
 از کشور خارجمه نامه مسافران عازم به يب يط عموميشرا

 

 ف يفصل اول : تعار

خيابان -باالتر از بلوار ميرداماد-خيابان وليعصر–ان به آدرس تهران يمه پارسيشرکت ب مه گر:ي. ب1

 22پالك -قباديان غربي

ز کشور کمک رسان در خارج ا يشرکت امدادرسان شامل دفاتر و واحدها . شرکت امدادرسان:2

مه شدگان خدمات ارائه يمه نامه به بين بيا يط عموميست مطابق با شرايبا يم  باشد که يم

 مه نامه درج شده است. يند و مشخصات و شماره تماس آن در بينما

صادره  يمه نامه معتبر مسافرتيدارنده بکه  ساکن و مقيم دائم ايران عبارتست ازمه شده : ي. ب3

  مي باشد. انيسمه پاريشرکت ب ياز سو

ا ين و يکمتر(، والد ياسال  81سن  يشامل همسر، فرزندان )دارابالفصل خانواده :  ي. اعضا4

 کنند.  يم يمه شده زندگيم با بيمه شده که به صورت دايهر شخص همراه ب

مه نامه ين بيمه شده است که در ايبدائم سکونت  وهمان محل اقامت . کشور محل اقامت: 5

 باشد.  يمران يکشور ا

مه نامه است که قانوناً يمه شده در طول مدت اعتبار بيب ير در سالمتييهرگونه تغ: يماري. ب6

 ر نباشد: يک از دو گروه زيچ يد شده و شامل هييص و تايک پزشک تشخيتوسط 

به هنگام تولد وجود  يا عوارض دوران بارداري يجه عوامل ارثيکه در نت يمادرزاد يماريب -8-6

 است. داشته 

 مه نامه به آن مبتال بوده است. يش از اخذ بيمه شده پيسابقه دار که ب يماريب -  2-6

مارستان يشدن در ب يازمند بستريمه شده که نيب ير در سالمتييهرگونه تغحاد:  يماريب -7

خ برنامه يمه شده را از ادامه سفر در تاريب« امدادرسان»شرکت  يبوده و بنا به نظر گروه پزشک

 همراه باشد.  ينکه با خطر مرگ ويا ايشده بازداشته و  يزير

و خارج از  ي، قهريک عامل ناگهانياست که به واسطه  يعارضه پزشک: يصدمات جسمان -8

 د آمده باشد. يمه نامه پديمه شده در طول مدت اعتبار بياراده و کنترل ب

مه شده يب« ت امدادرسانشرک» يکه بنا به نظر گروه پزشک يصدماتحاد:  يصدمات جسمان -9

 همراه باشد.  ينکه با خطر مرگ ويا ايشده بازداشته و  يزيخ برنامه ريرا از ادامه سفر در تار

ذکر شده مندرج در  يبالفاصله مساعدت ها« شرکت امدادرسان»پوشش و گستره آن :  -11

در  ينيش بيابل پر قيع غياز وقا يناش يو حوادث ناگهان يماريمه نامه را به علت بيفصل دوم ب

ه خواهد نمود، مشروط يمه شده ارايبه ب يمه شده و در خارج از کشور محل اقامت ويطول سفر ب

ز مدت سفر مندرج در يمشخص شده و ن ييايا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافي يماريبر آنکه ب

مه نامه پس از اتمام يب نيده باشد. مفاد ايمه نامه( حادث نگرديخ اعتبار بي)تار بيمه شده مه نامهيب

مه شده به محل اقامت خود، هر کدام يا ورود بيده و ياع گرديمه نامه به خاطر آن ابتيکه ب يسفر

 گردد.  يزودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقط م

مه شده يمتعدد ب يسفرها يبرا روز( 22)بيش از  مدت يصادره طوالن يمه نامه هايتذکر مهم: ب

شتر يب يروز متوال 22اعتبار است که مدت هر سفر از  يدارا يدر صورت و نامه مهيدر طول مدت ب

 نباشد. 

مه شده در خارج از يرا تنها به هنگام سفر ب يشرکت امدادرسان کمک رسان. مدت پوشش: 11

شتر يب يروز متوال 22ن که مدت هر سفر از يه خواهد نمود مشروط بر ايارا يکشور محل اقامت و

 نباشد. 

