شرایط عمومی بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور
فصل اول  :تعریف:
 -1بیمه شده  :همان بیمه گذار بوده و عبارتست از فرد دارای کد ملی که در گذرنامه وی کشور محل اقامت ،جمهوری اسالمی ایران ثبت شدده و تحدت ووشد

بیمده نامده مبربدر مسدافرتی هدادره از سدوی

شرکت سهامی بیمه آسیا میباشد.
 -2اعضای بالفصل خانواده  :شامل همسر ،فرزندان ( دارای سن  18سال یا کمرر)  ،والدین بیمه گذار.
 -3کشور محل اقامت  :همان محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه گذار است که در این بیمه نامه کشور ایران می باشد.
 -4محدوده جغرافیایی :کشور یا کشورهایی که بیمه گذار در فرم ویشنهاد بیمه نامه ،سفر به آن مناطق را اعالم مینماید و ووششهای این بیمه نامه با موافقت بیمه گر هرفاً در آن مناطق جاری میباشد.
 -5موضوع بیمه نامه :جبران هزینه های وزشکی و غیر وزشکی و ارائه سایر خدمات طبق شرایط بیمه نامه در طی مدت ووش

بیمه ای و در محدوده جغرافیایی مورد توافق.

 -5بیماری  :هرگونه تغییر در سالمری بیمه گذار در طول مدت اعربار بیمه نامه است که قانونا" توسط یک وزشک تشخیص و تایید شده و شامل هیچ یک از دو گروه زیر نباشد:
 -5 -1بیماری مادرزادی که درنریجه عوامل ارثی یا عوارض دوران بارداری به هنگام تولد وجود داشره باشد.
 -5 -2بیماری سابقه دارکه بیمه شده وی

از اخذ بیمه نامه به آن مبرال بوده است.

 -6بیماری حاد :هرگونه تغییر در سالمری بیمه شده که نیازمند بسرری شدن در بیمارسران بوده و بنا به نظر گروه وزشکی " شرکت امداد رسان" بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شدده بازداشدره و
یا این که با خطر مرگ وی همراه باشد.
 -7صدمات جسمانی  :عارضه وزشکی است که به واسطه یک عامل ناگهانی ،قهری و خارج از اراده و کنررل بیمه گذار در طول مدت اعربار بیمه نامه ودید آمده باشد.
 -8صدمات جسمانی حاد  :هدماتی که بنا به نظر گروه وزشکی " شرکت امداد رسان " بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشره و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.
 -9پوشش و گستره آن  " :شرکت امداد رسان" بالفاهله مساعدت های ذکرشده مندرج در فصل دوم بیمه نامه را به علت بیماری و حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیرقابل وی

بینی در طول سفر بیمه گدذار

و در خارج از کشور محل اقامت وی به بیمه گذار ارا یه خواهد نمود ،مشروط بر آنکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده و نیزمدت سفر بیمه گذار مندرج در بیمه نامه ( تداریخ اعربدار
بیمه نامه ) حادث نگردیده باشد .مفاد این بیمه نامه وس از اتمام سفری که در بیمه نامه به خاطر آن ابریاع گردیده و یا ورود بیمه گذار به محل اقامت خدود  ،هرکددام زودتدر حدادث شدود  ،از درجده اعربدار سداقط
میگردد.
تذکر مهم  :بیمه نامه های هادره طوالنی مدت برای سفرهای مربدد بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه در هورتی دارای اعربار است که مدت هر سفر از  92روز مروالی بیشرر نباشد.
 -10مرور زمان
مرور زمان دعوای مربوط به بیمه موضوع این بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه یکسال میباشد و هر نوع اقدام ذینفع به منظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه یا اظهارنامه مشمول مرور زمان خواهد بود.
 -11جانشینی
" بیمه گر" تا حدود هزینه هایی که مرحمل شده یا غراماتی که ورداخت کرده ،درمقابل مسئول حادثه که منجر به خسارت شده ،جانشین حقوق واقدامات بیمه شده خواهد بود 0چنانچه تمام یا قسمری از خدماتی
که " بیمه گر " عرضه نموده به وسیله ووش

