا از آن مطلع شوید، تا انتها با ما همراه باشید.
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بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین

آیا تا به حال به تأمین مالي ایام بازنشستگي فکر کرده اید؟
ــان خدمــت، یــك  ــاداش هــاي پای ــر حقــوق بازنشســتگي و پ ــل نیســتید عــاوه ب ــا مای آی

ــه عنــوان مکمــل آن داشــته باشــید؟  ــا مســتمري ب ســرمایه ی
ــه  ــان چ ــراي آن ــب ب ــرمایه اي مناس ــم آوردن س ــان و فراه ــدان ت ــه فرزن ــن آتی ــراي تأمی ب

ــد؟ ــه اي داری برنام
 براي کاهش تبعات ناگوار حوادث و اتفاقات چه برنامه اي دارید؟

 آیا مي دانید درمان بیماري هاي صعب العاج چه مخارج سنگیني دارد؟

 قطعــاً بارهــا بــه ایــن موضوعــات فكــر کرده ایــد و معمــوالً تــاش مي کنیــد تــا بــا پس انــداز مبالــغ مختلــف، پشــتوانه 
ــا وجــود تــورم ارزش  ــواده تــان فراهــم کنیــد امــا همــواره نگــران آن هســتید کــه ب مالــي مناســبي بــراي خــود و خان
پس اندازهــا کاهــش خواهــد یافــت. راه حــل مــا بــه شــما محصــول عمــر و ســرمایه گذاري شــرکت بیمــه نویــن اســت. بیمه 
عمــر و ســرمایه گذاري بیمــه نویــن ایــن امــكان را بــراي شــما فراهــم مــی کنــد کــه بــا پس انــداز مبالــغ انــدك، ضمن اســتفاده 
از پوشــش هاي بیمــه اي و کاهــش تبعــات ســنگین حــوادث و اتفاقــات ناگــوار زندگــي، امــكان ســرمایه گذاري حــق  بیمه هــاي 
پرداختــي فراهــم شــود تــا بدیــن ترتیــب ضمــن حفــظ قــدرت خریــد پس اندازهــا، ســرمایه اي مطمئــن و مناســب براي اســتفاده 

شــما و یــا دیگــر اعضــاي خانــواده تشــكیل گــردد.
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طــرح بیمــه عمــر  و  ســرمایه گذاري ترکیبــي اســت از یــك بیمــه عمــر بــه همــراه امــكان ســرمایه گذاري مطمئــن 
ــر ارایــه پوشــش خطــر فــوت، درآمدهایــي را نصیــب فــرد بیمــه شــده و یــا اســتفاده کنندگان تعییــن  کــه عــاوه ب

شــده توســط وی مي کنــد. در ایــن طــرح شــما بــا پرداخــت یــك مبلــغ بــه طــور همزمــان از مزایــای پوشــش هــای 
بیمــه ای و امــکان یــك ســرمایه گــذاری مطمئــن بهــره منــد مــی شــوید. جهــت بهــره منــدی از مزایــای ایــن طرح 

الزم اســت در ابتــدا بــا توجــه بــه تــوان مالــی خــود و همچنیــن نیــاز خــود و خانــواده، مبلــغ پرداختــی و همچنیــن میــزان 
پوشــش هــای مــد نظــر خــود را تعییــن نماییــد. بــا توجــه بــه ترکیبــی بــودن ایــن طــرح )بیمــه بــه عــاوه ســرمایه گــذاری(، 

مبلــغ پرداختــی شــما پــس از کســر هزینــه هــای بیمــه گــری الزم بــراي پوشــش هــای بیمــه ای، بــه اندوختــه ســرمایه گذاری 
شــما افــزوده مــی شــود.

