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

 

 

 

 

63 تا 92 روز46 تا 62 روز32 تا 45 روز24 تا 31 روز16 تا 23 روز9تا 15 روز1تا 8 روزمشموالن طرحنام طرح

66,15089,424106,089127,858126,500194,354250,000زیر 12 سال

132,300178,848212,178255,715253,000388,708962,550  13 تا 65 سال

198,450268,272318,267511,430506,000777,4161,443,250  66 تا 70 سال

264,600621,600712,000769,3501,159,2001,262,7001,925,000  71 تا 75 سال

330,750725,000890,000962,5501,449,0001,577,8002,405,800  76 تا 80 سال

415,800870,0001,113,6001,204,8001,814,4001,976,4002,887,650  81سال به باال

کل  مناطق آسیا 

و خاورمیانه 

)20000 یورو(

63 تا 92 روز46 تا 62 روز32 تا 45 روز24 تا 31 روز16 تا 23 روز12تا 15 روز10تا 11روز8تا 9 روز 1 تا7 روزمشموالن طرح نام طرح

89,250112,500138,000215,000220,000231,000361,000404,800575,300زیر 12 سال

178,500225,000276,000430,000440,000462,000723,800810,7001,151,700 13 تا 65 سال

268,800337,500414,000645,000661,000694,0001,805,7001,216,6001,727,000 66 تا 70 سال

358,000452,250555,000864,000881,000925,0001,447,6001,622,5002,302,300 71 تا 75 سال

449,000565,310694,0001,080,0001,102,2001,157,2001,810,6002,028,4002,878,700 76 تا 80 سال

590,000848,0001,388,0002,160,0001,322,2001,388,2002,172,5002,432,2003,454,000 81سال به باال

کل  مناطق آسیا 

و خاورمیانه 

)30000 یورو(



 

نوع پوششردیف
سقف تعهد 

30000یورو

سقف تعهد 

20000یورو

30,00020,000پرداخت 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 سقفبدون سقف

400200پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی3

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

بدون سقفبدون 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

  60 یورو برای هر روز و 

حداکثر تا 15 روز 

متوالی

1,5001,500مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه های دعاوی  بیمه شده در صورتی که طبق قانون مدنی کشور مربوطه تحت پیگرد باشد.7

200200راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن مدارک مسافرتی وی.8

9
پرداخت هزینه های بازگشت کودکان زیر 15 سال بیمه شده به همراه یک سرپرست به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه 

شده
بدون سقفبدون سقف

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 سقفبدون 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 سقفبدون سقف

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

250200پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورتیکه تأخیر در تحویل بار کنترل شده وی بیش از 12 ساعت به طول بیانجامد.13

800400پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورتیکه تأخیر در تحویل بار کنترل شده وی بیش از 48 ساعت به طول بیانجامد.14

بدون سقفبدون 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
180180

850850حواله وجه نقد17

850850ارسال وجه الضمان18