 

 ا يدوم : مزا فصل

  يشخص يايالف( پوشش ها و مزا

 مارستان در خارج از کشور يدر ب يو بستر يپزشک ينه هاي. هز1

شرکت » يمه شده در خارج از کشور محل اقامت ويب يا صدمات جسماني يماريدر صورت بروز ب

نات يمعا، يمارستان، جراحيدر ب يمعمول، متداول، الزم و معقول بستر ينه هايهز« امداد رسان

تا سقف مبلغ مندرج در در مدت اعتبار و مه شده را، يپزشک ب ياز سو يزيتجو يو دارو يپزشک

 مه نامه تقبل خواهد نمود. يب

 يمه شده با مرکز درمانيسته به بيه درمان شاينظارت بر ارا يشرکت امدادرسان برا يگروه پزشک

 نمود. الزم را برقرار خواهد  يتلفن يو پزشکان معالج تماس ها

شدن در  يا بستريو  صدمات جسماني  يورو در هر مورد خسارت است )به استثناي 22ز: يفرانش

 ساعت(  22ش از يمارستان بيب

ل را يذ ياز پوششها يکيتواند  ي، ميمه پرداختيب حقزان يمه شده با توجه به منطقه سفر و ميب

 د: ينما يداريخر

  جهان يه کشورهايکل يرو براوي 20000تا سقف  يپزشک ينه هايپوشش هز -

  يياروپا يه کشورهايکل يورو براي 20000ورو و ي 00000تا سقف  يپزشک ينه هايپوشش هز -

ه، يج فارس، ترکيحوزه خل يکشورها يورو براي 80000تا سقف  يپزشک ينه هايپوشش هز -

 قا يانه و آفريخاورم

 

ا ي يماريسفر در اثر بروز ب مه شده به کشور در طوليا بازگرداندن بي يي. جابه جا2

 حادثه 

به  ينسبت به انتقال و« شرکت امدادرسان»مه شده، يب يناگهان يماريا بيدر صورت بروز حادثه 

به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به  يا بازگرداندن ويمجهز و  يک مرکز درماني

 يا يدر مورد مراکز درمان« درسانشرکت امد» يمه شده، گروه پزشکيا وخامت حال بيت يموقع

خواهد  يريم گيبه کشورش تصم يا لزوم بازگرداندن ويابد و يمه شده به آن انتقال يد بيکه با

و  يالزم با مراکز درمان يتلفن يتماس ها يط« شرکت امدادرسان» ينمود. سپس گروه پزشک

 يم يريم گيله، تصمين وسيبتربا مناس يا بازگرداندن ويمه شده در مورد انتقال يپزشکان معالج ب

شوند و به اعتقاد  يمداوا م ييکه به صورت سرپا ييها يماريا بيو  ييد. در مورد حوادث جزينما

به  ياز نباشد، انتقال ويمه شده به کشورش مورد نيبازگشت ب« شرکت امدادرسان» يگروه پزشک

ه يل نقلير وسايا سايس له آمبوالنيدر دسترس باشد، به وس يکاف يپزشک يکه کمک ها يمکان

 د. يانجام خواهد گرد

 

  يدندانپزشک يفور ينه هاي. پرداخت هز3

مه شده در خارج از يرا به ب يدندانپزشک يفور ينه هاياز، هزيدر صورت ن« شرکت امدادرسان»

ورو در ي 200، تا سقف ييوروي 20000مه نامه يورو در بي 200تا سقف  يکشور محل اقامت و

 د. ينما يپرداخت م ييوروي 80000مه نامه يب  ورو دري 820و تا سقف  ييوروي 00000مه نامه يب

نه ها به معالجه دندان درد، ين هزيااست.  يورو در هر مورد خسارت دندانپزشکي 22ز: يفرانش

 گردد.  يدن دندان محدود ميدرمان عفونت و کش

 

 مه شده به کشور يبالفصل خانواده همراه ب ي. بازگشت اعضا4

ا يروز و  80ش از يا حادثه به مدت بيو  يناگهان يماريل بيمه شده به دليشدن ب يه محض بسترب

مه شده يبالفصل خانواده همراه ب يک نفر از اعضاينه بازگشت يهز« شرکت امدادرسان» يفوت و

ا يخود و  يه شخصيله نقليبه سفر با وس ييبه کشور مبدا )محل اقامت( را در صورت عدم توانا

 سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.  يکه در ابتدا يه ايه نقلليوس

 

  ي. بازگرداندن جسد متوف5

 يانتقال و بازگرداندن جسد و يدات الزم برايتمه« شرکت امدادرسان»مه شده يدر صورت فوت ب

را تقبل  يت وکشور محل اقام مه شده بهيمربوط به انتقال جسد ب ينه هايرا اتخاذ نموده و هز

 د. ينما يم

 يم ين پوشش مستثنيم از ايا مراسم ترحي يمربوط به خاکسپار ينه هايتبصره: پرداخت هز

 باشد. 

 

 بالفصل خانواده  ياز اعضا يکي ي. سفر اضطرار6

روز در  80شتر از يمه نامه، بين بيمشمول ا يماريا بيمه شده به علت حوادث يکه ب يدر صورت

را  يبالفصل خانواده و ياز اعضا يکيمخارج انتقال « شرکت امدادرسان»ود، ش يمارستان بستريب

شدن و مخارج  ينه رفت و برگشت به محل بستريمه شده، از جمله هزياز کشور محل اقامت ب

ورو پرداخت خواهد ي 120روز و تا مبلغ  80هر روز، حداکثر به مدت  يورو براي 12اقامت تا سقف 

 نمود. 