ــا  ــرخ ســود تضمینــي علــی الحســاب انباشــته شــده و طــي ســال هــاي بعــد ب ــا اختصــاص ن  اندوختــه ســرمایه گذاري شــما ب
پرداختــی هــای مجــدد شــما و طــی شــدن فرآینــد مذکــور و همچنیــن ســود متعلــق بــه آن افزایــش یافتــه و ســرمایه اي مناســب 

ــه  ــودي اندوخت ــور، موج ــرح مذک ــان ط ــود. در پای ــد ب ــما خواه ــده ش ــاي آین ــي و برنامه ه ــاي احتمال ــع نیازه ــراي رف ــن ب و مطمئ
ســرمایه گذاري و ســود آن بــه اضافــه مبالــغ اضافــي ناشــي از تخصیــص ســود مشــارکت )ســود قطعــی( در منافــع بــه شــما پرداخــت 

مي شــود. همچنیــن بــه دلیــل ویژگــی بیمــه ای طــرح، چنانچــه طــی مــدت ایــن طــرح بــه هــر دلیــل )فــوت، حادثــه، ازکارافتادگــی، 
بیمــاری( اتفاقــی بــرای شــما بیفتــد، متناســب بــا نــوع اتفــاق شــرکت بیمــه نویــن در کنــار شــما و یــا بازمانــدگان تــان خواهــد بــود و تا حد 

بســیار زیــادی عــوارض مالــی ناشــی از وقــوع آن اتفــاق را برطــرف خواهــد نمــود.  

بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین در یک نگاه کلی
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ویژگی های بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نوین

امکان استفاده از پوشش های بیمه ای از بدو تولد تا 70 سالگی.
امکان انتخاب مدت بیمه نامه از 5 سال تا 30 سال.

امکان انتخاب مبلغ حق بیمه توسط شما متناسب با توانایی مالی.
نحوه پرداخت حق بیمه می تواند یكجا، سالیانه، شش ماهه، سه ماهه، ماهانه باشد.

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

قسط شش ماهه: حداقل 1.200.000 ریال.
قسط ساالنه: حداقل 2.400.000 ریال.

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

امکان واریز مبالغی غیر از حق بیمه برای تقویت اندوخته بیمه نامه.
تخصیص سود علي الحساب تضمیني به اندوخته بیمه نامه. 

امــکان تخصیــص ســود قطعــی )عــاوه بــر ســود تضمینــی علــی الحســاب( در قالــب مشــارکت در منافــع. میزان ســود 
قطعــی تخصیــص یافتــه بــه اندوختــه بیمــه نامــه هــا در ســنوات گذشــته در شــرکت بیمــه نویــن بــه ترتیــب ، 22 درصــد در ســال 1388 
، 19/5 درصــد در ســال 1389 ، 24/6 درصــد در ســال 1390،   25/23 درصــد در ســال 1391، 25/88 درصــد در ســال 1392، 22/30 در 

ســال 1393، 20 درصــد در ســال 1394 ، 20/6 درصــد در ســال 1395 و 20 درصــد در ســال 1396 بــوده اســت.
امــکان تعییــن ســرمایه فــوت بــه هــر علــت، از حداقــل 10 میلیــون ریــال تــا ســقف 4 میلیــارد ریــال. )ضریــب افزایــش 

ســاالنه ســرمایه فــوت صفــر ، 5 ، 10 ، 15 یــا 20 درصــد (
بســته بــه میــزان دغدغــه و نگرانــی فــرد نســبت بــه بازمانــدگان خــود و همچنیــن نیــاز مالــی آنــان پــس از فــوت وی، فــرد مــی توانــد 
مبلــغ پرداختــی بــه آنــان در صــورت فــوت خــود را بــا توجــه بــه حداقــل و حداکثــر مبلــغ بیــان شــده، تعییــن نمایــد. بــر ایــن اســاس در 
صــورت فــوت وی مبلــغ مشــخص شــده بــا احتســاب درصــد افزایــش ســاالنه و تاریــخ فــوت بــه بازمانــدگان تعریــف شــده از طــرف خــود 

فــرد پرداخــت مــی شــود. 

Insurance policy features
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امکان استفاده از پوشش های اضافی شامل:

پوشش حادثه )قابلیت ارائه از سن 4 سال تا 75 سال( شامل: 
فوت در اثر حادثه به میزان 4 برابر سرمایه فوت تا سقف 8 میلیارد ریال.