بیمه ای دیگری تامین شود " ،بیمه گر " جانشین حقوق واقدامات بیمه شده درمقابل آن ووش

خواهد بود0

فصل دوم  :مزایا:
" شرکت امداد رسان" خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی ارایه خواهد نمود مشروط بر اینکه مدت هرسفر از  92روز مروالی بیشرر نباشد.
الف – پوشش ها و مزایای شخصی:
 -1هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور:
در هورت بروز بیماری یا هدمات جسمانی بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی " شرکت امداد رسان" هزینه های مبمول ،مرداول  ،الزم و مبقول بسرری در بیمارسران  ،جراحی  ،مباینات وزشکی و
داروی تجویزی از سوی وزشک بیمه گذار را  ،تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود .گروه وزشکی " شرکت امداد رسان " برای نظارت بر ارا یه درمدان شایسدره بده بیمده گدذار بدا مراکدز درمدانی و
وزشکان مبالج تماس های تلفنی الزم را برقرار خواهد نمود.
فرانشیز  25 :یورو درهر مورد خسارت است ( به اسرثنای هدمات جسمانی حاد و یا بسرری شدن در بیمارسران بی

از  24ساعت ).

 -2جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه:
در هورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه گذار " ،شرکت امداد رسان " نسبت به انرقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامر

اقدام خواهد نمود .با توجه به موقبیدت یدا

وخامت حال بیمه گذار ،گروه وزشکی" شرکت امداد رسان" در مورد مرکز درمانی که باید بیمه گذار به آن انرقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمدود .سد س گدروه وزشدکی "
شرکت امداد رسان " طی تماس های تلفنی الزم با مراکز درمانی و وزشکان مبالج بیمه گذار در مورد انرقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله  ،تصمیم گیری می نماید.در مورد حوادث جزئی و یدا بیمداری
هایی که به هورت سروایی مداوا می شوند و به اعرقاد گروه وزشکی " شرکت امداد رسان " بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد  ،انرقال وی به مکانی که کمک های وزشکی کافی در دسررس باشد ،
به وسیله آمبوالنس یا سایر وسایل نقلیه انجام خواهد گردید.
هزینه های وزشکی تازمانیکه بیمه شده نیازمند بازگشت به ایران باشد(درهورتیکه این موضوع توسط تیم وزشکی"شرکت امداد رسان" ووزشک مبالج تایید گردد) تحت ووش
شده از بازگشت به ایران خودداری نماید ،هزینه های وزشکی تنها مبادل مبلغ هزینه بلیط بازگشت به ایران (بلیط عادی هواویما یا قطار درجه یک) تحت ووش

خواهد بود0در هورتیکه بیمه

خواهند بود0

 -3پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی:
" شرکت امداد رسان " در هورت نیاز ،هزینه های فوری دندان زشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور تا سقف مقرر در بیمه نامه ارائه می نماید .فرانشیز  25یورو در هر مدورد خسدارت دندان زشدکی بدر عهدده

بیمه شده می باشد .این هزینه ها به مبالجه دندان درد( درمان موقت) و درمان عفونت و کشیدن دندان محدود میگردد(وروتز ویا ورکردن دندان قابل ورداخت نمیباشد).
 -4بازگشت اعضای بالفصل خانواده (کمتر از  18سال)همراه بیمه گذار به کشور:
در هورت بسرری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بی

از  10روز ویا فوت وی " شرکت امداد رسان" هزینه مربارف بازگشت به ایران ( حداکثر هزینه بلیط عادی هواویما یا قطار درجه

