
 

 

 

 

 

به کلیه قیمت های ذیل 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

12 ماه6 ماه 63 تا 92 روز46 تا 62 روز32 تا 45 روز24 تا 31 روز16 تا 23 روز8 تا 15 روز1 تا 7 روزمشموالن طرحنام طرح

221,000430,000510,000533,000822,000927,0001,336,0002,475,0004,195,000زیر 12 سال

442,000862,0001,021,0001,065,0001,645,0001,853,0002,672,0004,952,0008,392,000 13 تا 65 سال

664,0001,293,0001,531,0001,598,0002,467,0002,778,0004,008,0007,427,00012,587,000 66 تا 70 سال

885,0001,723,0002,042,0002,131,0003,288,0003,704,0005,345,0009,904,00016,784,000 71 تا 75 سال

1,326,0002,586,0003,062,0003,198,0004,933,0005,557,0008,017,00014,856,00025,174,000 75 تا 80 سال

1,770,0003,448,0004,083,0004,264,0006,578,0007,409,00010,690,00019,808,00033,566,000 81سال به باال

12 ماه6 ماه 63 تا 92 روز46 تا 62 روز32 تا 45 روز24 تا 31 روز16 تا 23 روز8 تا 15 روز1 تا 7 روزمشموالن طرحنام طرح

315,000616,000730,000761,0001,175,0001,323,0001,909,0003,538,0005,993,000زیر 12 سال

632,0001,232,0001,457,0001,523,0002,349,0002,647,0003,818,0007,073,00011,989,000 13 تا 65 سال

947,0001,846,0002,187,0002,285,0003,523,0003,970,0005,726,00010,611,00017,983,000 66 تا 70 سال

1,264,0002,462,0002,917,0003,046,0004,697,0005,293,0007,635,00014,149,00023,976,000 71 تا 75 سال

1,896,0003,694,0004,375,0004,568,0007,046,0007,937,00011,453,00021,223,00035,965,000 75 تا 80 سال

2,528,0004,925,0005,832,0006,091,0009,397,00010,584,00015,272,00028,296,00047,952,000 81سال به باال

کلیه کشورها 

بجز آمریکا و 

کانادا

)50000 یورو(
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)50000 یورو(



 

نوع پوششردیف
سقف تعهد 

50000یورو

50,000پرداخت هزینه بستری شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی1

2
انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماری، هماهنگیهای الزم در جهت انتقال بیمه شده به مرکز درمانی مجهز 

تر، استفاده از آمبوالنس هوایی و یا بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورت نیاز
بدون سقف

400پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی3

بدون سقفبازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وی درخارج از کشور4

بدون سقفبازگشت یکی از اعضای بالفصل خانواده به کشور محل اقامت در صورت بستری شدن بیمه شده بیش از 10 روز5

6
پرداخت هزینه رفت و برگشت یک نفر به درخواست بیمه شده از ایران به محل بستری در صورتیکه که بیمه شده بیش از 10 روز متوالی در 

بیمارستان بستری باشد.)شامل بلیط رفت و برگشت و مخارج اقامت(

 60 یورو برای هر روز و 

حداکثر تا 15 روز 

متوالی

1,500مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه های دعاوی  بیمه شده در صورتی که طبق قانون مدنی کشور مربوطه تحت پیگرد باشد.7

200راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن مدارک مسافرتی وی.8

بدون سقفپرداخت هزینه های بازگشت کودکان زیر 15 سال بیمه شده به همراه یک سرپرست به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده9

10
ارسال پیام های فوری بیمه شده به فردی که توسط وی معرفی شده و همچنین ارائه نشانی مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان به بیمه 

شده در خارج از کشور
بدون سقف

11
پرداخت هزینه بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی و یا فوت بستگان در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی برای بازگشت 

استفاده نماید.
بدون سقف

بدون سقفارسال دارو های ضروری با تائید پرشکی به کشوری که بیمه شده درآن بستری می باشد.12

250پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورتیکه تأخیر در تحویل بار کنترل شده وی بیش از 12 ساعت به طول بیانجامد.13

800پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورتیکه تأخیر در تحویل بار کنترل شده وی بیش از 48 ساعت به طول بیانجامد.14

بدون سقفیافتن بار و ارسال بار و ملزومات شخصی15

16
پرداخت هزینه هایی که در صورت تأخیر هواپیما متوجه بیمه گذار خواهد بود )اقامت در هتل، صرف غذا( با ارائه اصل صورتحساب و تائیدیه 

شرکت هواپیمایی
180

850حواله وجه نقد17

850ارسال وجه الضمان18