بــر ایــن اســاس چنانچــه بــه هــر دلیلــی بــرای فــرد حادثــه ای رخ دهــد و حادثــه مذکــور منجــر بــه فــوت فــرد شــود، عــاوه بــر پرداخــت ســرمایه فــوت بــه هــر 
علــت کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد، تــا 4 برابــر ایــن مبلــغ نیــز بــه دلیــل اینكــه فــوت در اثــر حادثــه رخ داده اســت، بــه بازمانــدگان تعریــف شــده از طــرف 

خــود فــرد پرداخــت مــی شــود.
نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی و جزئی معادل 100 درصد سرمایه فوت به هر علت.

بــر ایــن اســاس چنانچــه بــه هــر دلیلــی بــرای فــرد حادثــه ای رخ دهــد و حادثــه مذکــور منجــر بــه از کارافتادگــی فــرد شــود بــه گونــه ای که قــادر بــه انجام 
هیــچ گونــه فعالیــت فیزیكــی منجــر بــه کســب درآمــد نباشــد، )شــامل نابینایــي کامــل و دائــم از دو چشــم، از کارافتادگــي دائــم و کامــل یــا قطــع دو دســت 
حداقــل از مــچ یــا دو پــا حداقــل از مــچ یــا یــك دســت و یــك پــا حداقــل از مــچ، از دســت دادن هــر دو پنجــه هــا، قطــع کامل نخــاع، ناشــنوایي دائــم و کامل 
هــر دو گــوش، برداشــتن فــك پاییــن و یــا ســایر مــوارد کــه بــه تشــخیص پزشــك معتمد شــرکت انجــام خواهــد شــد( مبلغــی معــادل 100 درصد ســرمایه 

فــوت بــه هــر علــت کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد، بــه وی پرداخــت مــی شــود.
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همچنیــن در صورتــی کــه فــرد در اثــر حادثــه ای دچــار نقــص عضــو جزئــی گــردد )ماننــد قطــع یــا از کارافتادگــی یــك دســت یا یــك پا، 
نابینــا شــدن  یــك چشــم، از دســت دادن حــواس بویایــی یــا چشــایی،  از کارافتادگــی یــا قطــع انگشــتان دســت یــا پــا( مبلغــی بــه میزان 

درصــدی از ســرمایه فــوت  بــه هــر علــت )بنــا بــه میــزان خســارت( بــه وی پرداخــت می شــود.
     هزینه های پزشكی معادل 5 ،10، 15 و 20 درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف 200 میلیون ریال. 

بــر ایــن اســاس تمامــی هزینــه هــای درمانــی کــه فــرد در صــورت وقــوع حادثــه در مقابــل ارایــه خدمــات درمانــی متحمل می شــود تا ســقف 
20 درصــد ســرمایه فــوت بــه هــر علــت ســال وقــوع حادثــه کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد، بــه وی قابــل پرداخــت خواهــد بــود.  

پوشــش از کارافتادگــی دائــم و کامــل ناشــی از حادثــه، بیمــاری و یــا فــوت بیمــه گــذار )قابلیــت ارائــه از ســن 18 ســال تــا 
60 ســال( شــامل: 

معافیت از پرداخت حق بیمه سنوات آتی. 
در ارتباط با پوشش فوق سه حالت زیر را می توان متصور بود:

1. فرد بیمه نامه را برای خود خریداری کرده باشد:
در ایــن حالــت چنانچــه فــرد بــر اثــر حادثــه یــا بیمــاری دچــار از کارافتادگــی شــود بــه گونــه ای کــه قــادر بــه انجــام هیــچ 
گونــه فعالیــت فیزیكــی منجــر بــه کســب درآمــد نباشــد )شــامل نابینایــي کامــل و دائــم از دو چشــم، ازکارافتادگــي دائــم و

12
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 کامــل یــا قطــع دو دســت حداقــل از مــچ یــا دو پــا حداقــل از مــچ یــا یــك دســت و یــك پــا حداقــل از مــچ، از دســت دادن هــر دو پنجــه هــا، قطــع کامل 
نخــاع، ناشــنوایي دائــم و کامــل هــر دو گــوش، برداشــتن فــك پاییــن و یــا ســایر مــوارد کــه به تشــخیص پزشــك معتمد شــرکت انجام خواهد شــد( شــرکت 
بیمــه پرداخــت حــق بیمــه )شــامل حــق بیمــه پوشــش هــای اصلــی، اضافــی بــا احتســاب تعدیــات ســاالنه( ادامــه بیمــه نامــه را از تاریــخ وقــوع ایــن اتفاق 
تــا پایــان مــدت بیمــه نامــه تقبــل خواهــد نمــود. در ایــن حالــت فــرد بــدون پرداخــت حــق بیمــه از تمامــی مزایــای مرتبــط بــا طــرح )شــامل پوشــش های 