یک ) جهت یک نفر از اعضای بالفصل خانواده (کمرر از  18سال) که همراه بیمه گذار در سفر بوده و فاقد بیمه نامه مسافرتی هادره هر شرکت بیمه ای میباشد را در هورت عدم توانایی بده سدفر بدا وسدیله نقلیده
شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابردای سفر مورد اسرفاده قرار گرفره بود  ،تقبل خواهد نمود.
 -5بازگرداندن جسد متوفی:
بازگرداندن جسد بیمه شده مروفی مشروط به آنکه علت فوت ،بیماریهای حاد یا حوادثی باشد که شروع آنها ببد از زمان ورود وی به محدوده جغرافیایی باشد .هزینه بازگرداندن جسد شامل هزینه هدای مربدارف
مربوط به تهیه تابوت و انرقال جسد بیمه شده مروفی به یکی از مبادی ورودی بین المللی ایران میباشد .
تبصره  :هزینه های برگزاری مراسم تشییع و تدفین و ترحیم در تبهد بیمه گر نمیباشد .

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور
 -6سفر اضطراری یکی از اعضای بالفصل خانواده (عیادت ضروری):
درهورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه  ،بیشرر از  10روز در بیمارسران بسرری شود  " ،شرکت امداد رسان " مخارج انرقال یکی از اعضای بالفصل خانواده وی را از کشدور محدل
اقامت بیمه گذار  ،شامل هزینه رفت و برگشت (بلیط عادی هواویما یا قطار درجه یک از مبدا ایران ) به محل بسرری شدن و مخارج اقامت تا سقف  85یورو بدرای هدرروز  ،حدداکثر بده مددت  10روز را ورداخدت
خواهد نمود .حداکثر تبهد بیمه گر بابت مجموع تبهدات این بند  850یورو میباشد.
 -7بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده:
هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای بالفصل خانواده (بسرگان درجه اول ) خود ناچار به توقف سفر شود  ،چنان چه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیده ای کده بدرای سدفر
اجاره شده است  ،نباشد " ،شرکت امداد رسان" هزینه بازگشت او به کشور ایران را ورداخت خواهد نمود( .این هزینده محددود بده مابده الرفداوت ارزش بلدیط فاقدد اعربدار و هزینده بلدیط بازگشدت بدا وسدیله نقلیده
مربارف(بلیط عادی هواویما یا قطار درجه یک به مقصد ایران )میباشد) بیمه گذارمیبایست دالیل  ،اسناد یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (گواهی فدوت ) را بده " شدرکت امدداد رسدان" ارایده
نماید.
 -8ارسال دارو:
درهورت نیاز وزشکی(دارویی) که لزوم آن توسط گروه وزشکی " شرکت امداد رسان" تایید شده باشد " ،شرکت امداد رسان " ازسدوی بیمده گدر داروهدای ضدروری تجدویز شدده یدا داروهدای مشدابه آن را در
هورت غیرقابل دسررس بودن درمحل ،برای بیمه شده تبیین  ،تجویز ،تهیه وارسال خواهدکرد 0درهرحال هزینه
خرید اینگونه داروها به عهده بیمه شده خواهدبود0حمل دارو موضوعی است که به هرحال به مقررات وقت شرکرهای هواویمایی یا هرشرکت حمل ونقل دیگرمربوط می شود0
 -9ارسال پیام ها و اطالعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری:
" شرکت امداد رسان" مسئولیت ارسال ویام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول ووش

این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت .به تقاضای بیمه گذار " شرکت امداد رسدان" اطالعدات عمدومی

