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بیمه عمر متصل به واحد



مقدمه

با توجه به شرایط اقتصـادي ایران، پیشـبینی آینده اقتصـاد کشـور در 
شرایط فعلی کار سختی است. موفقیت و پیشـرفت مالی یکی از اهدافی 
است که هرکدام از بیمهگذاران به اشکال مختلف در طول زندگی خود 

به دنبال آن هستند.
براي اینکه هر فردي بتواند زندگی مالی خود را بهبود ببخشد باید با انواع 
گزینههاي سـرمایهگذاري تا حدودي آشـنایی داشـته باشـد تا بتواند از 
وضـــعیت مالی خود در مقابل تورم و از بین رفتن ارزش پول محافظت 
کند.در این دوران که پیشبینی بازارهاي سرمایهگذاري براي کارشناسان 
هم سخت به نظر میرسـد، نگهداري پول اشـتباه بزرگی اسـت؛ زیرا هر 
روز از ارزش آن کاسـته میشـود. بهتر اسـت بازاري بیابیم که در عین 

داشتن بازده باال بتواند ریسک کمی را در پی داشته باشد.

آیا میدانید؟

بیمه سامان با بررسی شرایط حاضر اقتصــــــادي و به منظور کاهش 
دغدغه بیمهگذاران نســــبت به ارزش پول آنها و به منظور کاهش 
ریســک سرمایهگذاري و تامین منافع براي بیمهگذاران خود، اقدام به 
سرمایهگذاري اندوخته ایشـــــان در قالب واحدهاي سرمایهگذاري 

صندوق رشد سامان و با ارائه سود تضمین، نموده است. 

در بیمه نامه عمرunit-linked، شــفافیت، انعطافپذیري و مزایاي 
مالیاتی زیادي وجود دارد و امکان رصــدکردن وضــعیت بیمهنامه و 

پرتفوي سرمایهگذاري را براي بیمهگذاران فراهم کرده است.
در این محصـــول عالوه بر پوششهاي بیمهاي، اندوخته پولی بیمهگذاران 
همانند سهام بورس در صندوق سرمایهگذاري رشد سامان سرمایهگذاري 

میشود. 

یکی از محصــوالت بیمه عمر که مزایاي بیمه را با محصـــوالت بازار 
سرمایه ترکیب میکند، بیمهنامه جامع عمر با اندوخته متصــل به واحد 
(unit- linked insurance) اســـت. طرح بیمهنامه جامع عمر با 
اندوخته متصـل به واحد سامان، طرح بیمهاي جدیدي است که بیمهگر، 
اندوخته بیمهگذار را براساس قرارداد تبدیل به واحدهاي سرمایهگذاري 
سهام مینماید. در طرح پیشــــــرو، ابزار سرمایهگذاري انتخاب شده 
صندوق رشد سامان و سرمایهگذاري در واحدهاي سـرمایهگذاري این 

صندوق است.
تهیه بیمه نامه

ں باج ههاي فروش بیمه مستقر در شعب بانک سامان

ں کلیه شعب و نمایندگ یهاي بیمه سامان در سراسر کشور

در صورت نیاز به اطالعات بیشـــــتر و تهیه بیم هنامه می توانید به مراکز زیر 

مراجعه نمایید :

بیمه عمر متصل به واحد

مزیتهاي سرمایهگذاري در محصول عمر با اندوخته

متصل به واحد (یونیتلینک)

این بیمهنامه براي اولین بار در ایران توسط شـرکت بیمه سـامان ارائه 
شدهاست و محصـولی پیشــرفته و منطبق با محصــوالت بیمهاي روز 
بازارهاي توسعه یافته خواهد بود، که عرضه آن در کشور منجر به رفع 

نیازهاي بیمهگذاران و توسعه صنعت بیمه کشور است.

هدف از تشـــــکیل صندوق، جمعآوري سرمایه از سرمایهگذاران و 
تشــــــکیل سبدي از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به 
پذیرش ریسـک مورد قبول، تالش میشود، بیشــترین بازدهی ممکن 
نصیب بیمهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهاي 

متعددي نسبت به سرمایهگذاري انفرادي دارد:
در این بیمهنامه، هزینه بکارگیري نیروهاي متخصص، گردآوري و تحلیل 
اطالعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین افراد تقســـیم میشود و 
سرانه هزینه هر سـرمایهگذار کاهش مییابد. همچنین صـندوق از جانب 
بیمهگذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سـود 
سـهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سـرانه هزینه هر 
بیمهگذار براي انجام سرمایهگذاري کاهش مییابد. در این محصــــول 
امکان سرمایهگذاري مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شـده و در نتیجه 

ریسک سرمایهگذاري کاهش مییابد.