بیمــه ای و ادامــه فرآینــد ســرمایه گــذاری و تشــكیل اندوخته( اســتفاده خواهــد نمود.
2. فرد بیمه نامه را برای فرزند و یا یك شخص زیر 18 سال خریداری نماید:

بــر ایــن اســاس چنانچــه فــرد بــه شــرحی کــه بــه آن اشــاره شــد دچــار از کارافتادگــی شــود و یــا بــه هــر دلیــل فــوت نمایــد، شــرکت بیمــه پرداخــت حــق 
بیمــه ادامــه بیمــه نامــه را از تاریــخ وقــوع ایــن اتفــاق تــا ســن 18 ســالگی بیمــه شــده تقبــل خواهــد نمــود. در ایــن حالــت فــرد بــدون پرداخــت حــق بیمــه 

تمامــی مزایــای مرتبــط بــا طــرح )شــامل پوشــش هــای بیمــه ای و ادامــه فرآیند ســرمایه گــذاری و تشــكیل اندوختــه( را بــرای بیمه شــده حفظ خواهــد نمود.
3. فرد بیمه نامه را برای همسر و یا یك شخص باالی 18 سال خریداری نماید:

بــر ایــن اســاس چنانچــه فــرد بــه شــرحی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد دچــار ازکارافتادگــی شــود و یــا در اثــر حادثــه فــوت نمایــد، شــرکت بیمــه 
پرداخــت حــق بیمــه ادامــه بیمــه نامــه را از تاریــخ وقــوع ایــن اتفــاق تــا پایــان مــدت بیمــه نامــه تقبــل خواهــد نمــود. در ایــن حالــت فــرد بــدون 
پرداخــت حــق بیمــه تمامــی مزایــای مرتبــط بــا طــرح )شــامل پوشــش هــای بیمــه ای و ادامــه فرآینــد ســرمایه گــذاری و تشــكیل اندوختــه( 

را بــرای بیمــه شــده حفــظ خواهــد نمــود.

Life Insurance



پرداخت مستمری 
بــر ایــن اســاس در صــورت برقــرار شــدن پوشــش معافیــت از پرداخــت حــق بیمــه ســنوات آتــی کــه بــه طــور 

مفصــل تشــریح شــد، شــرکت بیمــه عــاوه بــر اینكــه حــق بیمــه ادامــه بیمــه نامــه را تقبــل خواهــد نمــود، تــا 4 
برابــر آخریــن حــق بیمــه پرداختــی نیــز بــه عنــوان مســتمری بــه وی پرداخــت مــی شــود. 

پوشش امراض خاص )قابلیت ارائه از سن یك سال تا 60 سال(: 
پوشش غرامت بیماری های خاص تا 10، 20 ، 30 ، 40 و 50  درصد سرمایه فوت به هر علت.

ــروز ســكته قلبــی، ســكته مغــزی، جراحــی عــروق قلبــی، ســرطان )تومــور  ــر اثــر ب ــر ایــن اســاس چنانچــه فــرد ب ب
بدخیــم( و پیونــد اعضــای اصلــی بــدن )شــامل قلــب، ریــه، کبــد، کلیــه، مغــز اســتخوان( دچــار عارضــه جســمی شــده و 

یــا در اعمــال طبیعــی اعضــا و جهــاز مختلــف بــدن وی اختالــی بــه وجــود آیــد، شــرکت بیمــه مبلغی تــا ســقف 50 درصد 
ســرمایه فــوت بــه هــر علــت را در تاریــخ بــروز بیمــاری بــه وی پرداخــت خواهــد کــرد. 

