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انتخاب اول هموطنان با خرید بیش از دو میلیون بیمه نامه مسافرتی سامان

ارتباط با بیش از 55،000 مرکز پزشکی در سراسر دنیا

حرف ها يترین شرکت بیم هاي فعال در صنعت گردشگري با بیشترین تعداد

پرونده پرداخت خسارات در مقصد مسافرین در کشور ایران

خدمات 24 ساعته ، هفت روز هفته به زبان فارسی

سادگی نحوه استفاده از محصول از مرحله خرید تا اعالم خسارت
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در لحظه نیاز، در کنار شما هستیم، هرکجاي دنیا که باشید.
خانواده محسنی در حال سپري کردن تعطیالت خود در کشور ایتالیا بودند، سفر بسـیار خوب و مفرحی بود، 

همه چیز به خوبی پیش م یرفت که در روز سوم سفر حادث هاي غیر قابل پی شبینی اتفاق افتاد.

خانواده در حال بازدید از موزه Azienda Ospedaliero  بودند که  آقاي محســـنی از پل ههاي موزه 

سقوط م یکند. آقاي محسـنی درد شدیدي در زانوي خود احسـاس م یکرد، دردي غیر قابل تحمل،  لذا به 

سرعت با آمبوالنس به نزدیکترین بیمارستان منتقل گردید. 

پس از عکس برداري اولیه دکتر ها تشخیص دادند که زانوي ایشـان نیاز به عمل جراحی فوري دارد آن هم 

با هزینه 13،500 یورو که با هزینه آمبوالنس حدود 14،000 یورو م یشود.

تامین این مبلغ در هنگام سفر بسـیار سخت است، نگرانی در خانواده محسـنی موج می زد، فرزند و همسـر 

آقاي محسنی به دنبال پیدا کردن راه حلی بودند تا اینکه پزشک بیمارستان از آقاي محسنی سوال کرد: آیا 

بیمه معتبر دارید؟ ایشــان پاسخ داد بلی بیمه مســـافرتی سامان پس از آن پزشک از خانواده محســـنی 

درخواست کردند به شرکت بیمه اطالع دهند.

پس از اطالع به بیمه سامان، تضـــــــــمین پرداخت هزین ههاي پزشکی و آمبوالنس توسط بیمه سامان به 

بیمارستان ارائه شد، آقاي محسنی یک سنت هم پرداخت نکردند. شاید لحظه شنیدن خبر خوب تامین کل 

هزین ههاي درمانی به اندازه بازدید از موزه یا حتی بیش از آن لذت بخش و آرامش دهنده بوده است.
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نامه آقاي محسنی، یکی از خسارت دیدگان
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با آرامش خاطر، به دور از هر گونه نگرانی سفر کنید.

آرامش در طول سفر بســیار مهم است ، اساساً پیش نیاز یک سفر مفرح و لذت بخش، داشتن آرامش 

در طول سفر است ، شرکت بیمه سامان این امکان را به شما می دهد تا با آرامش خاطر و به دور از هر 

گونه نگرانی سفر کنید ، محصـول جامع بیمه مســافرتی سامان عصــاره تجربه و تحلیل نیاز بیش از 

2،000،000 مســافر می باشد ، با خرید این محصـــول ، آرامش را در طول سفر براي خود به همراه 

خواهید داشت.

در طراحی این محصول ، کلیه ریسک هاي شما ، قبل از شروع سفر ، حین آن مد نظر قرار گرفته است، 

خدمات 24 ساعته در 7 روز هفته ، اپراتور فارسی زبان بخشی از خدمات پس از فروش این محصـول 

می باشند.
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آمبوالنس هوایی
(در صورت نیاز)

خدمات 24 ساعته
هفت روز هفته
کمک رسانی

کام لترین پوش شهاي
مناسب براي هر سفر

و هر مقصد

هزین ههاي فوری تهاي
پزشکی

اپراتور فارسی زبان
24 ساعت، 7 روز هفته

پرداخت هزین ههاي درمانی
در مقصد مسافر تا

سقف 50.000 یورو

پرداخت هزین ههاي ناشی
از مفقود شدن یا نرسیدن

چمدا نها

جبران هزین ههاي ناشی
از کنسلی سفر

جبران هزین ههاي ناشی
از وقفه سفر

هزین ههاي فوری تهاي
دندانپزشکی

مشاور حقوقی در کشور
مقصد و پرداخت
هزین ههاي دعاوي

بیمه اموال بیمه شده
در مدت زمان سفر

سرقت، آت شسوزي و
از کارافتادگی وسایل برقی
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سقف تعهدات طرح طالیی: 50،000 یوروسقف تعهدات طرح طالیی: 50،000 یوروسقف تعهدات طرح طالیی: 50،000 یورو