مراجع درمانی نظیر نام وزشکان  ،مرخصصین  ،دندان زشکان  ،یا ویراوزشکان نزدیک به محل  ،نشانی بیمارسران ها  ،مراکزوزشکی  ،داروخانه ها وآمبوالنس ها را به اسرثنای مراکز تشخیص -درمانی در اخریدار بیمده
گذار قرار خواهد داد.
 -10حواله تضمینی وجوه نقد:
" شرکت امداد رسان" وجوه مربوط به هرنوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر  850یورو را حواله خواهد نمود .بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسدمی " شدرکت امدداد
رسان " در ایران به هورت چک بانکی  ،حواله و یا وول نقد به س رده گذارد.
 -11حواله وجه نقد:
چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت خارج از کشور در نریجه سرقت  ،مفقود شدن بار  ،بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید  ،تاییدیه  ،شکواییه رسمی و  ...به اثبات برسد ) وول نقدد
خود را از دست بدهد  " ،شرکت امداد رسان " به شرط س رده گ ذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی  ،حواله و یا وول نقد در دفرر رسمی خود در ایران نسبت بده حوالده حدداکثر  850یدورو اقددام خواهدد
نمود.
 -12فقدان گذرنامه  ،گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور:
در هورت فقدان گذرنامه  ،گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج ازکشور " ،شرکت امداد رسان " هزینه های الزم برای تهیه گذرنامه  ،گواهینامه رانندگی  ،شناسنامه المثنی و یا مددارک کنسدولی
مشابه تا سقف  200یورو را تقبل خواهد نمود.
 -13معاضدت حقوقی:
" شرکت امداد رسان " هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی( اتومبیل) در خارج از کشور را تدا سدقف حدداکثر  1500یدورو یدا مبدادل آن (بده ارز
کشور مورد دعوی ) ووش

خواهد داد.

ب -پوشش ها ومزایای مربوط به بار همراه مسافر:
ورداخت هزینه های مربوط به بار و مایملک شخصی بیمه گذاران مطابق فهرست ( مندرج در بند ب ) و بر اساس شرایط زیر ارایه خواهد گردید :
تذکر مهم  :اهل تاییدیه حمل بار یا شکواییه موید وقوع فقدان یا حادثه برای بار در کلیه موارد می بایست به " شرکت امداد رسان " ارایه شود.
 -1جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما :
درهورت فقدان بار در مقصد تبیین شده ورواز (به اسرثناء کشور ایران ) ،توسط شرکت هواویمایی حامل " شرکت امداد رسان " عالوه بر خسارتی که حامل ملزم بده ورداخدت آن اسدت  ،مابده الرفداوت آن را تدا
سقف حداکثر  200یورو برای مجمو عه بار و لوازم تحویل شده به هواویما ،به بیمه گذار ورداخت خواهد نمود .به همین منظور بیمه گذار باید فهرسدری از مشخصدات و محرویدات  ،از جملده قیمدت و تداریخ خریدد
تخمینی هر قلم کاال و همچنین میزان خسارت ورداخری توسط شرکت حامل را به " شرکت امداد رسان " ارایه نماید .ورداخت خسارت بر اساس روش توهیه شده بده وسدیله سدازمان هدای بدین المللدی حمدل بدار
محاسبه خواهد شد .حداقل زمان الزم برای مفقود دانسرن دایم بارهمراه مسافر  ،توسط شرکت حامل تبیین می شود و از  21روز کمرر نمی باشد.
وول  ،جواهرات  ،کارت های اعرباری و نقدی  ،هر گونه سند  ،تلفن همراه  ،تبلت و لب تاپ از شمول این تبهد مسرثنی می باشند.
 -2جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر:
درهورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد  " ،شرکت امداد رسان " هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی در مقصد تبیین شده ورواز( به اسرثناء کشور ایران ) ،را مشدروط بده آن کده شدرکت هواویمدایی مربوطده
وابسره به " یاتا " باشد وس از گذشت حداقل  6ساعت تاخیر  ،برای خرید ملزومات اساسی(با ارائه فاکرورهای مبربر) و حداکثر تا سقف  100یورو ووش

می دهد.

