
 

 

 

 

 

 

 

 مطـــمئن و تـــوانا

الیـمه تعـبس  

 تاریخ :

 نام و کد معرف :

 فرین به خارج از کشورمساپیشنهاد بیمه نامه 

 شرکت سهامی بیمه دانا

 م.را داراینجانب با اطالع کامل از مزایا و شرایط بیمه نامه و طبق مشخصات مندرج در جدول ذیل تقاضای صدور بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور 

 "ه )مسافر( دارد . درا صحیح و خوانا تکمیل نمائید زیرا اعتبار بیمه نامه بستگی به اظهارات بیمه شلطفا جدول ذیل  "

.نام و نام خانوادگی بیمه شده 1

 )مسافر(

 .تاریخ تولد2

 میالدی         شمسی  

 .شماره گذرنامه4 .تاریخ شروع سفر3

    
 

  .آدرس7                              .کد پستی6 .کد ملی5

    

 

.نام کشورهایی که قصد سفر 9 .مدت اقامت8

 دارید

 .تلفن11 .هدف از سفر11

    

 

 

 مزایای بیمه نامه :

متوالی در  روز 11پرداخت هزینه های فوریتهای پزشکی و دندانپزشکی ، دعاوی حقوقی،اعزام همراه بیمار از ایران در صورتیکه بیمه شده بیش از 

 قت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی .بیمارستان باشد ، بازگرداندن پیکر بیمه شده متوفی به ایران ، کمک رسانی و راهنمائی در صورت سر

 نکات قابل توجه :

دوران نقاهت جزء بیماری هزینه های مربوط به بیماریهای موجود ، عود کننده ، مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبال به آنها مبتال بوده )  .1

 ندارد . ارقر محسوب می شود ( تحت پوشش

از کشور و  ریال می باشد ) به شرط عدم خروج 111/21/-هزینه فسخ بیمه نامه و یا کاهش مدت سفر، با اخذ ویزا و یا بدون اخذ ویزا ، مبلغ  .2

 .انقضای مدت اعتبار ویزا (

 یورو در هر مورد خسارت . 25فرانشیز  .3

 موقع حق بیمه ، این پیشنهاد هیچگونه تعهدی برای بیمه گر و بیمه گذار نخواهد داشت .انعقاد قرارداد و عدم پرداخت ب عدمدر صورت  .4

 اعالم خسارت باید در اسرع وقت ) زمان مشخص شده در بیمه نامه ( به  ))شرکت خدمات رسان (( صورت گیرد. .5

 تاریخ و امضاء بیمه شده :                                                                             تاریخ و امضاء معرف :                     

 

 2شماره بازنگری فرم :                                                                         DO-FR-80-157شماره فرم :           


