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برنامهریزی
مه عمر در برنامه
نقش ببيييمه
بازنشستگی
به سبزی
طيييبه
ن :محمود سبزی ،مسعود قاسمی ،معصومه مختاری ،ط
مترجميين:
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چکیده:

میتواند به افراد و خانوارهایی که در صدد دستیابی به اهداف چندگانة
بیمه عمر دائمی می

میباشند ،کمک
حاصل از بیمة عمر و پساندازهای تجمعی بازنشستگی با منابع محدود می
میدانند ،باید این امر را در طراحی
کند .اگر مشتریان ،بیمه عمر را مکمل بازنشستگی خود می

و تأمین مالی بیمهنامههای عمر مد نظر قرار دهند.

مقدمه
شــتی،
ــتی،
مراقبتهای بهداشــ
مــــةة درمان و مرا
يمــ
وامهای رهنی ،ببييم

هزینههای
كدهای و هزینهه
شكده
دانششك
ساندازهای دان
وامهای دانشجویی ،پس
هزینههایی
ی از هز
یــــی
نمونههایــ
ینهــــاا نمو
انرژیها ،اینهــ
ایر انرژ
ســــایر
ن و ســ
یــــن
بنزیــ
گوناگونی هستند که افراد باید آن را در بودجة عادی خود

ازند .باوجود تمام تقاضاهای جاری،کنار گذاشتن
ســـــازند.
وارد سـ
عييدد و دور از ذهن
زهایی که به نظر ببععي
چييزهایی
بخشی از بودجه برای چي

هنگام نانآور خانه ناخوشایند
ند یا مثل مرگ زود هنگا
ســــند
میرســ
تند ،اغلب از اولویت کمتری برخوردارند و در مقابل
ســـــتند،
هسـ
هس

عموماً نادیده
ند ،عموما
ســــند،
میرســ
ضروریتر می
نظــــرر ضرور
ی که به نظــ
یــــی
يازهایــ
نينيازها

ســت
ــت
ئله حتی برای  ٪89از فهرســ
مســــئله
ــوند.این مســ
شــوند.این
گرفته میشــ
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مة عمر را برای اهداف
انة بازار که پوشش بيبييمة
خانوارهای ميمييانة
تن پول کافی برای
داشــــــتن
يه میکنند ،صدق میکند .داش
تهييه
مالی ته

ــرای  ٪99از خانوارهای ميميانه
يانه
تگی ،هدفی مالی ببــــرای
شســــتگی،
بازنشســ
بازنشس
میدارند که
 ٪55از آنها اظهار می
ی
فانه تنها 55
ســــفانه
ت .متأســ
اســــــت.
بازار اس

بازنشســــتگی
ــتگی
مة عمر خود و تنها  ٪7هدف بازنشس
نهــــاا اهداف ببيييمة
آنهــ

دقييق
يق
ــاختهاند.در صورت طراحی دق
ســاخته
خودشان را برآورده ســ

مة جامع
يمهنامة کلی ،ببيييمة
عمــــــرر دائمی ،خواه ببييمه
يمهنامة عم
یک ببييمه
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عمر ،جامع ش��اخصی ی��ا بیمه عم��ر متغی��ر -میتوان به

خانوارها کمک کرد تا به هر دو هدف فوق دستیابند؛
اوالً ،ای��ن بیمهنامه پوشش��ی را در برابر زیانهای مالی

ناشی از فوت بیمهشده ارائه میدهد .اگر بیمهشده بمیرد،

از طریق دریافت وامها یا برداشت از بیمهنامه فراهم شود.

اگر بیمهنامه بهدرستی طراحی و به خوبی تأمین مالی شود

خانواده او س��رمایه فوتی را دریافت میکند .ش��ایان ذکر

فوتشده یا سایر حمایتهایی که از طرف بیمهشده ،ارائه

 .1قوانین مالیاتیکه باید مدنظر باشند

میشد را به طورکامل جبران کند ،اما سرمایه این بیمهنامه

به بازماندگان کمک میکند تا هزینههای روزانة زندگی

خود را برآورده س��ازند یا شاید بتوانند بخشی از وامهای
رهنی را بپردازند ،وجوهی برای دانشگاه کنار بگذارند یا
مبالغی برای ازدواج فراهم آورند .بهعبارتدیگر ،اطمینان

میده��د که رؤیاه��ای خانواده با مرگ بیمهش��ده از بین
نمیروند.