 

 ک خانواده ينزد ياز اعضا يکيل فوت يبه کشور به دل يار. بازگشت اضطر7

خانواده )تا بستگان درجه دوم( خود ناچار به  ياز اعضا يکيل فوت يمه شده به دليکه ب يهنگام

که  يه ايله نقليا وسيخود و  يه شخصيله نقليقادر به سفر با وس يتوقف سفر شود، چنانچه و

نه سفر او به کشور محل اقامتش را يهز"ت امدادرسان شرک"سفر اجاره شده است، نباشد.  يبرا



که موجب توقف سفر  ييها يا گواهيل، اسناد يست داليبا يمه شده ميپرداخت خواهد نمود. ب

 د. يه نمايارا« شرکت امدادرسان»فوت( را به  يشده است )گواه يو

 

 ل دارو ي. تحو8

مه يرت فقدان آن در محل اقامت بدارو در صو يارسال اضطرار ينه هايهز« شرکت امدادرسان»

ش يپ يحت يکه توسط پزشک معالج و يشده در خارج از کشور )مقصد بيمه نامه ( را، در صورت

 ز شده باشد، پرداخت خواهد نمود. ياز سفر تجو

 

  يدر مواقع اضطرار يام ها و اطالعات مراجع درماني. ارسال پ9

مه شده را در ارتباط با حوادث يب يراراضط يام هايت ارسال پيمسئول« شرکت امدادرسان»

« شرکت امدادرسان»مه شده، يب يمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضاين بيمشمول پوشش ا

ک يراپزشکان نزديا پين، دندانپزشکان ير نام پزشکان، متخصصينظ يمراجع درمان ياطالعات عموم

مراکز  يآمبوالنس ها را به استثنا ، داروخانه ها ويمارستانها، مراکز پزشکيب يبه محل، نشان

 مه شده قرار خواهد داد. يار بيدر اخت يدرمان –ص يتشخ

 وجوه نقد  يني. حواله تضم11

مه شده تا سقف حداکثر ياز جانب ب يقه قانونيوجوه مربوط به هر نوع وث« شرکت امدادرسان»

 يرا از قبل در دفاتر رسم ست مبلغ مورد تقاضايبا يمه شده ميورو را حواله خواهد نمود. بي 120

 ا پول نقد به سپرده گذارد. ي، حواله يران به صورت چک بانکيدر ا« شرکت امدادرسان»

 

 . حواله وجه نقد 11

 يماريجه سرقت، مفقود شدن بار، بيمه شده در طول مسافرت به خارج از کشور در نتيچنانچه ب

و  ... به  يه رسميه، شکوائيدييد، تاير رسيق مدارك مربوطه نظيتواند از طر يا حادثه )که مي

مبلغ  يبه شرط سپرده گذار« شرکت امدادرسان»اثبات برسد( پول نقد خود را از دست بدهد، 

ران نسبت به حواله يخود در ا يا پول نقد در دفتر رسمي، حواله يمورد تقاضا در قالب چک بانک

 ورو اقدام خواهد نمود. ي 120حداکثر 

 

 و شناسنامه در خارج از کشور  ينامه رانندگي، گواه. فقدان گذرنامه12

محل  مه شده در خارج از کشوريو شناسنامه ب ينامه رانندگيدر صورت فقدان گذرنامه، گواه

الزم  ينه هايهز« شرکت امدادرسان»، بيمه شده و در منطقه تحت پوشش بيمه نامه  دائم اقامت

مشابه تا سقف  يا مدارك کنسوليو  يامه المثن، شناسنينامه رانندگيه گذرنامه، گواهيته يبرا

 ورو را تقبل خواهد نمود. ي 200

 

  ي. معاضدت حقوق13

 يو مدن يفريک يدر مقابل اشخاص ثالث در دعاو يدفاع قانون ينه هايهز« شرکت امدادرسان»

 را تا سقف حداکثر)در منطقه تحت پوشش بيمه نامه ( در خارج از کشور ياز حوادث رانندگ يناش

 ( پوشش خواهد داد. يا معادل آن )به ارز کشور مورد دعويورو ي 8200

 

 مربوط به بار همراه مسافر  يايب : پوشش ها و مزا

مه شدگان مطابق فهرست مندرج در بند يب يملک شخصيمربوط به بار و ما ينه هايپرداخت هز

 رد: يگ ير صورت ميط زيب براساس شرا

ه موارد يبار در کل يا حادثه برايد وقوع فقدان يه موييا شکواي ه حمل باريديياصل تاتذکر مهم : 

