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 «بیمه مسافران عازم به خارج از کشور»شرایط عمومی 
 

 اتکلی –فصل اول 
 

ساس قرارداد: -1 ماده ساس قانون ب نامهمهیب نیا ا صوب ارد مهیبرا شتیم شورا 94شماره  نامهنییآ 7ماده  یو در اجرا 1316ماه  به صوب   یکتب شنهادیو پ مهیب یعال یم

نبوده و  گرمهیگذار که مورد قبول بمهیب یکتب شددنهادیباشدد آ آن قتددمت ا  پیم نیاسددت و مورد توا ط فر   هیگرد می( تنظباشدد یم نامهمهیب نفکی)که جزء ال گذارمهیب

 آشودیمحتوب نم گرمهیاست جزو تعه ات ب  هیاعالم گرد گذارمهیقبل ا  آن کتباً به ب ای نامهمهیهمزمان با ص ور ب

 

صطالحات: فیتعار -2 ماده صطالحات   و ا شن  در ا یگریو مفهوم د یصرف نظر ا  هر معن ریا شته با ست دا مقابل آن به کار  فیبا تعر یعموم طیشرا نیکه ممکن ا

 ر ته است:

دارای مجو   عالیت در این رشددته ا  بیمه مرکزی که   203شددماره  -نرسددی ه به ایابان سدد هب  قرنی –خ فالقانی  –تهران  یبه نشددان آسددیا مهیشددرکت ب گر: مهیب -1

 3و غیرپزشکی و سایر ا مات من رج در ماده  یو درمان یصیهای تشخبیمه، جبران هزینهنامه درج گردی ه است و در ا ای دریا ت حطمشخصات آن در این بیمه

 گیردآنامه بر عه ه میشرایط مقرر در این بیمه ق ه با شرکت کمک رسان ورا فبط قرارداد منع طیشرا نیا

 باش آ یم مهیگر منعق  کرده و متعه  به پرداات حط ب مهیرا با ب مهیکه قرارداد ب ی/ حقوق یقیهر شخص حق گذار:مهیب -2

 گرددآ ینامه ذکر م مهیدر ب ویمشخصات  و شودیکشور اارج م یا  مر ها یاست که بصورت قانون ی رد :شدهمهیب -3

 شون آ یش ه محتوب نم مهیاارج ا  کشور، ب میاشخاص مق :تبصره

ست که بیمه یوجه :مهیحق ب -4 ش ه،  نامهمهیکه در ب یبه نحو مهبیمنوط به پرداات حط گرمهیو انجام تعه ات ب پردا دیم گرمهیتعه ات ب مقابل در ش ها توا ط 

 آباش یم

ضوع ب -5  طیفبط شددرا مهیم ت ب فی شدد هبه بیمه طیشددرا نیا 3ا مات من رج در ماده  ریو ارائه سددا یرپزشددکیو غ یو درمان یصددیتشددخ هاینهیجبران هز :مهیمو

 استآ نامهمهیب

ش ه و لزوم به بیمه یداده و موجب وارد آم ن ص مه ب ن یرو مهبی م ت در ش هکه ب ون قص  و اراده بیمه یعامل اارج کیا   یناش یهر واقعه ناگهان حادثه: -6

 آگردد رسانداالت شرکت کمک

س :یصدمات بدن -7 ست که به علت حادثه در ف بیآ ست کمک برا  یش ه پ  مهیب یبرا مهیم ت ب ییا جراحت ب نی ا ش  و موجب دراوا  ش هبیمه یآم ه با

 آگردد

 مهیب یشرکت کمک رسان و متتن  به سوابط پزشک یپزشک میت صیآغا  و منشاء آن به تشخ ای آن به ابتال که است بینیعارضه ناگهانی و غیر قابل پیش :یماریب -8

 بیمه ش ه گرددآ یبوده و موجب دراواست کمک برا مهیش ه پس ا  شروع م ت ب

 یبا اطر مرگ و نکهیا ایبا داشدته و  مهیرا ا  ادامه سدفر در فول م ت ب شد همهیشدرکت کمک رسدان، ب یپزشدک میاسدت که بنا به نظر ت یماریب حاد: یماریب -9

 همراه باش آ

 کیدر  ایح  انتظار با مق ار مشابه در سال گذشته  نیا  ح  انتظار است که ا شیوقوع آن ب زانیکه مای  یماریب :Epidemic( ری)همه گ کیدمیاپ یماریب  -10

 شودآ  یم  هیسنج گریمشابه د یدوره  مان

ده آ مثل  یکل جهان رو ایقاره  کیا   یبخشددد ایکشدددور و  کیدر تمام نقاط  یبه فور ناگهانکه  ای یماریب : pandemic( ری)عالم گ کیپاندمبیماری   -11

 آ)کرونا( 19 کووی  ،  ای ،فوستی ، فاعون،آنفلوآنزا ،التور یوبا

 آشون می تعیین معالج پزشک و رسانکمک شرکت پزشکی ا مات سرپرست توسط که باش هیات پزشکی متناسب با نوع اتارت می :یپزشک میت  -12