دوماً ،ای��ن بیمهنامه به دارنده (مال��ک) بیمهنامه اجازه

میده��د تا ارزش نقدینگی را تجمیع کند تا بتواند س��ایر
مناب��ع درآمدی بازنشس��تگی یا اهداف دیگ��ر را تکمیل

کن��د .اگر مال��ک بیمهنامه حقبیمههای قاب��ل توجهی را
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وجه نقدی خوبی برایش فراهم آورد که این امر میتواند

و در نهایت وجوه نقد قابل توجهی را نصیب او کند ،این

اس��ت که پرداخت این وجه نمیتواند خدمات سرپرست
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ب��رای بیمهنامه پرداخت کرده باش��د ،بیمهنامه او میتواند

ارقام مشمول مالیات بردرآمد نخواهند شد.

زمانی ک��ه اس��تفاده از ارزش نقدینة بیم��ة عمر برای

تکمیل س��اختن درآمد بازنشس��تگی را بررسی میکنیم،
باید چهار قانون مالیاتی مهم را درنظرداشت.

قانون اول ،بخش  72eاس��ت که بیان میکند افزایش

وجوه نقدی بیمة عمر مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد،

زمانیکه از طریق وام یا برداش��ت ،تجمیع یا دریافت شده
باش��د .دو استثنا بر این امر وجود دارد ،یکی برای وامها یا

ت از قراردادهای به شرط حیات تعدیلشده باشد و
برداش 
دیگری اینکه تنها برای شرکتها بهکاررفتهباشد و نه افراد.

قانون دوم این اس��ت که مزایای فوت بیمه عمر عموماً

ف��ارغ از قوانی��ن مالیاتی ف��درال دریافت میش��وند .این
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اس��تثنائات یا قانون انتقال ب��رای ارزش افزایی بخش 101

پرداخت حقبیمه را براساس قانون نقض کند .این آزمون

 2aیا قانون بیمة عمر تحت تملک کارفرما از بخش 101j

برای کاهش س��رمایه مع��وق مالیات ب��ر درآمد طراحی

نش��وند ،ذینفعها برای س��رمایة فوت ،مشمول مالیات بر

بیمهنامهها با حقبیمههای مازاد در س��الهای اول بیمهنامه

را نقض میکند .تا زمانیک��ه هریک از این قوانین نقض
درآمد نخواهند شد.

شده اس��ت ،وقتی که وامها و برداشتهای گرفتهشده از
بیشتر تأمین مالی شده باشند.

قانون س��وم ،س��رمایه فوت بیمه عمر ،اگر درآمدی از

وقت��ی بیمهنامه بهعن��وان  MECطبقهبندی میش��ود،

که از س��وی بیمهشده برای دریافت س��رمایه قید شده در

مالی��ات بر درآم��د نخواهند ش��د ،حت��ی اگ��ر وامها یا

مالیات بیمه ش��ده ق��رار میگیرد .هر بیمه ش��ده میتواند

از MECمثل یک برداش��ت از مستمری تلقی میشود و

طریق ذینفعی واجد شرایط یا توسط هر ذینفع دیگری

بیمهنامه به دست آمده باشد ،در زمره داراییهای مشمول

درآمدهای بهدس��تآمده به ش��کل ارزش نقد ،مش��مول
برداش��تهایی صورت گرفته باش��د .یک وام یا برداشت

ذینفع��ان خاصی را در بیمهنامه عم��ر خود قید نماید که

به همان شکل مش��مول مالیات میشود .این سود در ابتدا

بیمهنامه ندارند را نیز شامل شود .اختیاراتی مثل حق تغییر

جریمه میش��ود .این جریمه 10درصدی اعمال نمیشود

این ذینفعان حتی میتوانند کس��انی که مالکیتی در این

ذینفعه��ا ،حق گرفت��ن وام در براب��ر ارزش بازخریدی

برداش��ت تلقی میشود و مشمول مالیات بر درآمد و %10

اگر:

نق��د یا وثیقه قراردادن بیمهنامه ب��رای یک وام ،همگی به

 -مالک بیمهنامه وقتی وام و برداشت صورت میگیرد

بیمهش��ده به وجوه نقد از طریق وام یا برداشت از اندوخته

 -وام و برداش��ت قابل استناد به مالک بیمهنامهای باشد

نوعی شرایط احراز مالکیت تلقی میشوند .در نتیجه ،اگر
دسترس��ی داشته باشد ،درآمدهای سرمایه فوت در شمول

داراییهای مشمول مالیات او قرار میگیرند.