 ه شود. يارا« شرکت امدادرسان»ست به يبا يم

 ما يبه هواپ يلي. جبران خسارت فقدان بار تحو1

عالوه بر « شرکت امدادرسان»حامل  ييمايتوسط شرکت هواپثبت شده در صورت فقدان بار 

 يورو براي 200ست، ما به التفاوت آن را تا سقف حداکثر که حامل ملزم به پرداخت آن ا يخسارت

ن منظور يمه شده پرداخت خواهد نمود. به هميما به بيل شده به هواپيمجموعه بار و لوازم تحو

هر قلم  ينيد تخميخ خريمت و تاريات، از جمله قياز مشخصات و محتو يد فهرستيمه شده بايب

ه يارا« شرکت امدادرسان»وسط شرکت حامل را به ت يزان خسارت پرداختين ميکاال، و هم چن

 د. ينما

حمل بار محاسبه  ين الملليب يله سازمان هايه شده به وسيپرداخت خسارت براساس روش توص

 خواهد شد. 

شود  ين مييم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعيمفقود دانستن دا يحداقل زمان الزم برا

و هرگونه سند از شمول  يو نقد ياعتبار ي، جواهرات، کارتهاباشد. پول يروز کمتر نم 28و از 

 باشند.  يم ين تعهد مستثنيا

 

 ر در ورود بار همراه مسافر ي. جبران خسارت تاخ2

ر در ورود بار ينه تاخيهز« شرکت امدادرسان»که بار همراه مسافر ثبت شده باشد  يدر صورت

باشد، پس از گذشت « اتاي»وطه وابسته به مرب ييمايرا مشروط به آن که شرکت هواپ يهمراه و

 دهد.  يورو پوشش مي 800حداکثر تا سقف  يد ملزومات اساسيخر ير، برايساعت تاخ 6حداقل 

 يده باشد، ميمربوطه رس ييمايد شرکت هواپييد وقوع حادثه که به تايه موارد، اسناد مويدر کل

 مه شده باشد. يست منضم به درخواست بيبا

 

  يرسال بار و ملزومات شخصافتن و اي. 3

ا فقدان بار و ملزومات يالزم در خصوص نحوه گزارش سرقت  يها ييراهنما« شرکت امدادرسان»

افته شدن يخواهد نمود. در صورت  يافتن آن همکاري يه نموده و برايمه شده ارايرا به ب يشخص

ا کشور محل يشده  مهيملزومات مذکور، شرکت حمل کننده انتقال آن را به مقصد مورد نظر ب

در  يافتيمه شده متعهد به عودت خسارت درين صورت بيبر عهده خواهد گرفت. در ا ياقامت و

 مه نامه خواهد بود. ين بينه فقدان بار براساس ايزم

 ر در حرکت يج : پوشش تاخ

 يه عموميله نقليکه وس يدر صورت پس از خروج بيمه شده از ايران و شروع اعتبار بيمه نامه ،

به شرط « شرکت امدادرسان»ر حرکت داشته باشد، يساعت تاخ 6مه شده حداقل يمورد استفاده ب

ر )از ين تاخيل ايتقبل شده به دل ياضاف ينه هايمربوطه، هز يصورت حساب ها يه نسخه اصليارا

ر يمندرج در موارد ز ين غذا( تا سقف هايحمل و نقل، اقامت در هتل و همچن ينه هايل هزيقب

 جبران خواهد نمود:  يو را به

 ورو . ي 22ساعت باشد، تا سقف  6ش از ير بيکه تاخ ي. در صورت8

 ک.يورو اضافه بر بند ي 22ساعت باشد، تا سقف  82ش از ير بيکه تاخ ي. در صورت2

 ورو اضافه بر بند دو. ي 22ساعت باشد، تا سقف  81ش از ير بيکه تاخ ي. در صورت0

 ورو اضافه بر بند سه. ي 22ساعت باشد، تا سقف  22از ش ير بيکه تاخ ي. در صورت2

از اعتصاب  ير ناشيباشد، هرگونه تاخ يورو مي 810ه موارد فوق يحداکثر سقف تعهد بابت کل

طرف قرارداد آن  يخدمات يا شرکت هايمبدا و مقصد و  يفرودگاهها ييمايکارکنان شرکت هواپ

 باشند.  يم ين تعهد مستثنياز ا ير عاديتر و غچار يمربوط به پروازها يرهاين تاخيها و همچن

 ر در حرکت( عبارتند از: يمربوط به بند ج )تاخ يتهايشراط و محدود -

    رد، يقرار گ يمه نامه مورد بررسين بخش از بيبه موجب ا يش از آنکه درخواست خسارتي. پ8

ر را از شرکت يل تاخيخ و زمان حرکت و داليدر مورد تار يه کتبيدييست تايبا يمه شده ميب

 د. يافت نمايندگان آن ها دريا نمايحامل 

 يه رزرو جا، برايدييکه به موجب تا ين بخش از تعهدات از زمانيمربوط به ا ي. خسارت ها2

 د. يمه شده مقرر بوده است محاسبه خواهد گرديحرکت ب

 

