
 

 
 

 

 طرح بیمه عمر حمایت از والدین
 (نوآوری در محصول شرکت هانوفرری)
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، اغلب تعهدی اخالقی مبنی بر کمک مالی فرزندان به والدین خوود  [از جمله ایران] در کشورها و مناطقی مانند کشورهای آسیایی

بنابراین، . دهند فرزندان بخشی از درآمد یا حقوق خود را به والدینشان اختصاص می و پس از رسیدن به سنین سالمندی وجود دارد

 . ها در مضیقه مالی قرار بگیرند فرزند زودتر از والدین فوت کند، ممکن است آندر وضعیت بسیاری بدی که 

ار، مزایوایی را بوه فرزنودان یوا همسور وی      گذ اند که با فوت بیمه والتی را طراحی کردهگران عمر محص تا کنون بیمهدر این مناطق، 

چه مغفول مانده، محصوالتی هستند که یک پوشش مناسب طول عمر بورای   آن. دار است ترین آن، بیمه عمر مدت دهد که رایج می

شش قابل ود که پوش پر می  با طرح بیمه حمایت از والدین ،ای این شکاف در پوشش بیمه. ارائه کند فوت فرزند قبل از پدر و مادر

 . باشد به آسانی قابل درک میبرای مشتریان  واست  استطاعت طول عمر

 مفهوم

برای پوشش . دهد که فرزند یا فرزندان، پیش از والدین خود فوت کنند طرح حمایت از والدین، پرداخت خسارت را زمانی انجام می

و تا زمانی که حداقل یکی از والدین زنده باشند، پرداخت  ریسک طول عمر والدین بازمانده، مزایا به صورت درآمد مستمری منظم

یعنوی  )گوذار   برای بیمه. تورم را هم لحاظ کندترکیب شود تا   ازی متصل به تورمس نمایهتواند با گزینه  این محصول می. دنشو می

هوا   آنبوودن  حیات در قید گیرد، اما  برای والدین، صدوری صورت نمی ؛ ولیشود صدور استفاده میهای استانداردشده  ، شیوه(فرزند

 .شود مرتبا کنترل می

 گزاره ارزش

بوه عوالوه، در ایون طورح،     . کنود  رود ارائه می ها از دنیا می طرح حمایت از والدین، درآمدی را به والدینی که فرزندشان زودتر از آن

شده  مزایا به صورت یک مستمری تضمین. شود ریسک طول عمر، یعنی زنده ماندن والدین بیش از میزان مورد انتظار هم لحاظ می

 . دگرد دادند، پرداخت می والدینشان مینی برای درآمدی که قبال فرزندان به طول عمر، به عنوان جایگزی

 

 :منبع 

 www.hannover-re.com - 2019 

                                                 
1
 parents protection plan 

2
  indexat ion option 

195داخلی  -88022022        نوآوری میز پژوهشی   وحیده نورانی            

http://www.hannover-re.com/
http://www.hannover-re.com/
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.linkedin.com/in/vahideh-nourani-7575aa149/
https://www.linkedin.com/in/vahideh-nourani-7575aa149/
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5074/page/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.linkedin.com/in/vahideh-nourani-7575aa149/

