فزم پیشىُاد بیمٍ وامٍ درمان مسافزتی
بزای مسافزیىی کٍ قصذ سفز بٍ کشًرَای خارجی را داروذ
وشاوی دفتر مرکزی  :تهران  ،خیابان احمذ قصیر ( بخارست )  ،کوچه هفذهم  ،شماره  5تلفه  88723830-34 :دوروگار 887238940-41 :
صذير قزارداد بیمٍ درمان مسافزتی مشزيط بٍ مغالعٍ ي تکمیل ایه بزگ پیشىُاد بیمٍ می باشذ  .بىابزایه خًاَشمىذ است آن را بٍ عًر کامل مغالعٍ ي در
صًرت قبًل شزایظ آن  ،وسبت بٍ تکمیل فزم مبادرت فزماییذ .

مشخصات متقاضی بیمٍ وامٍ ( مسافز)
وام مسافز  :خاوم /آقای ( فارسی ) .............................................................................................................................................................................
( التیه ) ...................................................................................................................................................................................... :
وام خاوًادگی مسافز ( فارسی ) ............................................................................................................................................................................... :
(التیه ) ......................................................................................................................................................................................... :
تاریخ تًلذ( فارسی ) :

شمارٌ گذروامٍ:
تلفه ( ثابت ) ........................................................................................... :

تاریخ تًلذ ( التیه ) :

تلفه ( همراه )  .............................................................. :مذت اقامت  .................. :کشًر(َای)مقصذ ........................................................ :
 - 1در صًرت عذم استفادٌ اس بیمٍ وامٍ بٍ علت اوصزاف اس سفز یا عذم دریافت يیشا ي مًارد مشابٍ دیگز  ،بیمٍ وامٍ اس تاریخ صذير تا مذت سٍ
ماٌ با ارائٍ مذارک مثبتٍ قابل ابغال می باشذ  .بعذ اس گذشت مذت مذکًر حق بیمٍ بیمٍ وامٍ قابل بزگشت وخًاَذ بًد .
 - 2خسارت در خارج اس کشًر تًسظ شزکت مفزی (  )Mapfreeتسًیٍ می گزدد ي بیمٍ شذٌ محتزم مًظف است حذاکثز ظزف مذت
ساعت اس سماوی کٍ بٍ پششک یا بیمارستان مزاجعٍ می ومایذ خسارت را بٍ اعالع مزاکش کمک رساوی مفزی
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 ) Mapfreeکٍ شمارٌ تلفه

َای مزبًط بٍ آن در بیمٍ وامٍ درج گزدیذٌ بزساوذ  .خسارت َایی کٍ در محل ( کشًر ي یا شُز محل عشیمت ) بٍ اظالع مزاکش کمک
رساوی مفزی (  )Mapfreeوزسیذٌ باشىذ بٍ َیچ يجٍ در ایزان قابال رسیذگی ي پزداخت وخًاَىذ بًد .

وکات قابل تًجٍ

 - 3ابغال بیمٍ وامٍ ي یا کاَش مذت آن در صًرتی کٍ سفز اوجچام وشذٌ باشذ فقظ با ارائٍ گذروامٍ امکان پذیز است  .تا سماوی کٍ يیشا اعتبار
داشتٍ باشذ بیمٍ وامٍ قابل ابغال ومی باشذ .
َ - 4شیىٍ َای درماوی مزبًط بٍ حًادث واشی اس کار  ،مشمًل تعُذات ایه بیمٍ وامٍ ومی باشذ .
َ - 5زگًوٍ َشیىٍ مزبًط بٍ بیماریُای مًجًد  ،عًد کىىذٌ  ،مشمه یا بیماری َایی کٍ بیمٍ شذٌ قبال بٍ آوُا مبتال بًدٌ ( سپزی ومکًدن ديران
وقاَت بیماری َا ي تبعات درماوی آن ) تحت پًشش ایه بیمٍ وامٍ ومی باشذ .
 - 6پس اس شزيع مسافزت ي خزيج اس کشًر بیمٍ وامٍ قابل ابغال وبًدٌ ي یا مذت سمان بیمٍ وامٍ قابل تغییز ومی باشذ .
 - 7در صًرت عذم دریافت يیشا ي ارائٍ تائیذیٍ سفارت حق بیمٍ با کسز  15.000ریال ي در صًرت اوصزاف اس سفز با کسز  30.000ریال ي حذاکثز
ظزف مذت یک َفتٍ پس اس تاریخ ابغال يیشا بزگشت می گزدد .
 - 8امضاء ایه فزم  ،بیاوگز اعالع ي آگاَی شما اس شزایظ بیمٍ وامٍ درمان مسافزتی می باشذ .
 - 9ایه پیشىُاد بٍ تىُایی ي تا سماوی کٍ بیمٍ وامٍ صادر وشذٌ بزای عزفیه َیچ گًوٍ تعُذی ایجاد وخًاَذ ومًد .
 - 10شزيع ایه بیمٍ وامٍ اس تاریخ ايلیه خزيج مسافز اس کشًر خًاَذ بًد .
ومایىذٌ بیمٍ
تاریخ  ،مُز ي امضاء

شمارٌ سزیال بیمٍ وامٍ صادرٌ :

متقاضی بیمٍ وامٍ ( مسافز)
تاریخ ي امضاء