  وظايف بيمه گذارفصل سوم : 

مه شده يب يمشروط به تقاضا« شرکت امدادرسان»ت ي. در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئول8

 مه نامه باشد. ين بيط اياست که تابع شرا يا منافعينسبت به غرامت 

 : موظف است مه شدهيمه نامه، بين بياز ا ي. در صورت بروز هرگونه خسارت ناش2

  نمايد.به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ  يدات الزم برايهرگونه تمه -الف

از طريق شماره هاي مرکز  «شرکت امدادرسان»در اسرع وقت با  يضمن تماس تلفن –ب 

از را يخسارت را اعالم و منافع مورد ن ساعته که در برگه بيمه نامه درج شده است، 22پاسخگويي 

  نمايد.مشخص 

ماره ششماره و تاريخ اعتبار بيمه نامه ،شامل نام کامل بيمه شده ، ه اطالعات مربوطهيکل – ج

شرح مختصر حادثه ، بيماري و نوع نشاني محل اقامت در خارج از کشور و شماره تماس ،گذرنامه ،

  دهد.قرار « شرکت امدادرسان»ار يرا در اخت کمک مورد درخواست

 رد. يمه گر نپذيرا در قبال تعهدات ب يتيچ گونه مسئوليه – د

ت روز(از زمان بستري شدن و يا مشاوره ساعت  )هف 861حداکثر ظرف مدت در موارد بستري ،ه .

اعالم شده پس از اين مراتب به شرکت امداد رسان اعالم گردد.خسارت پزشکي و قبل از ترخيص ،

 مهلت ، منتفي تلقي شده و مورد  قبول شرکت کمک رسان نخواهد بود.



حمل را تعيين  تاريخ و نوع وسيلهشرکت کمک رسان با موافقت پزشک معالج ،و . در تمام موارد ،

مي کند.حمل و نقل پزشکي و يا بازگردانيدن به کشور با آمبوالنس هوايي محدود به حمل داخل 

،  مي نمايديک قاره است.زمانيکه شرکت کمک رسان ، هزينه حمل و نقل بيمه شده را پرداخت 

رسان  بيمه شده مي بايست قسمتي از بليط خود را که از آن استفاده نشده است به شرکت کمک

 واگذار نموده و يا معادل ريالي آن را پرداخت نمايد.

 يگريمه ديمه نامه قبال تحت پوشش بين بيک از خدمات منافع مشمول ايکه هر  ي. در صورت0

 در قبال آن نخواهد داشت.  يتيمسئول« شرکت امدادرسان»قرار گرفته باشد، 

ب قرار نگرفته، جبران ننموده يرد تصوش مويرا که از پ ينه ايهرگونه هز« شرکت امدادرسان. »2

 قرار نخواهد داد.  يا جبران آن را مورد بررسيو 

. بيمه گذار مي بايست از هر عملي که اقدام شرکت کمک رسان را عليه مسئول حادثه)در 2

 صورت وجود( مشکل و نامقدور مي سازد خودداري نمايد.

را براي بازيافت خسارت  از منابع مربوطه  . بيمه گذار مي بايست کليه مدارك و مستندات الزم6

 تهيه و در اختيار شرکت کمک رسان قرار دهد.،

.تيم پزشکي و يا نمايندگان شرکت کمک رسان بايد به بيمه شده دسترسي داشته باشند تا 7

بتوانند از اوضاع وي ارزيابي دقيق به دست آورند.در صورتي که اين دسترسي وجود نداشته باشد 

 آن ممانعت شود)مگر در موارد قابل قبول(بيمه شده مشمول خدمات نخواهد بود. و يا از

ش يپ« شرکت امدادرسان»از  يافتيست شامل خسارت دريبا يب شده ميش تصوياز پ ينه هايهز

 ييادعا ينه هايم هزيافت مستقيط عدم دريل و شرايدال يو نامه حاو يرسم يدهاياز ارسال رس

 باشد. « شرکت امددرسان»خدمات از 

 

  يفصل چهارم : استثنائات عموم

 باشند:  يم يمه نامه مستثنين بيا ياياز پوشش ها و مزا ير به عنوان اصول کليموارد ز

در  يمه شده، مشارکت ويت بيجه سوء نيم در نتير مستقيا غيم يکه به طور مستق ي. موارد8

حاصل شده  يو يجد ياطياحت يو ب يتوجه يا بيز و ياز اعمال تقلب آم يا ناشي يياقدام جنا

ن يز مشمول اين يا معالجات روانيمه شده در حال اختالل مشاعر و يباشد. عواقب اقدامات ب

 باشند.  يپوشش نم

ر يغ يموسم ين، آتشفشان، طوفان هايل، زلزله، رانش زميمانند س يعيطب ياي. عوامل و بال2

، يي، هوايده خارق العاده جويهرگونه پد ي، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و به طور کليعيطب

 . ين شناسيا وابسته به امور زميو  ينيزم

 . يگروه يا آشوب هاي يسم، نافرمانياز ترور يع ناشي. وقا0

 در زمان صلح.  يتيامن يروهايا نيمسلح  يروهايا اقدامات نيع ي. وقا2

با استفاده از زور و  ين الملليب ا مداخلهي يريو هرگونه درگ يا بدون اعالم قبلي. جنگ با اعالم 2

 خشونت. 