 ش ه معر ی شودآهر  رد دیگری که توسط بیمه ایشامل پ ر، مادر،  ر ن ان، همتر، برادران، اواهران  بستگان:  -13

 آگرددیمشخص م نامهمهیآن در ب زانیبوده و م ش همهیبه عه ه ب ماًیاست که متتق یربتتریغ یدرمان - یصیتشخ یها نهیش ه ا  هز مهیسهم ب :زیفرانش  -14

نمابر  88648400تلفن  1517893547ک  پتتی  sosسااتمان  ، 20واح   ، 24ایابان گان ی ، ایابان پانزدهم ، شماره  نشانی به : ایران رسانشرکت کمک  -15

 آباش یم گرمهیو ط قرارداد منعق ه با ب مهیبم ت  یش ه فمهیبه ب طیشرا نیا 3ا مات من رج در ماده  رسای و هاکه متعه  به ارائه پوشش 88648420

 آباش یاروپا م هیعضو اتحاد یکشورها قانونی ار  (:€) وروی  -16

 نامه استآ مهیمنطقه سفر من رج در ب :ییایمحدوده جغراف  -17

 استآ رانیا یاسالم یجمهور کشور:  -18

شش ا :مهیمدت ب  -19 شور آغا  م مهبی گذرنامه ش ن ممهور تاریخ ا  نامهبیمه نیپو شروط بر ا یش ه به مهر اروج ا  ک سفر ب نکهیگردد، م ش ه ا  ح اکثر  مهیهر 

 آباش  ش ه قی  تریکوتاه م ت نامهنباش ، مگر اینکه در بیمه شتریب یرو  متوال 92

 توان  در م ت بیمه به د عات به اارج ا  کشور سفر نمای آمی ش هبیمه گر،مهبی توا ط صورت در تبصره:
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 گر مهیو تعهدات ب فیوظا  -دوم  فصل

ا مات تحت  ریسا ا من ین ایگردد و  یضرور یپزشک یاجبار نهیقرنط ایا  حادثه شود  یناش یص مات ب ن ای یماریدچار ب ،مهیدر  م ت ب ش همهیکه ب یدر صورت -3 ماده

 آ  ینامه پرداات نما مهیب طیبا شرا طابطو م سا مان هی رسانشرکت کمک یرا با همکار ری  یها نهیموظف است ا مات و هز گرمهیشود، ب نامهمهیب نیپوشش ا

شخ هاینهیهز -1  ستانیدر ب یو درمان یصیت ا مات  ،یپزشددک ناتیمعا ،یجراح مارسددتان،یدر ب یو درمان یصددیتشددخ هاینههزی رسددانشددرکت کمک :مار

 های نهینامه باش  و هز مهیب نیا  حادثه مشمول ا یداشته و ناش یش ه که جنبه درمان مهیش ه ا  جانب پزشک معالج ب زیتجو یوتراپیزی  ،یشگاهیو آ ما یربرداریتصو

شرا ییدارو سقف من رج در  ص طیرا تا  صو شک میتقبل اواه  نمودآ ت نامهمهیب یا سانشرکت کمک یپز سب به ب برای ر با مراکز  ش همهینظارت بر ارائه درمان منا

 ال م را برقرار اواهن  نمودآ یتلفن هایو پزشکان معالج، تماس یدرمان

ش  24ا   شیب مارسددتانیشدد ن در ب یبتددتر ایحاد و  یماریا  حادثه، ب یناشدد ی)به اسددتثناء اتددارت ها گرددیدر هر مورد اتددارت اعمال م وروی 25مبلغ  :زیفران

 ساعت(

 نامهمهبی در من رج سددقف تا را شدد هبیمه یدن ان زشددک هایتی ور نهیهز ا ،نی صددورت در رسددانشددرکت کمک :یدندانپزشککک هایتیفور نهیپرداخت هز -2

 آ  نماییپرداات م

 آگرددیدن ان مح ود م  نیبه معالجه دن ان درد، درمان عفونت و کش هانهیهز نیا

 آ گرددیاعمال م یدر هر مورد اتارت دن ان زشک وروی 25مبلغ  :زیفرانش

ستجو و نجات  -3 ش ، یکه حادثه ا یهنگام :شدهمهیفرد بج شش بیمه نامه می با سو یرو که تحت پو سان ا   شرکت کمک ر صالح یده ،  در  ت ار،یمقامات 

 نامه مشارکت اواه  نمودآ مهیب یاصوص طیتا سقف من رج در شرا ش همهیجتتجو و نجات ب هاینهیپرداات هز

شور: مهیبازگرداندن ب ای ییجابجا -4 سانشرکت کمک شده به ک شک نظر با و ش هواامت حال بیمه ایو  تموقعی به توجه با ر تبت معالج پز به  وی انتقال به ن

 یکه به صددورت سددرپائ هایییماریب ایو  یاق ام اواه  نمودآ در مورد حوادث جزئ لهیوسدد نتریبه کشددور با مناسددب یبا گردان ن و ایمجهز و  یمرکز درمان کی

