
نوع پوششرديف
سقف تعهد  

(EUR)30000

سقف تعهد  

(EUR) 50000

30,00050,000پرداخت هزينه بستري در بيمارستان و معالجات پزشكي1

2
انتقال بيمه شده به نزديكترين مركز درماني در اثر حادثه و يا بيماري،هماهنگي هاي الزم در جهت 

انتقال بيمه شده به مركز درماني مجهزتر استفاده از آمبوالنس هوايي و يا بازگرداندن بيمه شده به 

ايران در صورت نياز

بدون سقفبدون سقف

200400پرداخت هزينه فوريت هاي دندانپزشكي 3

بدون سقفبدون سقف.بازگرداندن جسد بيمه شده متوفي به ايران در صورت فوت وي در خارج از كشور4

5
بازگشت يكي از اعضاي بالفصل خانواده به كشور محل اقامت در صورت بستري شدن بيمه شده بيش 

. روز10از 
بدون سقفبدون سقف

6

پرداخت هزينه رفت و برگشت يك نفر به درخواست بيمه شده از ايران به محل بستري در صورتيكه 

شامل بليط رفت و برگشت و مخارج ). روز متوالي در بيمارستان بستري باشد10بيمه شده بيش از 

(اقامت

850850

7
پرداخت هزينه بازگشت غير منتظره بيمه شده به دليل مسائل حاد پزشكي يا فوت بستگان درجه يك 

.در صورتيكه نتواند از بليط اصلي براي بازگشت استفاده نمايد
بدون سقفبدون سقف

8
ارسال پيامهاي فوري بيمه شده به فردي كه توسط وي معرفي شده و همچنين ارائه نشاني مراكز 

.درماني، داروخانه ها، پزشكان به بيمه شده در خارج از كشور
بدون سقفبدون سقف

بدون سقفبدون سقف.ارسال داروهاي ضروري با تاييد پزشكي به كشوري كه بيمه شده در آن بستري ميباشد9

10
مشاوره حقوقي و پرداخت هزينه دعاوي بيمه شده در صورتي كه طبق قانون مدني كشور مربوطه تحت 

.پيگرد باشد
1,5001,500

200200.راهنمايي و كمك رساني به بيمه شده در صورت سرقت و يا مفقود شدن مدارك مسافرتي وي11

200200فقدان بار تحويل شده به هواپيما12

13
 12پرداخت هزينه خريدهاي اضطراري در صورتيكه تاخير در تحويل بار كنترل شده وي بيش از 

.ساعت به طول بيانجامد
250250

14
طبق شرايط عمومي بيمه نامه مسافرتي شركت كمك رسان )يافتن بار و ارسال بار و ملزومات شخصي

.(ايران
بدون سقفبدون سقف

15
صرف - اقامت در هتل )پرداخت هزينه هاي كه در صورت تاخير هواپيما متوجه بيمه گذار خواهد بود

.با ارائه اصل صورت حساب و با تاييديه شركت هواپيمايي (غذا
180180

850850حواله وجه نقد16

850850حواله تضميني وجه نقد 17