 . يهسته ا يو پرتوها ياز انرژ ي. موارد ناش6

ا يدفاع مشروع و  يو نزاع، به استثنا يري، درگيمه شده در شرط بندياز حضور ب ي. موارد ناش7

 ضرورت. 

 ش از خسارت وجود داشته است. يکه پ يا صدمات جسمانيو  يماري. ب1

 . يا آموزشي يمقدمات يش هايمه شده در رقابت ها، ورزش ها و آزمايرکت باز ش ي. موارد ناش2

 ر: يز ي. مبادرت به انجام ورزشها80

به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا،  يو موتورسوار يل رانيمسابقات اتومب

حمل  يکه برا يله ايوس با ين الملليب يدر آبها يقرانير آب با استفاده از کپسول هوا، قايز يغواص

 ي، کشتي، مشت زني، غارنوردي، کوه نورديمسافر ساخته نشده است. اسب سوار يو نقل عموم

هر  ينگ و به طور کليدي، سقوط آزاد، گالي، بالن سواري، چتربازيرزم يوه، ورزش هايبه هر ش

 گردد.  يم يح که عرفاً خطرناك تلقيورزش و تفر

 يا سازمان هاي يورزش يون هايله فدراسيکه به وس يينمنت ها. حضور در رقابت ها و تور88

 شوند.  يمشابه برگزار م

 خطرناك يو تابستان يمشابه زمستان ير ورزشهايا سايو  ي. اسک82

 ران يان خارج از ايا دانشجويم و يم داي. اشخاص مق80

ن چرخ يو همچن مسافر يحمل و نقل عموم يبرا يير مجاز ناوگان هوايل غي. استفاده از وسا82

 ا خدمه.يبال، به عنوان مسافر 

ا کار ي يمه شده که طبق قانون به عنوان حوادث شغليب يشغل يسک هاياز ر ي. حوادث ناش82

 شوند.  يقلمداد م

به « شرکت امدادرسان» يمه شده، بدون اطالع و موافقت قبليله بيکه راساً به وس ي. خدمات86

صورت  يد اسناد و نسخه اصليمه شده بايب يد. در موارد ضرورري، انجام پذيموارد ضرور ياستثنا

 د. يه نمايحساب ها را به شرکت ارا

خ شروع يش از تاريکه پ ييها يماريا بيمزمن  يهايمارياز ب يناش يا صدمات جسماني. عوارض 87

 مه نامه وجود داشته است. ين بيا

 از اقدام به آن.  يناش و عواقب يصدمات جسمان و همچنين ياز خودکش ي. مرگ ناش81

الکل، دارو، مواد  يجاد شده بر اثر مصرف اراديا يب هايا آسيها و  يمارياز ب ي. موارد ناش82

ا عدم تعادل ي يروان يمارين هرگونه بيو همچن يفاقد نسخه پزشک يا داروهاي، مواد مخدر يسم

 . يروح

 يدر انتقال به مراکز درمان يول وا اشخاص مسئيمه شده ير بيا تاخياز امتناع  ي. موارد ناش20

 آن.  يو مورد توافق بخش پزشک« درساناشرکت امد»له يشنهاد شده به وسيپ

 يتوانبخش يدرمان ها .28

 نک. ين عيو همچن يا ارتودنسي يل کمک ارتوپدي. پروتز، وسا22

 ن يا سقط جنياز آن و  يمان و عوارض ناشيو زا ياز حاملگ ي. موارد ناش20

ا ين بار شکننده و ينشده و همچن ييا شناساي يبسته بند يکه به خوب ياز بار يناش. موارد 22

 . يموارد فاسد شدن

 فيزيوتراپي ، آفتاب درماني و يا درمان به منظور زيبايي. درمان آب گرم ، 22

. هزينه هاي مرتبط با اعمال جراحي و يا درمانهايي که از نظر پزشک معالج و پزشک تيم  26

رکت کمک رسان يا بيمه گر ، بيمه شده مي تواند آنها را تا زمان مراجعت به کشور  پزشکي ش

 محل اقامت به تعويق بياندازد.