در کلیه موارد  ،اسناد موید وقوع حادثه که به تایید شرکت هواویمایی مربوطه رسیده باشد  ،می بایست منضم به درخواست خسارت بیمه گذار باشد.
اسرفاده از مزایای دو بند فوق (جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواویما و جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر) منوط به ارائه اهل مدارک و هورتحساب ها بوده و ورداخت تواما تبهددات ایدن دو
بند امکان ذیر نمیباشد.
 -3یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی :
" شرکت امداد رسان " راهنمایی های الزم در خصوص نحوه گزارش فقدان بار و ملزومات شخصی را به بیمه گذار ارایه نموده و برای یافرن آن همکاری خواهد نمود .در هورت یافره شدن ملزومدات مدذکور ،
شرکت حمل کننده  ،انر قال آن به مقصد موردنظر بیمه گذار یا کشور محل اقامت وی بر عهده خواهد گرفت .دراین هورت،بیمه گذار مربهد به عودت خسارت دریافری در زمینه فقدان بار براساس این بیمه نامده
خواهد بود.
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پ -پوشش تاخیر در حرکت :
درهورتی که وسیله نقلیه عمومی مورداسرفاده بیمه گذار حداقل  6ساعت تاخیر حرکت داشره باشد"،شرکت امداد رسان " به شرط ارایه نسخه اهلی هورت حساب های مربوطه  ،هزینه هدای اضدافی تقبدل
شده به دلیل این تاخیر ( ازقبیل هزینه های حمل و نقل  ،اقامت در هرل و همچنین غذا ) تا سقف های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد نمود :
 -1درهورتی که تاخیر بی

از  6ساعت باشد ،تا سقف  50یورو .

 -2درهورتی که تاخیر بی

از  12ساعت باشد  50 ،یورو اضافه بر بند . 1

 -3درهورتی که تاخیر بی

از  18ساعت باشد  50 ،یورو اضافه بر بند . 2

 -4در هورتی که تاخیر بی

از  24ساعت باشد  50 ،یورو اضافه بر بند . 3

حداکثر سقف تبهد بابت کلیه موارد فوق  200یورو می باشد ،هرگونه تاخیر ناشی از اعرصاب کارکنان شرکت های هواویمدایی  ،فرودگداه هدای مبددا و مقصدد ویدا شدرکت هدای خددماتی طدرف قدرارداد آن هدا
وهمچنین تاخیرهای مربوط به وروازهای چارتر و غیرعادی از این تبهد مسرثنی می باشد.
 شرایط و محدودیت های مربوط به بند پ ( تاخیر در حرکت ) عبارتند از:از آنکه درخواست خسارتی به موجب این بخ

 -1وی

از بیمه نامه مورد بررسی قرار گیرد  ،بیمه گذار می بایست تاییدیه کربی درمورد تاریخ و زمان حرکت و دالیل تداخیر را از شدرکت حامدل یدا نماینددگان

آنها دریافت نماید.
 -2خسارت های مربوط به این بخ

از تبهدات زمانی که به موجب تاییدیه رزرو جا  ،برای حرکت بیمه گذار مقرر بوده است  ،محاسبه خواهد گردید.

فصل سوم  :شرایط مسئولیت:
 -1درهورت بروز هرگونه خسارت  ،مسئولیت" شرکت امداد رسان" مشروط به تقاضای بیمه گذار نسبت به غرامت یا منافبی است که تابع شرایط این بیمه نامه باشد.
 -2درهورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این بیمه نامه  ،بیمه گذار :
الف – هرگونه تمهیدات الزم برای به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ خواهد نمود.
ب -ضمن تماس تلفنی در اسرع وقت با " شرکت امداد رسان " خسارت را اعالم و منافع موردنیاز را مشخص خواهد ساخت.
پ -کلیه اطالعات مربوطه را در اخریار " شرکت امداد رسان " قرار خواهد داد.
ت -هیچ گونه مسئولیری را در قبال تبهدات بیمه گر ن ذیرد.
 -3در هورتی که هریک از خدمات مشمول این بیمه نامه قبال ٌ تحت ووش
 " -4شرکت امداد رسان " هرگونه هزینه ای را که از وی
هزینه های از وی

بیمه دیگری قرار گرفره باشد " ،شرکت امداد رسان " مسئولیری در قبال آن نخواهد داشت.

مورد تصویب قرار نگرفره  ،جبران ننموده و یا جبران آن را مورد بررسی قرار نخواهد داد.