حداقل در سن  59سال و ششماه باشد؛
که ازکار افتاده شده است؛

 -وام و برداش��ت بخش��ی از مجموع��ه پرداختهای

در پایان ،فس��خ بیمهنامه دارای وام بیمهنامهای ،منتج به

ادواری بعدی براساس شرایط بخش 72Eاستثنائات باشد.

هر می��زان ارزش نقد باقیمانده ،فراتر از س��رمایهگذاری

دالر حقبیمه در س��ال اول پرداخت میکند .این بیمهنامه

درآمد مشمول مالیات خواهد شد ،اگر مقدار وام به اضافه
مالک در بیمهنامه باشد.

 .2طراحی بیمهنامه برای تهیه درآمد مکمل

برای مثال ،تد 2بیمهنامه عمری خریده است و100.000

هف��ت آزمون قابلیت پرداخت را نقض کرد و باعث ش��د

تا بهعنوان  MECطبقهبندی ش��ود .در سال پنجم ،ارزش

اگر مشتری استفاده از وجه نقد بیمهنامه را برای تکمیل

بازخریدی نقد بیمهنامه تد  150.000دالر اس��ت .تد مبلغ

عامل را باید در طراحی بیمهنامه در نظر بگیرد .اول اینکه،

اس��ت .این رقم مش��مول مالیات بر درآمد خواهد ش��د و

اینکه ،غرامت فوت بیمهنامه و حقبیمههای تعیینشده باید

10درصدی نیز میش��ود .اگر حقبیم��ه  100.000دالری

درآم��د بیمهنامه (یا برای س��ایر اهداف)پیشبینی کند دو

 30.000دالر از بیمهنام��ه برداش��ت یا اس��تقراض نموده

بیمهنامه نباید قرارداد تعدیلشده با مدت معین 1باشد .دوم

تا زمانیکه اس��تثنایی بر آن اعمال نش��ود ،مشمول جریمه

به شکلی هماهنگ شوند که حقبیمه برای پرداخت هزینة

برای چندین س��ال پرداخت ش��ود ،بهطوریک��ه بیمهنامه

اضافه برای کمک به تجمیع نقدینگی مهیا گردد.

مالیات یا جریمه نخواهد شد .این مسأله بهطور مشروح در

بیمه و سایر هزینههای بیمهنامه کفایت کند و حقبیمههای

بهعنوان  MECطبقهبندی نشود ،این  30.000دالر مشمول

 .3اجتناب از وضعیت MEC

جدول  1آمده است.

 ، MECبیمهنام��های اس��ت که هفت آزم��ون قابلیت
)1. Modified Endowment Contract (MEC
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واقعی ارائهش��ده توسط ش��رکت بیمه را کاهش میدهد.

جدول 1
MEC

غیر

مقدار شارژش��ده برای بیمهنامه زمانی کاهش مییابد که

MEC

ارزش بازخریدی نقد

 150.000دالر

150.000دالر

کل حقبیمه پرداختی

100.000

100.000

سود

50.000

50.000

وام /برداشت

30.000

30.000

میزان مشمول مالیات

30.000

0

 .4مالحظات طراحی بیمهنامه
اگ��ر ه��دف دوم بیمهنامه عم��ر تهیه درآم��د مکمل

بازنشستگی باشد ،این بیمهنامه باید به نحوی طراحی شود

که بتواند مجموع نقدینگ��ی را حداکثر کند ،درحالیکه

غرامت فوت مطلوبی را نیز مهیا کند .این مسئله را میتوان
با اس��تفاده از یک یا چند تکنیک مختلف بهدس��تآورد

که بس��یاری از آنها برای آژانسها و س��ایر با تجربهها در
طراحی بیمهنامه شناخته شده هستند.
 .5حداقلسازی غرامت فوت