 اعالم شده سازمان بهداشت جهاني ،  . بيماريهاي شيوع يافته در جهان 27

 ر:  يط زيک از شرايحوادث واقع شده در طول سفر، در هر  يا جبران خسارت براي. مساعدت 21

 مه نامه يش از شروع اعتبار بيپ –لف ا

 . يبا هدف انجام معالجات پزشک –ب 

 صعب العالج.  يماريک بيص يپس از تشخ –ج 

که خارج از چارچوب  يينه هايد، هزيش آيمه شده پيکه در کشور محل اقامت ب يينه هاي. هز22

ا پس از ينامه و  مهيب يکه پس از انقضا يينه هايرد و در هر صورت هزيمه انجام گيب ياجرا

ط يا مندرجات شرايمه يضم ي، صرف نظر از مفاد بندهاسفرخ شروع ياز تار متوالي روز 22گذشت 

 مه شده تقبل گردد. يمه نامه توسط بيب يخصوص

را که به طور  يک از خدماتيه نتواند هر يقهر يل قوايکه به دليدر صورت« شرکت امدادرسان»

 باشد.  يت مبرا ميفته شده به مرحله عمل درآورد، از مسئولمه نامه در نظر گرين بياخص در ا

 

 شرايط فسخ  و ابطال فصل پنجم :

ست.. براي ابطال يا کاهش مدت بيمه مسافرتي ،رويت اصل گذرنامه توسط بيمه گر الزامي ا1  

 طل وبيمه نامه به هيچ عنوان با پس از خروج بيمه شده از کشور به هر مقصد و به هر منظور ، .2

 يا مدت آن کاهش نمي يابد.

 20ر000حق بيمه با کسر بيمه نامه قابل ابطال بوده و . در صورت انصراف بيمه شده از سفر ، 0

 ريال قابل برگشت مي باشد.

ه( تا انصراف از سفر و موارد مشاب. اين بيمه نامه در صورت عدم استفاده ) عدم دريافت رواديد ،2

يمه مه قابل ابطال خواهد بود. بديهي است بعد از مدت مذکور ، بشش ماه از تاريخ صدور بيمه نا

 نامه از درجه اعتبار ساقط و حق بيمه غير قابل برگشت مي باشد.

اگر بيمه نامه مسافرتي براي اخذ رواديد تهيه شده باشد: .2  

ريال قابل  02ر000در صورت عدم دريافت رواديد و ارائه نامه سفارت ، حق بيمه با کسر  -

رگشت مي باشد.ب  

در زمان اعتبار رواديد بيمه نامه به هيچ وجه قابل ابطال نمي باشد. -  

امه به ديده است ، بيمه ندر صورت دريافت رواديد از کشورهايي که در فرم پيشنهاد قيد نگر -

 هيچ عنوان باطل و يا مدت آن کاهش نمي يابد.

 

 

 

 

 

 



 ارجاع به داوري فصل ششم :

 

ره حل و فصل نمايند.اگر اختالف از کان از طريق مذاکد اختالف خود را تا حد امطرفين قرارداد باي

موضوع را حل و مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه ، حل و فصل نشدطريق مذاکره 

ور مرضي داطرفين قرارداد مي توانند يک نفر فصل نمايند . در صورت انتخاب روش داوري ،

هر يک از طرفين کنند.در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين ،الطرفين را نتخاب 

داور سومي داور انتخابي خود را به صورت کتبي به طرف ديگر معرفي مي نمايند.داوران منتخب ،

را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختالف با اکثريت آرا اقدام به صدور راي داوري مي 

اوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يک از طرفين دکنند.در صورتي که 

حق قرارداد مي توانند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شوند.هر يک از دو طرف ،

 الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.

 

 : : مهلت اقامه دعوا هفتمفصل 

بطالن ، فسخ و  ريخاين بيمه نامه ، بايد حداکثر ظرف مدت دو سال از تاهر گونه ادعاي ناشي از  

، از تاريخ وقوع حادثه اقامه  يا انقضاي مدت بيمه نامه و  در صورت وقوع حوادث تحت پوشش 

ت قطع شود و پس از دو سال مذکور ، ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود . در صور

 مدت باقيمانده مرور زمان ، يک سال اضافه خواهد شد.شدن مرور زمان ،
 

 فصل هفتم : اصل جانشيني

 

بيمه گر جانشين حقوق و اقدامات قانوني بيمه شده بر عليه مقصر حادثه اي است که در آن 

اين به پرداخت خسارت و يا غرامت به موجب يکي از امتيازات پوشش داده شده در  موظفحادثه 

 بيمه نامه تا حد هزينه متحمل شده و يا غرامت پرداخت شده ، خواهد بود. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت بيمه پارسيان)سهامي عام(

 

 



 مه شده محترم : يب

دقت مطالعه فرماييد و در مورد صدور بيمه نامه و دريافت خسارت خود نکات ذيل را  لطفاً شرايط بيمه نامه را بهشما،  يخوش برا يد سفريان و با اميمه پارسيب يمه نامه مسافرتينتخاب با با تشکر از

 رعايت فرماييد:

 صدور بيمه نامه  :الف (

 روز متوالي بيشتر باشد. 22. مدت هر سفر نمي تواند از 8

 .حوادث ناشي از ريسک هاي شغلي بيمه گذار ، تحت پوشش نمي باشند.2

 موجود ، مزمن و عود شونده و بيماريهايي که بيمه شده قبل از سفر به آنها مبتال بوده است قابل پرداخت نمي باشد.بيماريهاي .هزينه مربوط به 0

،  و عدم پرداخت خسارت زاو اتمام اعتبار وي روز باشد و به شرط ارائه اصل بيمه نامه و اصل گذرنامه 22. صدور الحاقيه کاهش مدت سفر صرفاً جهت بيمه نامه هايي که مدت پوشش آنها بيش از 2

 امکانپذير است.