در دسترس  یکا  یپزشک هایکه کمک یبه مکان ینباش  انتقال و ا یبه کشور مورد ن ش همهبی با گشت رسانشرکت کمک یپزشک میو به نظر ت شون یم اوا م

 آ یانجام اواه  گرد هیوسائل نقل ریسا ایآمبوالنس  لهیباش  به وس

مربوط  هاینهیاتخاذ نموده و هز یانتقال و با گردان ن جت  متو  یال م را برا  اتتمهی رسانکمک شرکت ش ه،در صورت  وت بیمه :یبازگرداندن جسد متوف-5

 آ ینما یدر کشور را تقبل م یو ی رودگاه محل ااکت ار نیکتریش ه به نزد مهیبه انتقال جت  ب

 آ باش یم یپوشش متتثن نیا  ا میمراسم ترح ایو  یمربوط به ااکت ار هاینهیپرداات هز :تبصره

ستگان همراه ب -6 شت ب شور:مهیبازگ تتر شده به ک صورت ب سانشرکت کمک ،ی وت و ایرو  و  10ا   شیبه م ت ب ش همهیش ن ب یدر  متعارف  نههزی ر

قرار گر ته  ستفادهسفر مورد ا یکه در ابت ا ایلهیوس ایاود و  یشخص لهیبه سفر با وس یو ییرا در صورت ع م توانا ش همهینفر ا  بتتگان همراه ب کیبا گشت 

 آ نماییبود به کشور تقبل م

را ا   یا  بتتگان و یکی انتقال مخارج رسانشود، شرکت کمک یبتتر مارستانیرو  در ب 10ا   شتریب ش همهیکه ب یدر صورت از بستگان: یکی یسفر اضطرار -7

شامل هز شور ) شت به محل نهیک تتر ش همهیکه ب یمتعارف ر ت و برگ ش یم یدر آن ب سقف  با  10و ح اکثر به م ت   هر رو یبرا وروی 85و مخارج اقامت تا 

 (، پرداات اواه  نمودآوروی 850رو  تا مبلغ 

ست: یبازگرداندن کودکان ب -8 صورت انتقال یا با گردان ن بیمه سرپر سفر  15ا  مراقبت  ر ن ان  یر  وی توانایی ع م و (4 بن  فبط) ش هدر  سال اود که در 

ست،  ت  متو  ایهمراه او بوده ا صورت انتقال ج شرکت کمک5)فبط بن   یدر  سان(،  شت هزینه ش هبیمه جانب ا  ر شور را  یسال و 15 ر ی  ر ن ان برگ به ک

 تحت نظارت یک  رد بزرگتال پرداات اواه  کردآ

اانواده  کینزد یا  اعضا یکی ی وت ناگهان لدلی به ش هکه بیمه یهنگام خانواده: کینزد یاز اعضا یکیفوت  لیبه کشور به دل یبازگشت اضطرار -9

سفر اجاره  یکه برا ایلهیوس ایاود و  یشخص لهیقادر به با گشت با وس یهمتر،  ر ن ، برادر و اواهر( ناچار به توقف سفر ش ه و چنانچه و ن،یاود )شامل وال 

که موجب توقف  هایییگواه ایاسناد  ل،یدال تتبایمی ش هبه کشور را پرداات اواه  نمودآ بیمه یمتعارف سفر و نههزی رسانش ه است نباش ، شرکت کمک

 آ ینما متتلی رسان وت( را به شرکت کمک یش ه است )گواه یسفر و

 شودآ یبن  کتر م نیا  تعه ات ا طیبابت تعه ات بل یمبالغ برگشت  ،ینما یاود را متترد م طیش ه بل مهیکه ب یدر مواقع :تبصره

که توسط  یدر صورت یش ه در صورت  ق ان آن در اارج ا  کشور را حت مهیدارو جهت درمان ب یارسال اضطرار هاینههزی رسان،شرکت کمک دارو: لیتحو -10

 ش ه باش ، پرداات اواه  نمودآ زیقبل ا  سفر تجو یپزشک معالج و

در اارج ا  کشور را  یا  حوادث رانن گ یناش یو م ن یفریک یدر مقابل اشخاص ثالث در دعاو ید اع قانون هاینهیرسان هزشرکت کمک :یمعاضدت حقوق -11

 ( پرداات اواه  نمودآیمعادل آن )به ار  کشور مورد دعو اییورو  1500تا سقف ح اکثر

 گذرنامه ش ن ممهور تاریخ ا  ش هو شناسنامه بیمه یرانن گ نامهیگواه  ،یدر صورت  ق ان گذرنامه، رواد و شناسنامه: یرانندگ نامهیگذرنامه، گواهفقدان  -12

شرکت کمک مهبی شور،  سانش ه به مهر اروج ا  ک سب که در مراجع  یبر مراحل ادار مبنی ال م افالعات ارائه بر عالوه ر تات محل یقانونمتنا س  یبرا یو مؤ

 وروی 200مشابه را تا سقف  یم ارک کنتول ایو در اارج ا  کشور آنها  یص ورالمثن هاینهیشود، هز یف تتیبایسرقت ش ه م ایب ست آوردن م ارک مفقود 