سقف تعهدات طرح نقر هاي: 30،000 یوروسقف تعهدات طرح نقر هاي: 30،000 یوروسقف تعهدات طرح نقر هاي: 30،000 یورو

ریس کهاي قبل از سفر - یورو

طرح نقر هايطرح نقر هايطرح نقر هاي طرح طالییطرح طالییطرح طالیی

جبران هزینه  هاي ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا کنسلی هتل محل اقامت
به دلیل شرایط حاد اورژانســی بیمه شده که باعث بســـتري ایشـــان

یا همراه وي شود.
*همراه بیمه شده ( همراه سفر)

یکی از بستگان درجه اول یا بالفصل بیمه شده شامل پدر، مادر، خواهر، همسر، فرزند
یا فرزند خوانده قانونی است که با بیمه شده در یک پرواز و  به یک مقصد عازم مسافرت است.

1500800

جبران هزین ههاي ناشی از کنسـلی بلیط هواپیما یا کنسـلی هتل محل اقامت
به دلیل بسـتري شدن یکی از اعضـاي بالفصـل یا درجه اول بیمه شده در
بیمارستان به دلیل شرایط اورژانسی (به جز بستگانی که در مقصد سفر بیمه

شده مقیم هستند) - حداکثر 15 روز قبل از عزیمت به سفر.
*همراه بیمه شده ( همراه سفر)

یکی از بستگان درجه اول یا بالفصل بیمه شده شامل پدر، مادر، خواهر، همسر، فرزند یا فرزند
خوانده قانونی است که با بیمه شده در یک پرواز و  به یک مقصد عازم مسافرت است.

800400

جبران هزین ههاي ناشی از کنســـلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل
عوارض ناشی از بارداري در 31 هفته اول بارداري بیمه شده یا یکی از اعضاي
بالفصل بیمه شده ( عوارض بارداري جندمین بارداري یا درمان عدم بارداري

شامل این پوشش نیست).

800400

1500800فوت بیمه شده 

جبران هزین ههاي ناشی از کنسلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل
فوت یکی از بستگان بالفصل بیمه شده ( به جز بستگانی که در مقصد سفر
بیمه شده مقیم هستند)- حداکثر یک ماه قبل سفر به شرط این که متوفی

قبل از خرید بیمه نامه فوت شده باشد.

800400

جبران هزین ههاي ناشی از کنسلی بلیط هواپیما و یا هتل محل اقامت به دلیل
اعالم رسمی وزرات امور خارجه جمهوري اسالمی ایران که در آن سفر افراد
ایرانی (مقیم ایران) به نقطه عزیمت  منع شده باشد، به شرط این که اعالمیه

یاد شده پس از خرید بیمه نامه صورت پذیرفته باشد.

500275

جبران هزین ههاي ناشی از کنسـلی بلیط هواپیما یا هتل محل اقامت به دلیل از
دست دادن پرواز به دلیل تصادف یا تاخیر وسیله حمل و نقل به فرودگاه محل
عزیمت (این پوشش صرفا به شرکت تاکســــی طرف قرارداد با شرکت بیمه

سامان اعطا می شود).

800400

نوع پوشش
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ریس کهاي حین سفر - یورو

*همراه بیمه شده ( همراه سفر)
یکی از بستگان درجه اول یا بالفصل بیمه شده شامل پدر، مادر، خواهر، همسر، فرزند یا فرزند

خوانده قانونی است که با بیمه شده در یک پرواز و  به یک مقصد عازم مسافرت است.

1500800

جبران هزین ههاي بازگشت زودهنگام بیمه شده به دلیل بستري یکی از اعضاي
بالفصل یا درجه اول ایشان در بیمارستان (به جز بستگانی که در مقصد سفر

یمه شده مقیم هستند)
*همراه بیمه شده ( همراه سفر)

یکی از بستگان درجه اول یا بالفصل بیمه شده شامل پدر، مادر، خواهر، همسر، فرزند یا فرزند
خوانده قانونی است که با بیمه شده در یک پرواز و  به یک مقصد عازم مسافرت است.