 خسارت مي باشد.يال و بر اساس نرخ ارز روز پرداخت )تسويه( کليه پرداخت ها به ر. در صورت پرداخت خسارت بيمه شده در ايران ،2

 ز مهلت مذکور تحت پوشش نمي باشند.يکسال از تاريخ صدور بيمه نامه است و سفرهاي بعد ا، جهت شروع سفراز بيمه نامه  .حداکثر مهلت استفاده6

 ب (دريافت خسارت

از به مراجعه يمه نامه در خارج از کشور و نيب در طول مدت اعتبار  با توجه به شرايط بيمه نامه و از حوادث يناش يا صدمات جسمانيو  يماريمه شامل بروز بيدر صورت وقوع خطرات و حوادث مشمول ب

 د: ييت فرمايل را رعايذ، لطفاً مراتب يبه مراکز درمان

طبق ، يريافت کد رهگيمه نامه )شرکت امدادرسان( تماس گرفته و پس از شرح واقعه و دريبا شماره تلفن مندرج در صفحه آخر بو يا در اسرع وقت  يقبل از هر اقدامدر موارد بستري در بيمارستان . 8

 اقدام نماييد. "امدادرسان"راهنمايي شرکت 

مه شده يکند و ب يم ي، پزشک معتمد خود را معرفينات پزشکيشرکت امدادرسان جهت انجام معا يريافت کد رهگيمه نامه و دريپس از تماس با شماره تلفن مندرج در صفحه آخر ب يي. در موارد سرپا2

 کند.  يمه نامه را پرداخت ميز بيفقط مبلغ فرانش

که طرف قرارداد با شرکت  يا يا مرکز درمانيگاه و شيپزشک، داروخانه، آزما يد آن شرکت قرار گرفت وليشما مورد تائ يماريدرمان ب يانه هين هزيکه پس از تماس با شرکت امدادرسان تاميدر صورت

و  يندگيل، به نماير مدارك ذيرا به همراه سا يرينه ها، اصل قبوض با مهر و امضاء و کد رهگيدرمان انجام شده، پس از پرداخت هز ينه هايافت هزيدر يامدادرسان باشد، در آن کشور وجود نداشت، برا

         يچ عنوان قابل بررسيبه ه يريو کد رهگ يدرمان عد. )مدارك بدون مهر و امضاء مراجييل فرمايد، تحوينموده ا يداريخود را خر يمه نامه مسافرتيکه ب در ايران مربوطه يمه ايب يا مجتمع هاي

 باشد(.  ينم

  يترمه نامه مسافيمورد تعهد در ب يدرمان ينه هايه هزيل پرونده و تسويمدارك الزم جهت تشک

 مه نامه ي. اصل ب8

 به همراه مهر و امضاء  ي. اصل مدارك پزشک2

 با مهر و امضاء  يپرداخت يش هاي. اصل قبوض و ف0

 ر خوانا از صفحه اول گذرنامه ي. تصو2

ثبت شده خ ها کامالً واضح و مشخص باشد و در صفحات گذرنامه يران )حتماً تاريران، ورود به کشور مقصد و خروج از کشور مقصد و ورود به اياخ خروج از ير خوانا از صفحات گذرنامه که تاري. تصو2

 باشد( در آن ثبت شده باشد و تصوير برگه ويزا.

 باشد(  شماره شبا يمه شده که داراير از صفحه اول دفترچه حساب بيا تصوي) شماره شباي بيمه شده. 6

 : که توسط بيمه شده و وکيل قانوني وي تنظيم شده باشد ليشامل موارد ذ يماريا بروز بي. گزارش کامل وقوع حادثه و 7

درمان انجام شده  ينه هاي، کل مبلغ هزييا درمان سرپايمارستان و يدر ب ياعم از بستر يق اقدامات درمانيخ دقيو تار يماريق حادثه، ذکر نوع بيخ دقيشهر و کشور محل وقوع حادثه، علت حادثه، تار

 ک خط تلفن. يران و يمه گذار در اياخذ شده از شرکت امدادرسان، آدرس ب يري، کد رهگ است

  باشد(. ينم يچ عنوان پرونده قابل بررسيبه ه يري)در صورت عدم تماس با شرکت مذکور و نداشتن کد رهگ


