بیمه مکمل پایه)ریال(

بیمه تکمیلی زائرین (طرح اول)

بیمه تکمیلی زائرین (طرح دوم)

شرح تعهدات

ردیف
1

پرداخت غرامت فوت به هرعلت

150,000,000

150,000,000

300,000,000

2

پرداخت غرامت فوت در اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان

400,000,000

300,000,000

600,000,000

3

پرداخت غرامت نقص عضو کلی و دائم

400,000,000

300,000,000

600,000,000

4

پرداخت غرامت نقص عضو دائم و جزئی

تا سقف 400,000,000

تا سقف 300,000,000

تا سقف 600,000,000

5

پرداخت هزینه درمان بیمارستانی در مراکز درمانی ایران

150,000,000

100,000,000

150,000,000

6

پرداخت هزینه های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی

15,000,000

10,000,000

15,000,000

7

جبران هزینه انتقال زائر متوفی از ایستگاه پروازی به شهر محل اقامت

از محل بند 1

0

0

8

جبران هزینه انتقال زائر بیمار از ایستگاه پروازی به شهر محل اقامت

از محل بند 5

0

0

9

جبران هزینه خرید داروهایی که خارج از لیست مرکز پزشکی حج باشد.

200ریال سعودی

200ریال سعودی

200ریال سعودی

10

جبران هزینه نقل و انتقال زائر بیمار از هتل محل اقامت تا مراکز درمانی و بالعکس در عربستان

200ریال سعودی

0

0

11

هزینه نقل و انتقال زائرین بیمار در موارد شکستگی لگن و فمور بین شهرهای مکه ،مدینه و جده

400ریال سعودی

0

0

12

جبران خسارت بار زائر در هنگام رفت

تا سقف 4,000,000

تا سقف 3,000,000

تا سقف 7,000,000

13

جبران خسارت بار زائر در هنگام برگشت

تا سقف 12,000,000

تا سقف 5,000,000

تا سقف 10,000,000

14

جبران خسارت دوربین فیلمبرداری و عکاسی

تا سقف 4,000,000

تا سقف 5,000,000

تا سقف 10,000,000

15

جبران خسارت گوشی تلفن همراه

0

تا سقف 5.000.000

تا سقف 10,000,000

16

جبران خسارت ویلچر

0

تا سقف 5.000.000

تا سقف 10,000,000

17

تعداد تقریبی بیمه شدگان در عملیات حج تمتع

کلیه زائرین حج تمتع 1394

اختیاری

اختیاری

استثنائات بیمه نامه :موارد ذیل از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
1

خودکشی یا اقدام به آن

2

خسارت ناشی از جنگ ،اعتصاب ،شورش ،اغتشاش ،عملیات خصمانه دشمن

3

خسارت ناشی از زمین لرزه ،آتشفشان ،انفجار ،تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

4

زیانهای عدم النفع ناشی از خسارت

5

عمد ذینفع در تحقق خطر

6

خسارات ناشی از عدم صداقت در امانت عاملین اجرائی که اثبات آنها بر عهده بیمه گر است

7

وجوه نقد ،طال ،جواهرات ،اوراق بهادار و سنگهای قیمتی

8

سمعک ،عینک ،دندان مصنوعی ،خودکار ،خودنویس ،دارو و مواد غذایی ،ساعت مچی و عطر و ادوکلن ،کالسکه ،تبلت ،پلی استیشن ،بلندگو و آمپلی فایر و هرآنچه عنوان بار بدان اطالق نشود.