تصویب شده می بایست شامل خسارت دریافری از " شرکت امداد رسان " وی

از ارسال رسید های رسمی و نامه حاوی دالیل و شرایط عدم دریافت مسرقیم هزینه هدای ادعدایی خددمات از "

شرکت امداد رسان " باشد.
 -5ورداخت خسارت به بیمه گذاران در ایران براساس واحد وول رایج کشور و مطابق آخرین مصوبه سندیکای بیمه گران ایران  ،بر اساس نرخ تسبیر ارز زمان هدور این بیمه نامه خواهد بود .
-6بستری شدن قبل از اطالع رسانی به " شرکت کمک رسان" :در هر مورد بیماری یا هدمه جانی که منجر به بسرری شدن بیمه شده گردد  ،بیمه -شده و یا نماینده وی میبایست حداکثر ظرف مدت
 168ساعت ( 7روز) از زمان بیماری یا سانحه مراتب را به اطالع " شرکت امداد رسان" برساند 0در غیر اینصورت" شرکت امداد رسان" حق خواهد داشت هزینه هایی را که درهورت اعالم در مهلت مذکور
ممکن بود ایجاد نشود به حساب بیمه شده منظور نماید0
-7انرقال وزشکی چنانچه موضوع خسارت هزینه انرقال بیمه شده یا هزینه بازگردانیدن بیمه شده به کشور خود باشد نکات زیربایسری رعایت شوند:
 -1به منظور تسریع درعملکرد " شرکت امداد رسان" الزم است بیمه شده یا نماینده وی اطالعات زیررا دراخریار" شرکت امداد رسان" قراردهد:
-

نام ،آدرس وشماره تلفن بیمارسرانی که بیمه شده به آنجا منرقل شده است0

 -نام،آدرس وشماره تلفن وزشک مبالج و در هورت لزوم وزشک خانوادگی0

 -2تیم وزشکی یا نمایندگان " شرکت امداد رسان" باید به بیمه شده دسررسی آزادانه داشره باشند تا از شرایط اوتحقیق نمایند ،درهورتیکه این شرایط فراهم نگردد مگردرموارد قابل قبول  ،بیمه شده مشمول
خدمات نخواهد گردید0
 -3درهرحالت" شرکت امداد رسان" وس از جلب موافقت وزشک مبالج  ،زمان ونحوه انرقال را تبیین خواهد نمود 0انرقال وزشکی و یا بازگرداندن بیمه شده به کشور به وسیله آمبوالنس هوائی ،محدود به حمل
ونقل داخل قاره ای خواهد بود0
 -4درهورتیکه" شرکت امداد رسان" انرقال بیمه شده را انجام دهد نامبرده باید قسمت اسرفاده نشده بلیط اهلی و یا ارزش مبادل آن را به " بیمه گر " ورداخت نماید0
فصل چهارم  :استثنایات عمومی:
 -1مواردزیر به عنوان اهول کلی از ووش

ها و مزایای این بیمه نامه مسرثنی می باشند :

 1-1مواردی که به طور مسرقیم یا غیرمسرقیم در نریجه سونیت بیم ه گذار ،مشارکت وی در اقدامات جنایی یا ناشی از اعمال تقلب آمیز و یا بی تدوجهی وبدی احریداطی جددی وی ،حاهدل شدده باشدد  .عواقدب
اقدامات بیمه گذار در حال اخرالل مشاعر و یا مبالجات روانی نیز مشمول این ووش
2-1

نمی باشند .