در این پوشش غرامت، با احراز بیماری پرداخت می شود.
بــر ایــن اســاس پرداخــت کل مبلــغ صرفــاً بــا ارایــه مــدارك و احــراز آن بــرای شــرکت بیمــه قابــل پرداخــت بــوده و نیــازی بــه 

ارایــه فاکتورهــا و هزینــه هــای انجــام شــده کــه طــی رونــد درمــان صــورت گرفتــه اســت، نیســت. 
در صورت دریافت غرامت، پوشش برای سایر امراض در سال های بعد نیز قابل ارائه خواهد بود.

بــا توجــه بــه اینكــه پوشــش مذکــور بــرای پنــج بیمــاری ذکــر شــده در بــاال قابــل ارائــه خواهــد بــود، در صــورت دریافــت مبلــغ 
توســط فــرد بــه دلیــل ابتــا بــه یكــی از ایــن بیماریهــا، در ســالهای بعــد نیز پوشــش بــرای ســایر بیماریهــای باقیمانــده برقــرار خواهد 

 . د بو
امکان برداشت از اندوخته بعد از دو سال از شروع بیمه نامه تا 70 درصد اندوخته بیمه نامه.

از آنجاییكــه در ایــن طــرح از محــل پرداختــی هــای فــرد امكان تشــكیل اندوختــه وجــود دارد و این اندوخته مشــابه یك حســاب ســرمایه گذاری 
بانكــی عمــل میكنــد، وی مــی توانــد بعد از گذشــت دو ســال از شــروع طــرح، تــا 70 درصــد موجــودی آن را برداشــت نماید. 

امکان دریافت وام بدون ضامن بعد از دو سال از شروع بیمه نامه تا 90 درصد ارزش بازخرید.
از آنجاییكــه اندوختــه در ایــن طــرح بــه عنــوان یــك اعتبــار بــرای فــرد نــزد شــرکت بیمــه تلقــی میشــود، فــرد مــی توانــد بــه ایــن پشــتوانه تــا 

مبلــغ ذکــر شــده از شــرکت وام دریافــت نمایــد.
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امکان بازخرید بیمه نامه طي مدت قرارداد 
بــا توجــه بــه اینكــه در ایــن طــرح فــرد مــی توانــد بــه صــورت بلنــد مــدت )حداقــل 5 ســال و حداکثــر 30 ســال( و بــه طــور همزمــان از 
مزایــای بیمــه ای و ســرمایه گــذاری اســتفاده نمایــد، در صــورت عــدم تمایــل بــه بهــره منــدی از مزایــای ذکــر شــده قبــل از اتمــام طــرح 
مــی توانــد درخواســت انصــراف خــود را بــه شــرکت ارائــه دهــد. بــر ایــن اســاس شــرکت موجــودی اندوختــه وی را تــا زمــان درخواســت 

انصــراف محاســبه و پرداخــت خواهــد نمود.
پرداخت سود تشویقی در صورت پرداخت اقساط حق بیمه به صورت پیش از موعد. 

عدم تعلیق پوشش های بیمه ای در صورت عدم پرداخت حق بیمه، به شرط وجود اندوخته. 
معافیت از مالیات موضوع ماده 136 و 137 قانون مالیات های 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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بیمــه عمــر و ســرمایه گــذاری نویــن عــاوه بــر مــوارد گفتــه شــده، مزیــت هــای 
ویــژه ای بیــن محصــوالت مشــابه در نظــام بیمــه کشــور دارد، شــامل:

ــن  ــه نوی ــي در بیم ــص ســود تضمین ــمار: نحــوه تخصی ــود روز ش ــت س پرداخ
ــت.   ــمار اس روزش

پرداخت ســود تشــویقي: در صــورت پرداخــت زودتــر از موعــد مبالــغ اقســاط، از زمان 
پرداخــت وجــه، ســود تضمیــن شــده بــه صــورت روز شــمار بــه ایــن مبالــغ تعلــق گرفتــه کــه 

ایــن ســود تشــویقي باعــث افزایــش اندوختــه بیمــه  نامــه میشــود. همچنیــن در صــورت کســب 
ســود قطعــی، ســود تشــویقی بــر مبنــای ســود قطعی محاســبه میشــود.

عــدم اعمــال جریمــه دیرکــرد: در بیمه نویــن بــراي پرداخت بعــد از موعد سررســید قســط، 
جریمــه اي محاســبه نخواهــد شــد. فقــط ســود بــا توجــه بــه زمان پرداخت قســط محاســبه میشــود. 

