نظر به اینکه قرارداد گروهی بیمه درمان ،عمر ،حادثه ،مسئولیت (بار) زائرین محترم تمتع سال  1398با
شرکت سهامی بیمه ایران منعقد گردیده ا ست ،بدینو سیله شرایط و تعهدات بیمه مذکور به شرح ذیل جهت
بهره برداری اعالم می گردد.
الزم استتت مدیران محترم کاروان ها نست ت به ا الع رستتانی به زائرین معزز بصتتورت کامل و دقی در
جلسات توجیهی و آموزشی کاروانها اقدام نمایند.
-1

بیمه عمر ،حوادث و درمان (سرمایه و تعهدات)

 -1-1در صتتتورت وت به هر ع لت هر یز از بی مه شتتتتد گان غردا تت هرا مت به م ل
350,000,000ریال
 -1-2در صورت وت بیمه شدگان در اثر حادثه غرداتت هرامت به م ل  2.650,000,000ریال
 -1-3بدیهی ا ست در صورت وت بر اثر حادثه هر یز از بیمه شدگان در ول مدت قرارداد میزان
هرامت وت  3.000,000,000ریال می باشد.
 -1-4در صتتورت بروز حادثه من ر به نقع ع تتو و یا از کار ا تادگی دائک و کامل غرداتت هرامت
م ل  2.650,000,000ریال
 -1-5در صتتورت بروز حادثه من ر به نقع ع تتو و یا از کار ا تادگی دائک و جزئی غرداتت هرامت

حداکثر تا سقف م ل  2.650,000,000ریال
 -1-6در صورت ب ستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی ایران به علل بیماری یا حادثه در زمان
غوشش بیمه ای ،غرداتت تسارت تا  270.000.000ریال

 -1-7هزینه مراجعت زائر بیمار یا م صدوم از ای ستگاه غروازی به شهر محل اعزام با ارائه ر سید معت ر
از محل بند 6-1
 -1-8هزینه مراجعت زائر وت شتتده از ایستتتگاه غروازی به شتتهر محل اعزام با ارائه رستتید معت ر از
محل بند 1-1

 -1-9مدت غوشتتش هر یز از بیمه شتتدگان (زائرین ،عوامل ستتتادی  ،عوامل اجرایی  ،روحانیون و
کادر غزشکی )  48ساعت ق ل از اعزام تا  72ساعت غس از مراجعت تواهد بود .در صورتی که
زائر در عرب ستان بیمار یا م صدوم گ شته و بر اثر آن به ایران مراجعه و به مراکز درمانی مراجعه
نماید تا دو هفته غس از بازگشت تحت غوشش تواهد بود.
 -1-10غرداتت هزینه های درمان ستتترغایی و غاراکلینیکی بعلت بیماری یا حادثه همانند ان ام نوار
قلب ،رادیولژی ،آزمایشتتان اورنانس ،گگ گیری و نظایر آن تا ستتقف  27.000.000ریال امکان
غذیر می باشد.
 -1-11غرداتت هزینه های درمانی بیمار یا مصتتتدومی که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستتتتان
بستری و تحت درمان قرارگر ته و با نظر غزشز معالج تویش ترتیع گردیده است لیکن به
منظور ادامه درمان حداکثر تا مدت  90روز از زمان وقوع بیماری یا حادثه قادر به ان ام هزینه
و یا بستتتتری در مراکز درمانی تواهد بود و غس از آن غوشتتتش بیمه ای نام رده امکان غذیر
نخواهد بود.
 -1-12غرداتت هزینه نقل و انتقال بیماران و م صدومین در ک شور عرب ستان در م سیر بین شهرهای
مکه ،جده و مدینه در مواردی همچون شکستگی استخوانهای ستون قرات ،لگن ،ران و نظایر
آن تا سقف  1000ریال سعودی.
 -1-13هزینه های مربوط به تهیه داروهای مصر ی زائرین با دستور غزشکان مرکز غزشکی حج که در
لی ست داروهای مرکز غز شکی نمی با شد تا سقف  200ریال سعودی از ری بیمه گر قابل
غرداتت می باشد( .مشروط بر تائید مرکز غزشکی حج )
تبصره :مدیران محترم کاروانها می بایست با ارائه مشخصات زائر اعک از نام و نام تانوادگی ،شماره
کاروان نستتت ت به غرداتت هزینه مذکور (بند  )12-1و (بند  )13-1اقدام و نهایتاً از ری مراجعه به
نماینده بیمه ایران م ستقر در ستادهای مکه و مدینه با ارائه مدارک مث ته ن س ت به ت سویه ح ساب
اقدام تواهند نمود.