اطمین��ان از اینک��ه غرامت فوت ،نیازه��ای خانواده را

برآورده خواهد س��اخت ،بسیار مهم اس��ت .از آنجاکه با
افزایش غرامت فوت هزینههای بیمهنامه نیز باال میروند،
هر چه غرامت فوت کمتر باش��د ،توانمندی بیشتری برای

تجمیع ارزش نقدی با حقبیمه معین خواهد بود.
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 .6انتخاب میزان خاصی از غرامت فوت

بیمهنامهه��ای جام��ع عم��ر (ازجمله بیمة عم��ر جامع

شاخصی و بیمة عمر جامع متغیر) به مالک بیمهنامه اجازه

میده��د ،حداقل از میان دو گزینه مختلف غرامت فوت

انتخ��اب کن��د .اول ،گزینهای که به انتخ��اب  Aمعروف
است و ارائهدهنده سطح خاصی از غرامت است .غرامت

فوت انتخابی اولیه در طی فرایند تکمیل فرم درخواس��ت
افزای��ش نمییابد ،مگ��ر اینکه طبق قان��ون مالیاتی الزامی
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شده باش��د .این ارزش نقد بیمهنامه ،میزان سرمایه بیمهای

ارزش نق��د افزایش یابد ،اما ممکن اس��ت این افزایش به
نسبت افزایش ارزش نقد نباشد.

دومین گزینه غرامت فوت که به نام انتخاب  Bمعروف

اس��ت ،بیانگر افزایشی در غرامت فوت است که معادل با

غرام��ت فوت اولیه به اضافه ارزش نقد بیمهنامه اس��ت .با

انتخاب ، Bمیزان سرمایة واقعی بیمهنامه که توسط شرکت

بیمه ارائه میش��ود ،تحت تأثیر ارزش نقد نیست .چونکه
هزینه بیمه بهطور طبیعی با س��نبیمهش��ده باال میرود و
هزینههای بیمهنامه نیز بهطورکلی افزایش خواهد یافت.

بعض��ی از بیمهنامههای عمر ،گزینه س��ومی از غرامت

ف��وت را ب��ه نام انتخ��اب  Cارائه میدهند .ب��ا انتخاب C

بیمهنام��ه با اس��تفاده از انتخاب Bو اعم��ال انتخاب  Aدر

آینده آغاز میش��ود .بسته به بیمهنامه ،استفاده از انتخاب

 Bممک��ن اس��ت پرداخته��ای حقبیمه بیش��تری را از
انتخاب  Aبه دنبال داش��ته باشد .اعمال انتخاب  Aوقتی

هیچ حقبیمة آتی برنامهریزی نش��ده باشد ،غرامت فوت

را به ارزش خ��ود در زمان راه اندازی ثابت نگه میدارد.
هر افزایشی در وجه نقد آتی ،میزان خالص تحت پوشش
را کاهش داده و هزینه آتی بیمه را حداقل میس��ازد .این

امر میتواند باعث به وجود آمدن مقدار بیش��تری از وجه

نقد شود.

 .7پرداخت هر چه بیشتر حق بیمه
نتیجة منطقی حداقلس��ازی غرامت فوت ،پرداخت تا

حد ممکن در حقبیمه اس��ت .این امر میتواند دو مزیت
داشته باشد.
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اوالً ،این امر وجوه بیش��تری را به بیمهنامه وارد میس��ازد

در غرام��ت ف��وت میتواند باعث ش��ود بعض��ی یا همه

مقابل ،درآمدهای بهدس��تآمده در یک حساب مشمول

وام بیمهنامه (از جمله به��ره متعلقه) ارزش بازخریدی

بر درآمد خواهد ش��د .پرداخت مالیاتها از این حساب،

میدهد .بازپرداختها ،درآمدهای غرامت فوت و ارزش

ک��ه میتوان��د معافیته��ای مالیات��ی را بیش��تر کند .در

مالیات مثل س��ود سهام یا بهره ،هر س��اله مشمول مالیات
ماندهحس��اب در اختیار برای ایج��اد درآمدهای اضافه را
کاهش میدهد .ثانیاً ،اگر انتخاب  Aاس��تفاده شود ،آنگاه
میتواند هزینههای بیمهنامه را کاهش دهد.