 تقبل اواه  نمودآ
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سال پ -13 ضطرار مهیب امیار سانکمک شرکت :یشده در مواقع ا تئولی ر سال پ تم ضطرار هایامیار شمول حوادث با ارتباط در را ش هبیمه یا شش م  نای پو

 بر عه ه اواه  گر تآ  یبه  بان  ارس یشبانه رو  ییمراکز پاسخگو طیا  فر نامهمهیب

 ایدن ان زشکان  ن،ینام پزشکان، متخصص رینظ یدرباره مراجع درمان هپای افالعات رسانکمک شرکت ش ه،بیمه یبنا به تقاضا :یاطالعات مراجع درمان هیارا -14

شکانیپ شان کینزد راپز ستانیب یبه محل، ن شک ها،مار ستثناء به را هاآمبوالنس و هادارواانه ،یمراکز پز شخی مراکز ا  اواه  قرار ش هبیمه اریدر اات یشکپز صت

 آداد

صورت شده:مهیدر ورود بار همراه ب ریتأخ -15 ش ، ش ه ثبت ش هکه بار همراه بیمه یدر سانکمک شرکت با ضطرار نههزی ر ته و لوا م  یملزومات ا شامل الب

شت شرکت هواپ یدر ورود بار همراه و ریتأا لیتا  مان با گردان ن بار به دل یضرور یبه ا شروط به آنکه  ضو  ییمایرا م شت  "اتای"مربوفه ع ش  پس ا  گذ با

سناد مو هیده آ در کلیپوشش م وروی 100ح اکثر تا سقف  ر،یساعت تاا 6ح اقل  باش  و نیز اصل   هیرس ییمایشرکت هواپ  ییکه به تا ریوقوع تاا  یموارد، ا

 ش ه باش آ مهیمنضم به دراواست اتارت ب  یصورتحتاب های اری  با

 و حامل توسط ش ه پرداات اتارت التفاوت مابه رسان،حامل، شرکت کمک ییمایدر صورت  ق ان بار توسط شرکت هواپ :مایبه هواپ یلیفقدان بار تحو -16

منظور  نهمی بهآ نمود اواه  پرداات ش هبه بیمه ما،یش ه به هواپ لیمجموعه بار و لوا م تحو یبرا وروی 200مطابط متتن ات را تا سقف ح اکثر  واقعی اتارت

توسط شرکت حامل را به  یاتارت پرداات زانیم نیهر قلم کاال و همچن  یار خیو تار ینیتخم متیا  جمله ق ات،یا  مشخصات و محتو ی هرست  بای ش هبیمه

 محاسبه اواه  ش آ رحمل با المللینیب هایسا مان لهیش ه به وس هیآ پرداات اتارت براساس روش توص نمای ارائه رسانشرکت کمک

 آشودیم نییتعو اعالم آن به بیمه گر توسط شرکت حامل  ش ه،مهیمفقود دانتتن دائم بار همراه ب ی مان ال م برا ح اقل :1تبصره 

 آباش یم یتعه  متتثن نی( ا  شمول اdocumentو هرگونه سن  ) یو نق  یاعتبار هایجواهرات، کارت پول، :2تبصره 

ص افتنی-17 شخ سال بار و ملزومات  را به  ی ق ان بار و ملزومات شددخصدد ایال م در اصددوص نحوه گزارش سددرقت  یهاراهنمائی رسددانشددرکت کمک :یو ار

 ش هنظر بیمه ردش ن ملزومات مذکور، شرکت حمل کنن ه انتقال آن را به مقص  مو ا تهیاواه  نمودآ در صورت  یآنها همکار ا تنی یارائه نموده و برا ش همهیب

 اواه  بودآ نامهمهیب نی ق ان بار بر اساس ا نهیدر  م یا تدری اتارت عودت به متعه  ش هصورت بیمه نیکشور بر عه ه اواه  گر تآ در ا ای

صورت در حرکت: ریتأخ-18 س کهیدر  ستفاده ب یعموم هینقل لهیو شرکت کمک ریساعت تأا 6ش ه ح اقل مهیمورد ا ش ،  شته با ساندا تخه ارائه شرط به ر صلی ن  ا

من رج در موارد  یهاغذا( تا سقف نیو ذهاب، اقامت در هتل و همچن ابیا نهیهز لی)ا  قب ریتأا نیا لیتقبل ش ه به دل یاضا  هاینهیمربوفه، هز هایصورتحتاب

 را جبران اواه  نمود:  ری 

 آوروی 50ساعت باش ، تا سقف  6ا   شیب ریتأا کهی( در صورتالف

 آوروی 100ساعت باش ، تا سقف  12ا    شیب ریتأا کهی( در صورتب

 آوروی 150ساعت باش ، تا سقف  18ا   شیب ریتأا کهی( در صورتپ

 آوروی 200ساعت باش ، تا سقف  24ا   شیب ریتأا کهی( در صورتت

 یکشورها ایمب أ و مقص  و  های رودگاه ،یمائیهواپ هایا  اعتصاب کارکنان شرکت یناش ریآ هرگونه تأاباش یم وروی 200مواد  وق  هیسقف تعه  بابت کل ح اکثر

