بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی
بیوَ حْادث بَ دّ صْرت گرُّی ّ اًفرادی ارائَ هیضْد .در ایي بیوًَاهَ حْادثی کَ هوکي است برای
بیوَضدٍ اتفاق بیافتد هْرد پْضص لرار هیگیرد .هٌظْر از حْادث ُر گًَْ ّالعَ ًاگِاًی ًاضی از عاهم
خارجی است كَ بدّى لصد ّ ارادٍ بیوَضدٍ در هدت سفر برای اّ رخ دُد ّ هٌجر بَ جراحتً ،مص عضْ ،از

كارافتادگی ّ یا فْت بیوَضدٍ گردد.
در ایي بیوًَاهَ ضرکت بیوَ هتعِد هیضْد ،خسارتُایی را کَ در اثر ُریک از حْادث بَ بیوَضدٍ یا

بیوَضدگاى ّارد ضدٍ است ،جبراى کٌد.

:پىششهایایهبیمهوامهشاملمىاردزیرمیشىد





غراهت فْت
ًمص عضْ یا از كارافتادگی دائن (كلی یا جسئی)
ُسیٌَ پسضكی
غراهت رّزاًَ

ُوچٌیي هتماضی بیوَ حْادث هیتْاًد با پرداخت حكبیوَ بیطتر از پْضصُای اضافی ایي بیوًَاهَ هاًٌد پرداخت
.خسارتُایی کَ در اثر اًجام ُریک از ّرزشُای اسکی ،فْتبال ،کًٍْْردی ،لایكراًی ّ … ایجاد ضْد ،بِرٍهٌد ضْد

بهتراستبداویدکهبیمهحىادثتىهابرایمدیرانتىرهاویستبلکههرفردویاهرگروهیمیتىاود
برایحفاظتخىددربرابرهرحادثهایایهبیمهوامهراخریداریکىد
.

برای دریافت بیمه نامه قیمت را از لیست انتخاب نمائید و مشخصات لیدر را بهمراه مبدا – مقصد –
تعداد روزهای سفر و تاریخ سفر را به شماره تلفن همراه( 09126729405واتس آپ ویا تلگرام)
ارسال نمائید .
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