 .8دستیابی به ارزش نقد برای درآمد بازنشستگی
برای دسترس��ی به ارزش نق��د بیمهنامه ب��رای درآمد

بازنشس��تگی (یا س��ایر اهداف) ،برداش��تها ی��ا وامهای

بیمهنامه را میتوان اس��تفاده کرد .تا زمانیکه این بیمهنامه
یک  MECاس��ت ،یک برداشت نقدی عموماً یک بازده

برداشتها مشمول مالیات شوند.

خال��ص و مق��دار دریافتی توس��ط ذینفعه��ا را کاهش

بازخریدی خال��ص را افزایش میدهند .وقتی یک مالک

بیمهنامه وامی میگیرد ،ش��رکت بیمه مق��داری معادل با
مان��ده وام را از ارزش نقد بیمهنامه به حس��اب ذخیره وام

انتق��ال میدهد .در اینحالت ،به��ره به مانده این وام تعلق
میگی��رد .نرخ بهره خالص متعلق ب��ه وام معموالً کمتر از
ن��رخ بهره موجود در یک بانک یا س��ایر قرضدهندگان

تجاری برای وامهای مشابه است.

 .10نتیجهگیری

معاف از مالیات از بخشی از حقبیمه پرداخت شده است و

بیم��ه عمر دائمی میتواند به اف��راد و خانوادههایی که

درحالیکه وام بیمهنامه ،مستلزم برداشت مبلغ واقعی وام

ارائهشده با بیمه عمر و پساندازهای بازنشستگی جمعشده

در ارزش نقد بیمهنامه برای دارنده بیمهنامه قرار میگیرد،

از داراییهای ش��رکت بیمه به نفع دارنده بیمهنامه اس��ت.

در صدد دس��تیابی به اه��داف چندگانه ب��ا منابع محدود
هس��تند،کمک کند .اگر مشتری اس��تفاده از بیمة عمر را

ازآنجاکه وامها دارای بهره میباش��ند ،برداشتها عموماً

ب��رای کمک ب��ه تکمیل درآم��د بازنشس��تگی پیشبینی

برداشت ش��وند .بعضی از بیمهنامهها نیز الحاقیههایی برای

لحاظ شود .درحالیکه برداش��تها و وامها اغلب بهطور

زمانی گرفته میشوند که تمام حقبیمههای پرداختشده،

میکند ،این امر باید در طراحی بیمهنامه و تأمین مالی آن

پرداخت غرامت در زمان حیات همانند مزایای ارائهش��ده

فدرال��ی معاف از معالی��ات بر درآمد هس��تند ،پیامدهای

سررسیدهای معوق قابل پرداخت میباشند ،ارائه میدهند.

فس��خ شود.توصیه مشاوران متخصص در طراحی بیمهنامه

ب��ا حداقل تضمینهای برداش��تی در بیمهنامههایی که در
 .9تأثیر برداشت یا وام بر بیمهنامه

ق��رارداد بیمه عم��ر ،حاکم ب��ر نحوه ارائه و ش��رایط

مالیاتی میتوانند بیش��تر ش��وند ،بهخصوص اگر بیمهنامه

و دسترسی به ارزش نقد امری حیاتی است.
این مقاله دیدگاه نویس��نده است و الزاماً بیانگر نظرات

برداشت یا وام بیمهنامه میباشد .این بیمهنامه حداقل باید

مجله نیس��ت .ای��ن مقاله تنها با هدف اطالعرس��انی ارائه

برداشت انجام شود ،دارای اعتبار بوده و از وجه نقد کافی

کمکهای قانونی یا س��ایر همکاریهای حرفهای در این

ب��رای یک دوره زمانی کوتاه مدتی ،قب��ل از اینکه وام یا
برخوردار باشد.

برداش��تهای نقدی را میت��وان از بیمهنامههای عمر

جام��ع (از جمل��ه بیمه عمر جامع ش��اخصی ی��ا بیمه عمر
جام��ع متغیر) دریافت کرد .اینها ارزش نقد را بر پایه دالر

و غرام��ت فوت را ت��ا میزان برداش��ت ،کاهش میدهند.

برداش��تها همچنین میتوانند بر الحاقیهها و تضمینهای

بیمهنامه تأثیر بگذرانند .در  15س��ال اول بیمهنامه ،کاهش

شده است و توصیه قانونی یا مالیاتی به شمار نمیرود .اگر
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زمینه مورد نیاز اس��ت ،باید از خدمات یک عضو برجسته

حرفهای استفاده کنید.
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