 طیآ شراباش یم یبن  متتثن نیا  تعه  ا ییب  آب و هوا طیو شرا یعاد ریچارتر و غ یمربوط به انواع پروا ها یرهایتأا نیفرف قرارداد با آنها و همچن یا مات

 عبارتن  ا  :  سیسرو نیمربوط به ا گرید یهاتیو مح ود

 و  مان حرکت و  خیدر مورد تار یکتب هی ییتا تتبایمی ش هبیمه رد،یقرار گ یمورد بررس نامهمهیبخش ا  ب نیبه موجب ا یا  آنکه دراواست اتارت شیپ

 آ ینما ا تیآنها در ن گانینما ایرا ا  شرکت حامل و  ریتأا لیدال

 آ یمقرر بوده است محاسبه اواه  گرد ش همهیحرکت ب یر رو جا برا هی ییکه به موجب تأ یبخش ا  تعه ات، ا   مان نیمربوط به ا هایاتارت 

م ارک  طیتوان  ا  فر یحادثه ) که م ایو  یماریسددرقت، مفقود شدد ن بار، ب جهنتی در کشددور ا  اارج به اود سددفر فول در شدد هچنانچه بیمه حواله وجه نقد: -19

مبلغ مورد تقاضا در  گذاریدهرسان به شرط س ربه اثبات برس ( پول نق  اود را ا  دست ب ه ، شرکت کمک رهیو غ یرسم هیشکوائ ه،ی ییتأ  ،یرس ریمربوفه نظ

 اق ام اواه  نمودآ وروی 850نتبت به حواله ح اکثر تا  ران،یاود در ا یپول نق  در د تر رسم ایحواله  ،یقالب چک بانک

ضمان: -20 سال وجه ال سانشرکت کمک ار ضمانوجه گونه هر ر ست مورد ال شروط بر ا وروی 850 سقف تا ح اکثر را ش هبیمه دراوا  نکهیحواله اواه  نمود، م

 آ  ینما یرگذاپول نق  س رده ایحواله و  ،یبه صورت چک بانک رانیرسان در اشرکت کمک یش ه مبلغ مورد دراواست را ا  قبل در د اتر رسم مهیب

صورت -4 ماده شرکت کمک یدر  سان به که  ش هشرایط  نیا 3در ماده  ی کها  ا مات کینتوان  هر  هیقهر یقوا لیدلر ست را در نظر گر ته  به مرحله عمل در آورد، ا   ا

 یگر جبران اتددارت ها مهیو ب تددتین نامه مهیب نیا طیگر و ط شددرا مهیو تعه ات ب تیرسددان را ع متددئولالذمه بودن شددرکت کمک یبر یآ ولباشدد یمبرا م تیمتددئول

 نامه استآ مهیب نیموضوع ا

 

 شده مهیو تعهدات ب فوظای  –سوم  فصل

 موظف است: یگریشخص د ای ش ه، بیمهشرایطاین  3من رج در ماده  به ا مات ا یدر صورت ن -5 ماده

صت ممکن و برا نیدر اول -1 ص نامه،مهیا مات من رج در ب ا تیدر ی ر شخ سخگوئ یقبل ا  هر نوع اق ام  شرکت کمک 24 یبا مرکز پا شمارهساعته  سان با   هایر

 :  یرا اعالم نما رینامه تماس گر ته و افالعات   مهیمن رج در ب
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 شماره گذرنامهآ نامه،مهبی م ت و شماره ش ه،( نام کامل بیمهالف

 محل اقامت در اارج ا  کشور و شماره تماسآ ی( نشانب

 و نوع کمک مورد دراواستآ یماری( شرح مختصر حادثه، بپ

 نیکتریانتقال به نزد بینامه،  وراً ترتمهیب ون توجه به بن   وق و مفاد ب  یبا یگریشددخص د ایروبرو اسددت، اود  جانی اطر با شدد هکه بیمه یدر موارد :تبصکره

 آبرسان  رسانشرکت کمک ی رصت مراتب را به افالع مرکز پاسخگوئ نیرا  راهم آورده و در اول مارستانیب

آ  یرسان اعالم نماموضوع را به شرکت کمک صیو قبل ا  ترا یمشاوره پزشک ایش ن و  یرو ( ا   مان بتتر 7ساعت ) 168ح اکثر ظرف م ت  ،یدر موارد بتتر -2

 آبود نخواه  رسانمهلت، مورد قبول شرکت کمک نیاتارت اعالم ش ه پس ا  ا

 : نمای اعالم رسانرا به شرکت کمک ریافالعات    یبا  ،یبا گردان ن به کشور اعالم اتارت نما ایدر رابطه با انتقال و  یگریشخص د ای و ش هچنانچه بیمه -3

 استآ ا تهی انتقال آنجا به ش هکه بیمه یمارستانی( نام، آدرس و شماره تلفن بالف

 آی( نام، آدرس و شماره تلفن پزشک معالج و در صورت لزوم پزشک اانوادگب

 یدسترس نیکه ا یب ست آورن آ در صورت طیدق یابیار  یداشته باشن  تا بتوانن  ا  اوضاع و یدسترس ش همهیبه ب  بای رسانشرکت کمک ن گانینما ایو  یپزشک میت -4