800400

جبران هزین ههاي بازگشت زودهنگام بیمه شده به دلیل عوارض ناشی از
بارداري در 31 هفته اول بارداري بیمه شده یا یکی از اعضاي بالفصل بیمه شده

(عوارض بارداري جندمین بارداري یا درمان عدم بارداري شامل این پوشش نیست).
800400

جبران هزین ههاي بازگشت زودهنگام بیمه شده به دلیل فوت یکی از بستگان
800400بالفصل بیمه شده (به جز بستگانی که در مقصد سفر بیمه شده مقیم هستند)

جبران هزین ههاي بازگشت زودهنگام بیمه شده به دلیل اعالم رسمی وزرات
امور خارجه جمهوري اسالمی ایران که در آن سفر افراد ایرانی (مقیم ایران)

به نقطه عزیمت  منع شده باشد.
500275

400200پرداخت هزینه فوریت هاي دندانپزشکی

جبران هزین ههاي برگشت زود هنگام مسافر به دلیل شرایط حاد اورژانسی
بیمه شده یا همراه وي در سفر.

بدون سقفبدون سقفبازگرداندن جسد بیمه شده متوفی به ایران در صورت فوت وي در خارج از کشور

بازگشت یکی از اعضاي بالفصل خانواده به کشور محل اقامت در صورت
بدون سقفبدون سقفبستري شدن بیمه شده بیش از ده روز 

پرداخت هزینه رفت و برگشت یک نفر به درخواست بیمه شده از ایران به
محل بستري در صورتیکه بیمه شده بیش از ده روز متوالی در بیمارستان

بستري باشد (شامل بلیط رفت و برگشت و مخارج اقامت).

60 یورو براي هر
روز حداکثر

15 روز متوالی

60 یورو براي هر
روز حداکثر

15 روز متوالی

مشاوره حقوقی و پرداخت هزینه هاي دعاوي بیمه شده در صورتی که طبق
15001500قانون مدنی کشور مربوطه تحت پیگرد باشد.  

راهنمایی و کمک رسانی به بیمه شده در صورت سرقت و یا مفقود شدن
200مدارك مسافرتی وي 200

پرداخت هزین ههاي بازگشت کودکان زیر 15 سال بیمه شده به همراه یک
بدون سقفبدون سقفسرپرست به ایران در صورت فوت یا بستري شدن بیمه شده.

ارسال پیا مهاي فوري بیمه شده به فردي که توسط وي معرفی شده است
و همچنین ارائه نشانی مراکز درمانی، داروخان هها و پزشکان به بیمه شده

در خارج از کشور .
بدون سقفبدون سقف

پرداخت هزینه بازگشت غیرمنتظره بیمه شده به دلیل مسائل حاد پزشکی و
بدون سقفبدون سقفیا فوت بستگان در صورتیکه نتواند از بلیط اصلی براي بازگشت استفاده نماید. 

30،000 یورو50،000 یوروپرداخت هزینه بستري شدن در بیمارستان و معالجات پزشکی

انتقال بیمه شده به نزدیکترین مرکز درمانی در اثر حادثه و یا بیماري
هماهنگی هاي الزم جهت انتقال بیمه شده به مرکز درمانی مجهزتر، استفاده از

آمبوالنس هوایی و یا بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورت نیاز
بدون سقفبدون سقف

طرح نقر هايطرح نقر هايطرح نقر هاي طرح طالییطرح طالییطرح طالیی نوع پوشش
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ریس کهاي حین سفر - یورو

ارسال داروهاي ضروري با تائید پزشکی به کشوري که بیمه شده در آن
بدون سقفبدون سقفبستري است. 

پرداخت هزینه خریدهاي اضطراري، در صورتیکه تاخیر در تحویل بار کنترل
250250شده وي بیش از 12 ساعت به طول بیانجامد. 

پرداخت هزینه خریدهاي اضطراري، در صورتیکه تاخیر در تحویل بار کنترل
800800شده وي بیش از 48 ساعت به طول بیانجامد.