درمان طبی یا عمل جراحی که از نظر وزشک مبالج ووزشک امداد رسان تا زمان بازگشت بیمه شده به ایران می تواند به تبویق بیفرد0

 3-1عوامل و بالیای طبیبی مانند سیل ،زلزله ،ران

زمین ،آتشفشان ،طوفان های موسمی غیر طبیبی ،سقوط اجسام از فضا ،شهاب ثاقب و بطور کلی هر گونه ودیده خارق الباده جوی ،هوایی ،زمینی و یا وابسره به

امور زمین شناسی .
 4-1موارد ناشی از جنگ  ،تجاوزنظامی ،عملکرد دشمنان خارجی ،مخاهمت (جنگ اعالم شده یا نشده) جنگ داخلی ،قیام  ،شورش،تروریسم وعملیات نظامی اشغالگرانه  ،بلوا واغرشاشات داخلی ،نا فرمدانی یدا
آشوب های گروهی.
 5-1وقایع یا اقدامات نیروهای مسلح یا نیروهای امنیری در زمان هلح .
 6 -1جنگ ،با اعالم یا بدون اعالم قبلی و هر گونه در گیری یا مداخله بین المللی با اسرفاده از زور و خشونت .
 7 -1موارد ناشی از آثارمسرقیم یا غیرمسرقیم رادیواکریویره  ،انرژی وورتو های هسره ای یا هرمورد مربوط به آن0
 8 -1موارد ناشی از حضور بیمه گذار در شرط بندی ،درگیری و نزاع ،به اسرثنای دفاع مشروع و یا ضرورت.
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 9 -1بیماری و یا هدمات جسمانی که وی

از خسارت وجود داشره است .

 10 -1موارد ناشی از شرکت بیمه گذار در رقابت ها ،ورزش ها و آزمای

های مقدماتی یا آموزشی.

 11 -1مبادرت به انجام ورزشهای زیر :
مسابقات اتومبیل رانی و موتور سواری به هر روش ،مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو ارووا ،غواهی زیر آب با اسرفاده از ک سول هوا ،قایقرانی در آ ب های بدین المللدی بدا وسدیله ای کده بدرای حمدل و نقدل
عمومی مسافر ساخره نشده است ،اسب سواری ،کوه نوردی ،غار نوردی ،مشت زنی ،کشری به هر شیوه ،ورزش های رزمی ،چرر بازی ،بالون سواری ،سقوط آزاد ،گالیدینگ و بطور کلی هر گونه ورزش و تفریح
که عرفاٌ خطر ناک تلقی می گردد.
 12 -1حضور در رقابت ها و تورنمنت هایی که به وسیله فدراسیون های ورزشی یا سازمان های مشابه برگزار می شوند.
 13 -1اسکی و یا سایر ورزش های مشابه زمسرانی و تابسرانی خطرناک.
 14 -1اشخاص مقیم دایم و یا دانشجویان خارج از ایران.
 15 -1اسرفاده از وسایل غیر مجاز ناوگان هوایی برای حمل و نقل عمومی مسافر وهمچنین چرخ بال ،به عنوان مسافر یا خدمه.
 16-1حوادث و بیماریهای شغلی ناشی از حضور بیمه شده در دوره های کارآموزی ،کارورزی و فنی و حرفه ای.
 17-1هزینه های مرتبط با بیماری ایدز ،ه اتیت های مزمن ،دیسک سرون فقرات ،بیماریهای شغلی
 18-1مسافرت به کشورهایی که بنا به اعالم دولت جمهوری اسالمی ایران سفر به آنها غیرقانونی است.
 -2عالوه بر اسرثنایات فوق ،موارد زیر نیز خارج ازشمول این بیمه نامه می باشد:
 1 -2خدماتی که راسا" به وسیله بیمه گذار ،بدون اطالع و موافقت قبلی " شرکت امدادرسان " به اسرثنای موارد ضروری ،انجام وذیرد  .در موارد ضروری بیمه -گذار باید اسناد و نسخه اهلی هورت حساب هدا
را به شرکت ارایه نماید.
 2 -2عوارض یا هدمات جسمانی ناشی از بیماری های مزمن یا بیماری هایی که وی

از تاریخ شروع این بیمه نامه وجود داشره است.

