
  »بيمه عمر « 
  .صفحات عمده در حسابداري با ساير صنعت ها در زمان طوالني مقايسه شده است 

  انواع شركت ها -۱
انواع اصولي . تشكيل شده اند تا يك شركت اساسي شوند  1583از اوايل  ukشركت هاي تأمين 

  :عبارتند از  ukسارامان در 
  شركت هاي دارايي

  .شوند و در جايي كه اعضاء سرمايه گذار هستند  كه معموالً توسط سهامشان محدود مي
  شركت هاي بالغ

معموالً شركت هايي هستند كه توسط گارانتي محدود مي شوند و اعضاء سياست مداران سهامدار 
  . هستند 

  شاخه هاي تأمين 
  .تجارت زندگي  L loyd'sعالئه بر نشان دادن 

كلي تجاري را مانند بيمه عمر مي  ه بيمهپوزيتها هستند ك كوم ukاكثريت شركت هاي عمده در 
  .نويسند 

با توجه به بيمه كلي سياستمداران بيمه كامل در مقابل خط موتور و آتش مي باشند و هم چنين بيمه 
در مورد . عمر ممكن است شكلي از سرمايه باشد ، هم چنين در مورد بيمه غيرعمر بحث نمي كنيم 

ب شخصي ، اعتبار حرفه اي و بيماري مانند آلودگي محيطي مشكالت ويژه بيمه مي توانيد به آسي
  .مراجعه كنيم 

  توليدات بيمه عمر 
مرگ و بيمه ترمي براي فراهم كردن زندگي خالص و تهيه كردن سود با توجه به    :بيمه ترمي  ۱-۲

ر به بيمه گ. سياست براي يك دوره طوالني انتخاب شده خريداري مي شود . در دوره ترم سياست مير
  زمانيكه در دوره ترم بميرد اما زماني كه زنده باشد چيزي پرداخت . گذار مي پردازد سياست 

  . ظتي مي باشد اصطالح بيمه يك توليد حفا. ي كند نم
  .كل زندگي يك ترم ثابت نمي باشد و هميشه در مرگ مفيد مي باشد   :بيمه كل عمر  ۲-۲
يك مبلغي را بعد از يك دوره ثابت يا مرگ قبل از پايان  بيمه بخش به بيمه نامه: بيمه بخش    ۳-۲

. بر خالف بيمه دوره اي و بيمه كامل عمر بيمه گر سودي را بدست مي آورد  .دوره كامل مي دهد 
بيمه هاي بخشش به عنوان سرمايه ذخيره توليدات هستند بعنوان مثال پرداخت سرمايه در مورد رهن 

ران براي بيمه هاي سودي هستند و بيمه گذا كامل و بخشش به عنوانو بيمه عمربعضي از زندگي كلي 
درصد از بيمه  ۱۰درصد بيمه گذاران و  ۹۰سهيم شدن مازاد در تجارت هستند در يك مازاد بر اساس 

  . شدگان هستند 