 -1-14شتتترکت بیمه ایران متعهد گردیده نستتت ت به استتتتقرار آم والنس در ایستتتتگاه های غروازی
غرترا یز ب صورت دائمی و در ای ستگاه های دارای ترا یز غایین ب صورت آنکال با ت هیزات
مناستتتب در زمان ر ت و برگشتتتت زائرین جهت ارائه تدمات درمانی و انتقال بیماران به
بیمارستان های کشور تا غایان عملیات تمتع اقدام نمایند.
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بیمه مسئولیت (بار) تعهدات و پوششها

 -2-1اموال هر نفر از زائرین در ز مان ر ت تا م ل  10,000,000ر یال ت حت غوشتتتش بی مه
می باشد.
 -2-2اموال هر نفر از زائرین در زمان برگشتتتت تا م ل  30,000,000ریال تحت غوشتتتش بیمه
می باشد.
 -2-3تستتتارت دوربین یلم رداری و عکستتت رداری غس از کستتتر  %25استتتتهالک تا ستتتقف
 10,000,000ریال از سوی بیمه گر غرداتت تواهد شد و برای گو شی تلفن همراه هرامتی
غرداتت نخواهد شد.
 -2-4بار هر یز از زائرین از زمان ر ت و تحویل بار به رودگاه و تا زمان برگشتتت و تحویل بار به
ایشان در رودگاه ایران تحت غوشش بیمه می باشد.
تب صره :1الزم بذکر استتت مستتئولیت بار زائرین که در زمان ر ت یا برگشتتت از عربستتتان تحویل
شرکتهای هواغیمایی شده و در ازاء آن تگ بار به زائرین تحویل گردیده با شرکت های هواغیمایی بوده
و شرکت بیمه گر ن س ت به این لوازم تعهدی نخواهد دا شت  .لذا نیاز ا ست زائرین گرامی ن س ت به
اتذ لوازم کامل تود از شرکتهای هواغیمایی توجیه شوند.
تب صره :2در صورت مفقودی ا شیاء و لوازم می بای ست م شخ صات زائر و لوازم مفقود شده به ا الع
ستادهای م ستقر در مکه مکرمه و مدینه منوره یا مدیریتهای حج و زیارت ا ستان های سرا سر ک شور
ا الع رسانی گردد .

واحدهای مذکور غس از ث ت ا العات وق در ستتایت بیمه زائرین تمتع ستتال  1398و چاپ رم از
ستتایت مربو ه به مال اتتگان تحویل تواهند نمود  .رم چاپ شتتده غس از تائید ستتتاد مکه مکرمه یا
مدینه منوره و همچنین د اتر حج و زیارت استتتانها و اداره امور ر اهی در تهران قابل ارائه به شتترکت
بیمه و اتذ ت سارت می با شد  .م ا اً اینکه مدت زمان الزم برای ارائه گزارش ( رم ا شیاءگم شده) به
شرکت بیمه حداکثر از زمان برگشت به ایران حداکثر  3ماه می باشد .
تب صره :3وجوه نقد ,طال ,جواهرات  ,اوراق بهادار ,سمعك  ,عينك  ,ساعت مچی ,کال سکه
بچه ,ویلچر ,دارو و مواد غذائی ,اکو ,آمپلی فایر ,لپ تاپ ,تبلت ,گوشییی تل ه همراه ,عطر و
ادوکله و هر آنچه که ماهيت بار ندارد از تعهدات بيمه گر خارج بوده و جبران خسییارت ناواهد
شد .لذا با توجه به عدم پو شش اقالم فوق الذکر ,پي شنهاد می گردد زائریه محترم در صورت
تمایل نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایه اقالم با اختيار خود اقدام نمایند.
تب صره :4به منظور جلوگيری از بروز اختالف و اعتراض زائریه معزز الزامی اسییت قبل از اعزام کاروان,
مواردی که جزء اسییتانائات قرارداد بوده و قابل پرداخت نمی باشیید به درسییتی و به دقت به زائریه اطال
رسانی شود و همچنيه از تأیيد فرم هایی که در آن موارد فوق الذکر درج گردیده خودداری بعمل آید.

