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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

186,000376,000437,000459,000718,000805,0001,143,0002,133,0003,624,000زیر 12 سال

373,000751,000875,000919,0001,437,0001,610,0002,285,0004,265,0007,246,000 13 تا 65 سال

558,0001,126,0001,312,0001,378,0002,155,0002,414,0003,426,0006,398,00010,870,000 66 تا 70 سال

746,0001,501,0001,750,0001,837,0002,873,0003,219,0004,568,0008,533,00014,494,000 71 تا 75 سال

1,118,0002,251,0002,624,0002,753,0004,309,0004,827,0006,853,00012,799,00021,741,000 75 تا 80 سال

1,491,0003,003,0003,499,0003,672,0005,746,0006,437,0009,137,00017,064,00028,987,000 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

211,000410,000486,000508,000783,000886,0001,269,0002,360,0003,996,000زیر 12 سال

421,000821,000972,0001,015,0001,566,0001,771,0002,538,0004,720,0007,992,000 13 تا 65 سال

632,0001,231,0001,458,0001,523,0002,349,0002,657,0003,807,0007,079,00011,988,000 66 تا 70 سال

842,0001,642,0001,944,0002,030,0003,132,0003,542,0005,076,0009,439,00015,984,000 71 تا 75 سال

1,264,0002,462,0002,916,0003,046,0004,698,0005,314,0007,614,00014,159,00023,976,000 75 تا 80 سال

1,685,0003,283,0003,888,0004,061,0006,264,0007,085,00010,152,00018,878,00031,968,000 81سال به باال
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نوع پوششردیف
سقف تعهد 

50000یورو

سقف تعهد 

30000یورو

50,00030,000پرداخت 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

250250پرداخت هزینه خریدهای اضطراری، در صورتیکه تأخیر در تحویل بار کنترل شده وی بیش از 12 ساعت به طول بیانجامد.13

800800پرداخت 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