 3 -2مرگ ناشی از خود کشی و هدمات جسمانی و عواقب ناشی از اقدام به آن.
 4 -2موارد ناشی از بیماری ها و یا آسیب های ایجاد شده بر اثر مصرف ارادی الکل ،دارو ،مواد سمی ،مواد مخدر یا دارو های فاقد نسخه وزشکی و همچنین هر گونه بیماری روانی یا عدم تبادل روحی.
 5 -2موارد ناشی از امرناع یا تا خیر بیمه گذار یا اشخاص مسئول وی در انرقال به مراکز درمانی ویشنهاد شده به وسیله " شرکت امدادرسان " و مورد توافق بخ

وزشکی آن .

 6 -2درمان های توانبخشی  ،ماساژ درمانی  ،درمان با چشمه مبدنی  ،فیزیوتراوی و کایرووراکریک
 7 -2وروتز ،وسایل کمک ارتوودی یا ارتودنسی و هچنین عینک و سمبک و نظایر آن .
 8 -2موارد ناشی از حاملگی و زایمان و عوارض ناشی از آن و یا سقط جنین.
 9 -2موارد ناشی از باری که به خوبی بسره بندی یا شناسایی نشده و همچنین بارشکننده و یا موارد فاسد شدنی.
 10-2بیماریی که درنریجه درمانهای انجام شده درکشور محل اقامت بیمه شده باشد0
 11-2درمانهایی که به منظور ویشگیری یا واکسیناسیون انجام شود0
 12-2درمان زیبایی ،داروهای گیاهی و همیوواتی
 13 -2هرگونه وضبیت وزشکی حال حاضر بیمه شده یا وضبیری که درطی دوسال گذشره داشره است اعم از اینکه به خاطرآن طبق تجویز وزشک دارو مصرف می کند یا نمی کند (ازجمله جراحی  ،آزمای

یا

بررسی) .
14 -2هرگونه وضبیت وزشکی بیمه شده که ازقبل وجود داشره ولی تشخیص برای آن داده نشده است0
 15 -2هرگونه وضبیت وزشکی که بیمه شده به خاطرآن درمدت انرظار ق رارگرفره ویا از الزام جراحی ،درمان طبی ویا بسرری دربیمارسران ،کلینیک یا ورسراری درمنزل به دلیل مورد وی
 16 -2هرگونه وضبیت وزشکی بیمه شده که وزشک به خاطر آن وی را از مسافرت منع نموده ویا بیمه شده به دلیل مورد وی

آمده مطلع است0

آمده نظر وزشک را جویا شده است0

 17 -2هرگونه وضبیت وزشکی حال حاضر بیمه شده که وی با هدف درمان آن درخارج از ایران اقدام به مسافرت نموده است0
 18-2هرگونه وضبیت وزشکی که طبق نظر وزشک شرکت امداد رسان قابل وی

بینی یا قابل انرظار بوده ودرطول سفر خارج از کشور مسرلزم درمان دارویی بوده است0

19-2موارد ناشی از بیماریهای همه گیر طبق اعالمیه و طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی0
 20-2موارد ناشی از جراحات عمدی وارده به خود وهمچنین شرکت دراعمال جنایی0
 21-2موارد ناشی از بیماریهای روانی0
 22-2هزینه ها و موارد وزشکی که وی

از شروع اعربار بیمه نامه بوقوع ویوسره است .

 23-2هزینه هایی که در کشور محل اقامت بیمه گذار وی

آ ید ،هزینه هایی که خارج از چارچوب اجرای بیمه انجام گیرد و در هر هورت ،هزینه هایی که وس از انقضای تاریخ بیمه نامه و یا وس از گذشدت 92

روز از تاریخ شروع بیمه نامه ،هرف نظر از مفاد بند های ضمیمه یا مندرجات شرایط خصوهی بیمه نامه ،توسط بیمه گذار تقبل گردد.
 " -3بیمه گر " در هورتی که به دلیل قوای قهریه نرواند هریک از خدماتی را که بطور اخص در این بیمه نامه در نظر گرفره شده به مرحله عمل در آورد ،از مسئولیت مبرا می باشد.

شرکت سهامی بیمه آسیا
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