 آ گردی نخواه  ا مات مشمول ش ها  آن ممانعت شود )مگر در موارد قابل قبول( بیمه ایوجود ن اشته باش  و 

شرکت کمکدر  -5 شور با آمبوالنس هوائ  نیبا گردان ایو  یآ انتقال پزشک نماییم نییحمل را تع لهیو نوع وس ختاری معالج پزشک موا قت با رسانتمام موارد   یبه ک

 قاره استآ کیمح ود به حمل داال 

 رساناود را که ا  آن استفاده ننموده است به شرکت کمک طیا  بل یقتمت یتتیبا ش همهیب  ،نمایمی پرداات را ش هانتقال بیمه نههزی رسانشرکت کمک کهی مان -6

 آ یمعادل آن را پرداات نما ای و نموده واگذار

 به ح اقل رسان ن اتارت را به عمل آوردآ یهرگونه اق ام ال م برا -7

 آ ینما یمق ور سا د اوددارمتئول حادثه )در صورت وجود( مشکل و نا هیرسان را علکه اق ام شرکت کمک یا  هر عمل -8

 آده  قرار رسانشرکت کمک اریو در اات هیاتارت ا  منابع مربوفه را ته ا تیبا  یم ارک و متتن ات ال م برا هیکل -9

 

 استثنائات –چهارم  فصل

 باشن : ینم گرمهیمشمول تعه ات ب ریا  موارد   یناش هایو اتارت هانهیهز -6 ماده

ا  اعمال  یناشدد ای( و criminal acts) ییدر اق امات جنا یمشددارکت و شدد ه،مهی( بbad faith) تنیسددوء جهیدر نت میمتددتق ریغ ایو  میکه به فور متددتق یموارد -1

 حاصل ش ه باش آ ی( وreckless action) یافیاحت ی( و بseriously negligent) توجهییب ای( و fraudulentمتقلبانه )

س یعیفب یایبال -2 شان، فو ان ن،ی لزله، رانش  م ل،یمانن   شف شهاب ثاقب و به فور کل ،یعیرفبیغ ،یموسم هایآت  العادهاارق  هیهرگونه پ  یسقوط اجتام ا   ضا، 

 آیشناس نی م عیوابتته به وقا ایو  ینی م ،ییهوا ،جوی

(،  riots) (، شورش و بلواstrikes(  ، اعتصاب  )crowd  disturbances) یگروه هایآشوب ای( mutiny) ی(، نا رمانterrorism) تمیا  ترور یناش عیوقا -3

 (آcivil war)ی( جنگ داالrevolution( ،  انقالب )civil commotionآشوب و اغتشاش )

 در  مان صلحآ یتیامن ایمتلح  یروهایاق امات ن ایو  عیوقا -4

 با استفاده ا   ور و اشونتآ یالمللنیم االه ب ای یریو هرگونه درگ یب ون اعالم قبل ایو  یجنگ، با اعالم قبل -5

ش -6 تتق یموارد نا تتقیو غ میا  آثار م شعات هرگونه مواد پرتو ا یآلودگ ایو  تهیویاکت ویراد میرم شع تته هایسوات یبه ت  ایمنفجره و  یسم یمواد پرتو  ا ایو  ایه

 آایهتته زاتیو تجه تاتیهرگونه مواد اطرناک تأس

 وارد به اودآ یص مات عم  ،یا  اودکش یمرگ ناش -7

تابقه اسب -8 تابقه  سواریدوچراه ،دوانیشرکت در م )صعود  ینوردکوه رینظ یحر ه ا یو شرکت در متابقات ور ش یموتور هینقل لیبا وسا یشینما ایو هر نوع م

ص ،یو هرگونه پروا ، غارنورد ی(، هوانوردیحر ه ا تتان هایور ش ،یغوا تتان ی م سم نیتمر ای یو تاب تابقات ر شرکت در م هرگونه  ایو  شینما ایو  یبه منظور 

 آ شودیم یکه بطور معمول و معقول اطرناک تلق یحیور ش تفر

 آشون یکار قلم اد م ایو  یشور مقص  به عنوان حوادث شغلک مقررات فبط که ش هبیمه یا  اطرات شغل یحوادث ناش -9

 یآ در موارد ضرورردی( انجام پذیموارد ضرور استثنای به) رسانشرکت کمک یب ون افالع و موا قت قبل یگریشخص د ایش ه و -بیمه لهیکه رأسا به وس یا مات -10

 آ نمای ارائه رسانکمک شرکت به را هاصورت حتاب یاسناد و نتخه اصل  یبا ش همهیب

 صالح مصرف ش ه باش آ یپزشک ذ زیکه با تجو ییداروها یروان گردان به استثنا یو داروها یا  مصرف مواد مخ ر، مشروبات الکل یناش یکل ایو  یآثار جزئ -11