بدون سقفبدون سقفیافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

پرداخت هزین ههایی که در صورت تاخیر هواپیما متوجه بیمه گذار خواهد بود
180180(اقامت در هتل و صرف غذا) با ارائه اصل صورتحساب و تاییدیه شرکت هواپیمایی

حواله وجه نقد

ارسال وجه ضمان

850850

850850

پوش شهاي اضافی آتش سوزي - ریال

سقف تعهداتسقف تعهدات
(ریال)(ریال)

سقف تعهدات
(ریال)

سقف تعهداتسقف تعهدات
(ریال)(ریال)

سقف تعهدات
(ریال)

بیمه ساختمان و تاسیسات در مقابل خطرات آتش سوزي ، صاعقه ،انفجار،سیل
طوفان ، سقوط هواپیما در طول مدت زمان سفر  

بیمه اثاثیه در مقابل خطرات آتش سوزي، صاعقه و انفجار و سیل طوفان
سقوط هواپیما در طول مدت زمان سفر

1،500،000،000

بیمه اثاثیه منزل در مقابل خطر سرقت با شکست حرز در طول مدت زمان سفر

خسارت مالی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه وقوع آتش سوزي ،صاعقه و انفجار
در طول مدت زمان سفر

حداکثر هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضاء خانواده در محلی دیگر
در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع خطرات حریق ،صاعقه ، انفجار و

سیل در طول مدت زمان سفر قابل سکونت نباشد.

 از کارافتادگی وسایل برقی به دلیل نوسان برق شهري در طول مدت زمان سفر

900،000،000

1،000،000،000600،000،000

500،000،000300،000،000

1،000،000،000600،000،000

300،000،000180،000،000

100،000،00060،000،000

طرح نقر هايطرح نقر هايطرح نقر هاي طرح طالییطرح طالییطرح طالیی نوع پوشش

نوع پوشش
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طرح کل نقاط جهان - 50،000 یورو

مدت زمان سفر

1 الی 7 روز

1 الی 15 روز

1 الی 30 روز

1 الی 92 روز

6 ماهه

12 ماهه

طرح کل نقاط جهان - 30،000 یورو

هدیه بیمه سامان تخفیف
تاکسی لوکس:

908،770

1،908،829

5،049،912

6،508،986

432،081

720،386

حق بیمه پرداختی (ریال)

25 درصد

30 درصد

35 درصد

40 درصد

50 درصد

100 درصد

مدت زمان سفر

1 الی 7 روز

1 الی 15 روز

1 الی 30 روز

1 الی 92 روز

6 ماهه

12 ماهه

748،778

1،718،548

4،707،706

6،041،430

327،288

658،964

حق بیمه پرداختی (ریال)

25 درصد

30 درصد

35 درصد

40 درصد

50 درصد

100 درصد

هدیه بیمه سامان تخفیف
تاکسی لوکس:
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ارسال اطالعات تماس بیمه شده و اطالعات تماس مرکز پزشکی

که به آن مراجعه صورت پذیرفته (در صورت امکان و دسترسی)

 به کانا لهاي ارتباطی موجود 

@

پیام به شماره 00989333204181 در تلگرام

تماس با شمار ههاي یادشده در بیمه نامه هاي مسافرتی
009614548356 و یا 009889302302

ایمیل:

ma.mahbobi@samaninsurance.ir

در صورت تمایل

بیمه شدگان به پرداخت

هزین هها در محل خسارت

(توصیه بیمه سامان)

در صورت

تمایل بیمه شدگان

به پرداخت هزین هها

در ایران

   تحویل اصل گزارش پزشکی و

اصل فاکتورهاي هزینه

به ستاد بیمه سامان در تهران  

در صورتی که هزین هها توسط خسارت دیده پرداخت شده باشد، بیمه شده با در دست داشتن مدارك باال به ستاد بیمه سامان

مراجعه کرده و بعد ازا اعالم خسارت طی مدت 10 روز تا دو هفته خسارت خود را دریافت م یکند .

در زمان بروز خسارت چگونه عمل کنیم؟
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سوال

سواالت مربوط به پرداخت خسارت  بیمه مسافرتی (خسارت پزشکی و دندانپزشکی)

پاسخ

تا سقف سه ماه میتواند بیمه شود.کسی که گرین کارت دارد تحت پوشش بیمه مسافرتی قرار م یگیرد؟

موارد پزشکی که سابقه ي قبلی نداشته باشد و می بایستی تیم پزشکی چه مواردي در هزین ههاي پزشکی تحت پوشش می باشد؟

کمک رسان تعیین کرده باشد. البته خســـارات ناشی از حادثه کامال 

پرداخت م یگردد.