)در صــورت پرداخــت تــا 30 روز پــس از سررســید قســط، ســود مربوطــه از تاریــخ سررســید محاســبه 
ــد(  خواهد ش

بهــره منــدی از تخفیفــات ســایر رشــته هــای بیمــه ای در صــورت خریــد بیمــه نامــه 
عمــر و ســرمایه گــذاری.

ــر و  ــای عم ــه ه ــه نام ــدگان بیم ــه ش ــرای بیم ــی ب ــات درمان ــدی از خدم ــره من به
ــایگان( ــرح ش ــذاری )ط ــرمایه گ س

مزایای خاص بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین
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Special Benefits of Life Insurance
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براســاس نیازســنجی هــای انجــام شــده و همــگام بــا توســعه بیمه هــای عمر و ســرمایه گــذاری 
در شــرکت بیمــه نویــن، ارتقــای ســطح کیفــی ارائه خدمــات در حوزه پشــتیبانی محصول نیــز در 
ایــن شــرکت دنبــال شــده اســت. بــه همیــن دلیــل با توجــه به نیــاز بیمــه گــذاران بیمه هــای عمر 
و ســرمایه گــذاری، پایــگاه تخصصــی بیمــه هــای زندگــی شــرکت بیمــه نوین بــا هدف رفــاه حال 

و دسترســی آســانتر آنهــا بــه اطاعــات و خدمــات آنایــن مــورد نیازشــان راه انــدازی شــده اســت.
ــت و  ــی اس ــل دسترس ــیlife.novininsurance.com  قاب ــق آدرس الكترونیك ــامانه از طری ــن س ای

ــود: خدمــات متنوعــی بــه شــرح ذیــل در دســترس بیمــه گــذاران گرامــی خواهــد ب

پایگاه تخصصی بیمه های زندگی

قابلیت های پایگاه تخصصی بیمه های زندگی
معرفی جامع کلیه محصوالت مرتبط با بیمه های عمر.

امكان اخذ جداول محاسباتی بیمه نامه جهت استعام شرایط قبل از صدور.
معرفی روشهای مختلف پرداخت حق بیمه به همراه ارائه راهنمای کامل جهت استفاده از درگاه های پرداخت.

امكان بررسی اصالت بیمه نامه.
امكان مشاهده اطاعات مالی بیمه نامه شامل اقساط پرداختی و مشاهده اندوخته بیمه نامه.

امكان مشاهده مستندات مربوط به خسارت های واقعی پرداخت شده.



مروری بر چند پرونده واقعی
شــاید بــرای شــما هــم جالــب باشــد، نمونــه هــای جــذاب در ارتبــاط بــا خریــد بیمــه نامه عمــر و ســرمایه گــذاری در 

شــرکت بیمــه نویــن زیــاد اســت. در ایــن بخــش بــا هــم چنــد مــورد از ایــن پروندههــا را مــرور مــی کنیــم تــا ببینیــم 
چــه افــرادی بــا چــه ویژگــی هایــی و بــا چــه هزینــه ای، از مزایــای جــذاب ایــن بیمــه نامــه اســتفاده کــرده انــد.

پرونــده 1: در تاریــخ 97/01/26 فــردی بــه خریــد بیمــه نامــه ای بــه شــماره 97/07/730/4913/006958 از شــرکت 
بیمــه نویــن اقــدام نمــود. متأســفانه بعــد از گذشــت 1 مــاه از خریــد بیمــه نامــه )یعنــی در تاریــخ 97/02/25(، در ســانحه 

تصــادف فــوت شــد. تــا زمــان وقــوع تصــادف بیمــه گــذار مبلــغ 2/000/000 ریــال را بــه عنــوان حــق بیمــه پرداخــت کــرده 
بــود. بــا تكمیــل پرونــده در تاریــخ 97/04/26، مبلــغ خســارت معــادل 2/491/093/330 )یعنــی 1245 برابــر مبلغــی کــه 
پرداخــت کــرده بــود( از طــرف شــرکت بیمــه نویــن بــه ذینفعــان بیمــه نامــه که توســط وی تعیین شــده بــود، پرداخت شــد.