 و جنونآ یروان هاییماریا  ب یعوارض ناش -12

 آنآ یپزشک متی توا ط مورد و رسانشرکت کمک لهیش ه به وس شنهادیپ یدر انتقال به مراکز درمان یاشخاص متئول و ای و ش هبیمه ریتأا ایا  امتناع و  یموارد ناش -13

 آیدرمان یو انرژ یتوانبخش هایدرمان -14

 آیتماس یلنزها نک،یع نیو همچن یارتودنت ایو  یپروتزها، وسائل کمک ارتوپ  -15

 آیاریاات نیسقط جن ایو  مانیمربوط به  ا یها نهیهز -16
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 آردیپذیانجام م ونیناسیواکت ایو  رانهیشگیا  اق مات پ یکه ناش هاییمرتبط با درمان هاینههزی و هااتارت -17

 آیبائیدرمان به منظور   ایو  یآ تاب درمان  ،یآب مع ن یچشمه ها ایدرمان با آب گرم  -18

شک ت هاییدرمان ایو  یمرتبط با اعمال جراح هاینهیهز -19 شک معالج و پز شک میکه ا  نظر پز سان، بیمهشرکت کمک یپز آنها را تا  مان مراجعت به  توان می ش هر

 آان ا دیب طیکشور به تعو

 ش ه صورت گر ته باش آ مهیگر و ب مهیب نیب یگریمگر آنکه توا ط د یاعالم ش ه بر فبط سا مان به اشت جهان ک،یپان ماپی میک و  هاییماریب -20

 هزینه های ناشی ا  بیماری کرونا صر اً با موا قت کتبی بیمه گر و ااذ حط بیمه مربوط با شرایط  یر قابل پوشش است: تبصره: 

تت  شیمربوط به آ ما یها نهیپرداات هزالف(  شور ا  محل ا PCRکرونا ا  جمله ت  یها نهیو تمام هز تتین رینامه امکان پذ مهیب نیقبل ا  اروج ا  ک

 آباش  یتتت بر عه ه متا ر م نیا

کرونا ا  جمله تتت  شیملزم به انجام آ ما به منظور تشخیص ابتال به بیماری کرونا،ش ه پس ا  اروج ا  کشور، فبط نظر پزشک معالج  مهیچنانچه بب( 

PCR باش آ یقابل پرداات م این بیمه نامها  محل  همربوف یها نهیهزدر صورت مثبت بودن نتایج،  د،گرد 

نتیجه آ مایش منفی رو  ا  تاریخ اروج ا  کشور می باش ، مگر آنکه متا ر دارای برگه  14پ( در تمام موارد، دوره انتظار برای پوشش بیماری کرونا، 

 ساعت قبل ا  اروج ا  کشور انجام ش ه است، باش آ 72( معتبر در مراکز مورد تایی  بیمه گر که ظرف م ت PCRتتت کرونا )

 ا  آنهاآ یو عوارض ناش یو ااتالالت مادر اد هایماریا  درمان ب یناش یها نهیهز -21

 آیمواد  اس  ش ن ایبار شکنن ه و  نینش ه و همچن ییشناسا ایو  بن یبتته یکه به اوب یا  بار یموارد ناش -22

 

 آنو یا کاهش مدت  نامه مهیابطال ب طیشرا  -پنجم  فصل

 باش : یم رینامه به شرح   مهیب ویا کاهش م ت  ابطال طیشرا  -7 ماده

 استآ یالزام گرمهیگذرنامه توسط ب تیرو یمتا رت مهیکاهش م ت ب ایابطال و  یبرا -1 

 آنمی گرددبافل عنوان  چیش ه به ه مهیدر االل سفر ب نامهمهبی منظور، و مقص  هر به کشور ا  ش ه اروج بیمهپس ا   -2

 آباش یقابل برگشت م الیر 100ر000پس ا  کتر ح اکثر مبلغ  مهیقابل ابطال بوده و حط ب نامهمهبی سفر، ا  ش هدر صورت انصراف بیمه -3

ا  درجه اعتبار ساقط و  نامهمهیاست بع  ا  م ت مذکور ب یهیص ور قابل ابطال اواه  بودآ ب  خی( تا شش ماه ا  تار یرواد ا تیدر صورت ع م استفاده )ع م در نامهمهیب -4

 آباش یقابل برگشت م ریغ مهبیحط

 ش ه باش : هیته  یااذ رواد یبرا یمتا رت نامهمهیاگر ب -5

نامه قابل ابطال بوده و  مهیمربوفه، ب یکنتولگر ایسفارت  یا  سو  یبر ع م ص ور رواد یبا ارائه متتن ات قابل قبول سفارت مبن  یرواد ا تی( در صورت ع م درالف

 آباش  یقابل برگشت م الیر 100ر000پس ا  کتر مبلغ  مهیحط ب

 آاب ی یم شیص ور ا زا خی( به نه ماه ا  تاراین ماده 4نامه )موضوع بن   مهیا  شش ماه، مهلت ابطال ب شیصادره با م ت ب یها یرواد یبرا :تبصره

 آگرددیوجه بافل نم چیبه ه نامهمهیب  ی( در  مان اعتبار روادب

 