فوریت ها ي دندانپزشکی تا سقف مندرج در بیمه نامه (شامل مواردي چه مواردي در هزینه هاي دندانپزشکی تحت پوشش می باشد؟

چون رود کانال و ایمپلنت نمی شود)

فوریت ها ي دندانپزشکی تا سقف مندرج در بیمه نامه (شامل مواردي چه مواردي در هزینه هاي دندانپزشکی تحت پوشش می باشد؟

چون رود کانال و ایمپلنت نمی شود).

اصل مدارك پزشکی و دندانپزشکی شامل گزارش پزشـک و رسـید چه مدارکی جهت باز پرداخت خسارت الزم است؟

پرداخت، بیمه نامه و پاسپورت

امکان پرداخت مســتقیم موارد تحت پوشش از طرف کمک رسان به آیا امکان پرداخت خسارت در خارج از کشور وجود دارد؟

بیمارستان مربوطه وجود دارد.

امکان بارپرداخت خسارت در خارج از کشـور به شماره حسـاب بیمه آیا امکان باز پرداخت خسارت در خارج از کشور وجود دارد؟

شده و یا از طریق western union  وجود دارد.

سواالت مربوط به صدور بیمه نامه مسافرتی و نحوه ي کنترل اعتبار

صدور بیمه نامه مسـافرتی از طریق مرکز،آژانس مســافرتی،نماینده چگونه م یتوان بیمه نامه مسافرتی را تهیه نمود؟

بیمه سامان،فرودگاه امام خمینی،به صـورت تلفنی و آنالین از سـایت 

بیمه سامان میتواند انجام پذیرد.

از طریق سایت بیمه سامان www.si24.irچگونه م یتوان اعتبار بیمه نامه مسافرتی را کنترل نمود؟

تا چه مدتی بعد از وقوع حادثه میتوان اعالم و درخواســـــت دریافت 

خسارت نمود؟

تا 10 روز

اگر بیمه نامه سه ماهه خریداري شده و سـفر 15 روز بوده اسـت، مابه 

التفاوت را می توان دریافت نمود؟ 

در شرایط خاص امکا نپذیر است.
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سوال

سواالت مربوط به پرداخت خسارت  بیمه مسافرتی

(خسارت گم شدن و یا تاخیر چمدان در کشور مقصد، تاخیر هواپیما و گم شدن مدارك)

پاسخ

چه مدارکی در صورت تاخیر چمدان براي پرداخت خســــارت الزم 

است؟

تاخیر بیش از 12 ساعت،نامه ي هواپیمایی، رسید هزینه هاي 

ضروري انجام شده شامل البسـه و لوازم آرایشـی و بهداشتی، 

بیمه نامه، پاسپورت.

چه مدارکی در صورت تاخیر چمدان براي پرداخت خســــارت الزم 

است؟

تاخیر بیش از 6 ساعت،نامه ي هواپیمایی،بلیط، رسـید هزینه 

هاي ضروري شامل رسـید مربوط به حمل و نقل و اقامت هتل 

تا مبلغ مندرج، بیمه نامه و پاسپورت.

چه مدارکی در صورت تاخیر هواپیما براي پرداخت خســــارت الزم 

است؟

خیر، تنها تاخیر و گم شدن چمدان با ارائه مدارك الزم تحت 

پوشش می باشد.

آیا هزینه ي وسایل و پول داخل چمدان گم شده و یا شکسـتن چمدان 

تحت پوشش است؟

در صورت تاخیر بیش از 21 روز بار گم شده تلقی می شود و 

با توجه به وزن چمدان محاسبه خســارت تا سقف مندرج در 

بیمه نامه محاسبه میگردد.

هزینه ي صـدور المثنی مربوط به فقدان گذرنامه و گواهینامه چه مواردي در صورت گم شدن مدارك تحت پوشش می باشد؟

با ارائه ي رسـید تا سـقف مندرج در بیمه نامه به بیمه شــده 

پرداخت میگردد.
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