 پرونــده 2: در تاریــخ 91/10/19 فــرد دیگــری بــه خریــد بیمــه نامــه ای بــه شــماره 91/07/99/5200/005646 از شــرکت بیمــه 
نویــن اقــدام نمــود. متأســفانه بعــد از گذشــت 21 مــاه از خریــد بیمــه نامــه )یعنــی در تاریــخ 93/09/04(، دچــار ســكته قلبــی شــد. با 

تكمیــل پرونــده در تاریــخ 93/10/01 مبلــغ خســارت معــادل 129/600/000 ریــال بعــد از گذشــت 26 روز از طــرف شــرکت بیمــه نوین 
بــه وی پرداخــت شــد.
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 پرونــده 3: امــا در پروندهــای دیگــر کــه بیمــه نامــه آن بــه شــماره 88/07/90/20/000190 در تاریــخ 88/08/05 صــادر شــده 
بــود، بیمــه شــده بــدون آنكــه در طــول مــدت بیمــه نامــه خســارتی ببینــد بــا پرداخــت مبلــغ 400/000/000 ریــال طــی ایــن مــدت، در 
پایــان دوره مبلــغ 756/951/660 ریــال یعنــی رقمــی معــادل دو برابــر مبلــغ پرداختــی بعــد از گذشــت 6 ســال بــه عنــوان اندوختــه 

از طــرف شــرکت بیمــه نویــن در تاریــخ 94/09/18 بــه ذینفعــان بیمــه نامــه پرداخــت شــد. 
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1. مراجعه به
2. پرکردن فرم پیشنهاد نماینده بیمه نوین

3. بررسى وضعیت 
سالمتى بیمه شده توسط 

کارشناس بیمه

4. انجام معاینات پزشکى
 (درصورت نیاز)

5. انجام اصالحات الزم
 پس از بررسى نتایج معاینات

(درصورت نیاز)

6. چاپ بیمه نامه
 با توجه به شرایط درخواستى

 بیمه گذار و ارسال آن براى وى 

شــما در ســاده تریــن شــكل مــی توانیــد بــا مرکــز ارتبــاط نویــن بــه شــماره 23047 )021( تمــاس بگیریــد تــا همــكاران مــا شــما را راهنمایــی کننــد. در صورتــی که 
خــود شــخصاً مــی خواهیــد بــرای خریــد ایــن بیمــه نامــه اقــدام کنیــد، مــی توانیــد بــه نزدیــك تریــن شــعبه یــا دفتــر نمایندگــی شــرکت بیمــه نویــن مراجعــه نمایید 

کــه بــر اســاس آن مراحــل زیــر را طــی خواهیــد کــرد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری را چگونه تهیه کنیم؟
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اقساط بیمه نامه خود را چگونه باید پرداخت کنیم؟

شما می توانید تمامی اقساط بیمه نامه خود را به شكل حضوری و غیرحضوری مطابق روش های ذیل پرداخت نمایید:

    پرداخــت الكترونیكــي از طریــق ســایت شــرکت بــه آدرس www.novininsurance.com )منــوی خدمــات الكترونیكــی ( بــا درج کــد رایانــه اعامیــه بدهكار 

و کــد بیمه گــذار.

    پرداخــت الكترونیكــی از طریــق پایــگاه تخصصــی بیمــه هــای زندگــی بــه آدرس life.novininsurance.com در بخــش ســامانه اســتعام آنایــن بیمــه نامــه عمــر 

و ســرمایه گــذاری بــدون نیــاز بــه درج کــد رایانــه اعامیــه بدهــكار و شناســه قســط.

    پرداخــت از طریــق دســتگاه هــاي خودپــرداز ) ATM ( بانــك ملــت بــا اســتفاده از کارت هــاي عضــو شــتاب و انتقــال وجــه بــه شــماره کارت 5909 - 4945- 6104-3379 

بــا شناســه 17 رقمی.                              

     مراجعه به اینترنت بانك ملت و انتقال وجه به حساب 4930593185 با شناسه 17 رقمی.                                                                             

     مراجعه به شعب بانك ملت و واریز نقدی اقساط به حساب 4930593185 با شناسه 17رقمی.
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