
 بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی

َ ًاهَ حْادثی کَ هوکي است برای . بیوَ حْادث بَ دّ صْرت گرُّی ّ اًفرادی ارائَ هی ضْد در ایي بیو

َ ضدٍ اتفاق بیافتد هْرد پْضص لرار هی گیرد هٌظْر از حْادث ُر گًَْ ّالعَ ًاگِاًی ًاضی از عاهم . بیو

َ ضدٍ در هدت سفر برای اّ رخ دُد ّ هٌجر بَ جراحت، ًمص عضْ، از  خارجی است كَ بدّى لصد ّ ارادٍ  بیو

َ ضدٍ گردد  .كارافتادگی ّ یا فْت  بیو

َ ضدٍ یا  َ ًاهَ ضرکت بیوَ هتعِد هی ضْد، خسارت ُایی را کَ در اثر ُریک از حْادث بَ بیو در ایي بیو

َ ضدگاى ّارد ضدٍ است، جبراى کٌد  .بیو

 :پىششهایایهبیمهوامهشاملمىاردزیرمیشىد

 غراهت فْت 

  (كلی یا جسئی)ًمص عضْ یا از كارافتادگی دائن 

 ُسیٌَ پسضكی 

 ًَغراهت رّزا 

َ ًاهَ هاًٌد پرداخت  ُوچٌیي هتماضی بیوَ حْادث هی تْاًد با پرداخت حك بیوَ بیطتر از پْضص ُای اضافی ایي بیو

ایجاد  ضْد، بِرٍ هٌد ضْد… خسارت ُایی کَ در اثر اًجام ُریک از ّرزش ُای اسکی، فْتبال، کٍْ ًْردی، لایك راًی ّ  . 

بهتراستبداویدکهبیمهحىادثتىهابرایمدیرانتىرهاویستبلکههرفردویاهرگروهیمیتىاود 

 برایحفاظتخىددربرابرهرحادثهایایهبیمهوامهراخریداریکىد

. 

 – مقصد –برای دریافت بیمه نامه قیمت را از لیست انتخاب نمائید و مشخصات لیدر را بهمراه مبدا 

 (واتس آپ ویا تلگرام) 09126729405تعداد روزهای سفر و تاریخ سفر را به شماره تلفن همراه 

.ارسال نمائید   



پوششها و قیمتهای درج شده به ریال و برای هر نفر میباشد  

000/000/400  000/000/300  000/000/250  000/000/200  000/000/150  000/000/100  فوت و نقص عضو 
 

 پوششها

 000/000/40  000/000/30  000/000/25  000/000/20  000/000/15  000/000/10  هسینه پسشکی 

  ریال000/10  ریال000/15  ریال000/20  ریال000/25  ریال000/30  ریال000/40

 

   روز5 الی 1

 

 مدت سفر

 

 مبلغ بیمه
 

 مبلغ بیمه نامه

  ریال000/20  ریال000/30  ریال000/40  ریال000/50  ریال000/30  ریال000/80

 

  روز15 الی 6

 مبلغ بیمه نامه

  ریال000/40  ریال000/60  ریال000/80  ریال000/100  ریال000/30  ریال000/160

 

  روز30 الی 16

 مبلغ بیمه نامه
 

 

 

پوششها و قیمتهای درج شده به ریال و برای هر نفر میباشد  

000/000/1000  000/000/900  000/000/800  000/000/700  000/000/600  000/000/500   فوت و نقص عضو 

 پوششها
000/000/1000  000/000/90  000/000/80  000/000/70  000/000/60  000/000/50  هسینه پسشکی 

   روز5 الی 1  ریال000/90  ریال000/60  ریال000/70  ریال000/80  ریال000/90  ریال000/100

 

 مدت سفر

 

 مبلغ بیمه

 مبلغ بیمه نامه

  ریال000/100  ریال000/120  ریال000/140  ریال000/160  ریال000/180  ریال000/200

 

  روز15 الی 6

 مبلغ بیمه نامه

  روز30 الی 16  ریال000/200  ریال000/240  ریال000/280  ریال000/320  ریال000/360  ریال000/400

 مبلغ بیمه نامه
 

(طبیعت گردی/ ایرانگردی  )بیمه نامه حوادث تورهای مسافرتی   

 بیمه ملت نمایندگی
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