 استفاده نشده امیا مهیمستندات الزم جهت برگشت حق ب -ششم فصل

 است:  یضرور ریمتتن ات   ا تیدر ، صورت موا قت بیمه گر در متن بیمه نامهدر  گذار مهیاستفاده نش ه به ب امیا مهیبه منظور برگشت حط ب -8 ماده

 ش ه با ذکر م ت سفر انجام ش ه مهیب یدراواست کتب -1

 ش ه مهیاصل گذرنامه ب -2

 نامه مهیاصل ب -3

 آش ه مهیاتارت توسط ب ا تیدر ایبر ع م اعالم  یشرکت ام اد رسان مبن هی ییتا -4

گر محاسبه و  مهیاستفاده نش ه مطابط تعر ه مورد عمل ب امیا مهیحط ب ،یاتارت توسط و ا تیدر ایبر ع م اعالم  یشرکت ام اد رسان مبن هی ییش ه و تا مهیسفر ب انیا  پا پس

  آ یبرگشت اواه  گرد

 صرفا در صورت موافقت کتبی بیمه گر و تصریح این موضوع در بیمه نامه قابل اجرا خواهد بود.  استفاده نش ه امیا مهیبرگشت حط بتبصره : 

 

 طیشرا ریسا -هفتم فصل

صل کنن آ اگر ااتالف ا  فر طیااتالف اود را تا ح  امکان ا  فر  یقرارداد با نیفر  :یبه داور ارجاع  -9 ماده ش  م طیمذاکره حل و   صل ن  توانن یمذاکره حل و  

صل نما ای یداور طیا  فر ضوع را حل و   صورت انتخاب روش داورن یمراجعه به دادگاه مو ض کی توانن یقرارداد م نیفر  ،یآ در  را انتخاب  نیالطر  ینفر داور مر

صورت ع م توا ط برا ض یکنن آ در  صورت کتب یداور انتخاب نیا  فر  کیهر  نیالطر  یانتخاب داور مر آ داوران منتخب،  ینمایم یمعر  گریفرف د به یاود را به 

انتخاب داور سوم  یکه داوران منتخب برا یآ در صورتکنن یم یداور یرأ ص ورآرا اق ام به  تیبه موضوع ااتالف با اکثر ی گیرا انتخاب و پس ا  رس یداور سوم

پردا د و  یاود را م انتخابی داور الزحمهحط نیا  فر  کیداور سددوم را ا  دادگاه صددالح اواسددتار شددودآ هر  نییتع توان یقرارداد م نیا  فر  کیبه توا ط نرسددن  هر 
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و در صورت وقوع حوادث  مهیم ت ب یانقضا ایبطالن،  تخ و  خیح اکثر ظرف م ت دو سال ا  تار  یبا نامهمهیب نیا  ا یناش یهرگونه ادعا مهلت اقامه دعوا: -10ماده 

صددورت قطع شدد ن مرور  مان، به م ت  درمتددموع نخواه  بودآ  نامهمهیب نیا  ا یناشدد یوقوع حادثه اقامه شددود و پس ا  دو سددال مذکور ادعا خیتحت پوشددش، ا  تار

  سال اضا ه اواه  ش آ کیمرور  مان  مان هیباق

مربوط را در مراجع  یشود که بتوان  پرون ه ها ینامه محتوب م مهیب نیمربوط به ا یدر دعاو ریبه غ یگذار با حط واگذار مهیقائم مقام ب گرمهیب :ینیاصل جانش -11 ماده

ضا لطمه وارد  یدعو بیگر در تعق مهیآورد که به حقوق ب لبه عم یاق ام  ینبا یش ه در فول م ت دعو مهیگذار / ب مهیآ ب ینما بینامه تعقمهیب نیتعه  ا زانیتا م ییق

تبت به ما اد تعه ات ا یآورد ول شتآ یگذار حط هر گونه اق ام مهینامه، ب مهیب نین شین حقوق و اق امات قانونی بیمه اواه  دا صر علیه بر ش هجان ست ایحادثه مق  ا

 اواه  ش ه، پرداات غرامت یا و ش ه متحمل هزینه ح  تا نامهبیمه در ش ه داده پوشش ا مات ا  یکی موجب به غرامت یا و اتارت پرداات به منجر حادثه آن که

بر  یجانشین حقوق بیمه ش ه و اق امات قانونی و گرمهبی باش ، ش ه داده پوشش دیگری نامهکالً و یا جزئاً در بیمه گرمهیب توسط ش ه انجام ا مات صورتیکه درآ بود

 آبود اواه  مذکور نامهبیمه اساس بر و ش هعلیه بیمه

تع -12 ماده تارت ا مهیااذ حط ب یمبنا رینوع ار  و نرخ ت ستورالعمل ابالغ مهیب نیو پرداات ا ساس د ست بر  مهیشود و ب یم نییتع یمرکز مهیب ینامه، بر ا گر موظف ا

 آ ینامه مشخص نما مهیآن را در ب ریدستورالعمل، نوع ار  و نرخ تتع نیاساس ا

 شرکت سهامی بیمه آسیا                                                                                                         

 

 

  


