اشتباهات رایج در هنگام خرید بیمه عمر چیست؟

خرید بیمه عمر آسان نیست و یا بهتر است بگوییم که بیمه عمر ،بیمهای ناشناخته است.
این موضوع بسیاری از سؤاالت نامشخص را مطرح میکند که باعث میشود ما پولی که بدست
میآوریم را باید به بیمه ببخشیم ،برای اینکه عزیزان ما در آینده چیزی غیرمنتظرهای داشته باشند.
در اینجا  ۴اشتباه رایج وجود دارد که مردم هنگام خرید بیمه عمر انجام میدهند .بهتر است به این
اشتباهات بپردازیم شاید در هنگام خرید برای شما مفید باشد.

 -۱پیدا کردن بهترین قیمت و نه بهترین پوشش:

بیایید با واقعیت روبرو شویم ،ما بیمه عمر را خریداری میکنیم تا به نوعی آرامش خاطر در آینده
داشته باشیم ،اگر از همین االن آینده نگر باشیم.
اشتباهی که در این مورد وجود دارد این است که ،ما همیشه تمایلی به پرداخت هزینه بیش از حد
نداریم.
همیشه پرداخت هزینههای ارزان برای خرید بیمه عمر ،کاری عاقالنه نیست چون در انتها پوششی
که مد نظر شما باشد دریافت نخواهید کرد و بالعکس ،اگر هزینههای زیادی را پرداخت کنید درست
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است که در  ۵۲الی  ۰۳سال آینده بهترین پوششها را دریافت خواهید کرد اما االن شما و خانواده
شما در مضیقه مالی قرار خواهید گرفت .پس این مورد را هم در نظر بگیرید و بر اساس هزینه های
پرداختی بیمه عمر خود را انتخاب کنید.
بیمه عمری که هم از نظر پرداخت هزینه به سود شما باشد و هم از نظر دریافت پوششها.

 " -2بهترین پرداخت من بیمه عمر است"

این جمله را چند بار شنیدهام .افراد اغلب در خرید پوشش بیمه زندگی به شرکتهای ارائه دهنده
تکیه میکنند.
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اکثر بیمهها حداقل پیش فرض پوشش را فراهم میکنند ،اما این اغلب به میزان پایینتر از سطح
مورد نیاز مردم است .باید در نظر گرفت که آیا سطح پوشش بیمه به پرداخت هزینه بیشتر میارزد
یا خیر .شانس این نیست که بیمه عمر را شرکتها ارائه دهنده مشخص کنند ،بلکه شما بایستی به
تناسب هزینههایی که پرداخت میکنید پوشش را انتخاب کنید.
مهم است که همه چیز را بدانید و تمام جزئیات دقیق را در مورد بیمه عمر خود و نوع پوشش دهی
آن بدست آورید .پس تحقیق خود را انجام دهید چون ارزش زمان اضافی را دارد.

 "-3من به مشاوره نیاز ندارم"

خرید یک بیمه عمر و زندگی به آسانی خرید شکالت است .امروزه همه چیز مربوط به برداشتن
گوشی یا کلیک روی خرید آنالین است و خط مشی بیمهها نیز همین است و بعد از آن بیمه عمر
شما خریداری شده است.
شما میتوانید در اینترنت بیمه عمر خود را بدون هیچ مشاورهای خریداری نمایید ،کاری که خیلی
ما انسانها در تمامی امور زندگی بدون مشورت انجام میدهیم .این قابل دسترسی است با این حال،
قابلیت دسترسی میتواند خطرناک باشد.
خرید بیمه عمر بدون هیچ گونه مشاورهای سریع ،آسان و همچنین خطرناک است .ممکن است در
زمان خرید آنالین و یا حضور در شرکتهای بیمه ،نحوه خرید ،انصراف یا بندهای پنهان روی پوشش
دهی آینده شما تأثیر منفی بگذارد و پوشش بیمه را کاهش دهد.
مشورت با یک برنامه ریز مالی به این معنی است که شما میتوانید از مشاوره او در مورد بسیاری از
سیاستها بیمه عمر که میتواند با نیازهای شما متناسب باشد ،بهره مند شوید.
پس لطفاً قبل از خرید ،مشورت نمایید.
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 -4زندگی تغییر میکند ،بنابراین بیمه شما نیز باید تغییرات ساالنه داشته باشند.

تالشهای آگاهانه برای بررسی هر ساله بیمه عمر خود را انجام دهید و مطابق با آن بیمه را تنظیم
کنید .ممکن است الزم باشد برخی از تغییرات را انجام دهید؛
مانند:
🔸فوت
🔸از کار افتادگی
🔸نقص عضو
🔸بیماریهای العالج
🔸 انجام عمل های سنگین بیمارستان
🔸 و...
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این شرایط سطح پوشش شما را تشکیل میدهند و به طور طبیعی در طول زمان و ساالنه تغییر
میکنند.
ما هرگز برای خودمان بیمه عمر و زندگی نمیگیریم ،بلکه این یک سرمایه گذاری کوچک است
برای خانوادههایمان.
اکنون هزینه  2۲دقیقه برای انتخاب گزینههای بیمه عمر خود را در نظر بگیرید و بعد از
آن هرگونه سردرگمی را از بین ببرید.
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