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سازمان حج و زیارت
مدیران محترم استانها

با سالم و احترام

نظر به اینکه قرارداد گروهی بیمه درمان ،عمر ،حادثه ،مسئولیت (بار) زائرین محترم تمتع سال  1398با شرکت سهاامی
بیمه ایران منعقد گردیده است ،بدینوسیله شرایط و تعادات بیمه مذکور به شرح ذیل جات باره برداری اعالم می گردد .لطفاً
دستور فرمائید نسبت به اطالع رسانی به زائرین معزز بصورت کامل و دقیق در جلسات توجیای و آموزشهی کارواناها اقهدام زم
صورت پذیرد.
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بیمه عمر ،حوادث و درمان (سرمایه و تعهدات)

 -1-1در صورت فوت به هر علت هر یک از بیمه شدگان پرداخت غرامت به مبلغ 350,000,000ریال
 -2-1در صورت فوت بیمه شدگان در اثر حادثه پرداخت غرامت به مبلغ  2.650,000,000ریال
 -3-1بدیای است در صورت فوت بر اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان در طول مدت قهرارداد میهزان غرامهت فهوت
 3.000,000,000ریال می باشد.
 -4-1در صورت بروز حادثهه منرهر بهه نقهو ع هو و یها از کهار افتهادگی دائه و کامهل پرداخهت غرامهت مبلهغ
 2.650,000,000ریال

 -5-1در صورت بروز حادثه منرر به نقو ع و و یا از کار افتادگی دائ و جزئی پرداخت غرامت حداکثر تها سهق
مبلغ  2.650,000,000ریال
 -6-1در صورت بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی ایران به علل بیماری یا حادثه در زمهان پوشهب بیمهه ای،
پرداخت خسارت تا  270.000.000ریال

 -7-1هزینه مراجعت زائر بیمار یا مصدوم از ایستگاه پروازی به شار محل اعزام با ارائه رسید معتبر از محل بند 6-1
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 -8-1هزینه مراجعت زائر فوت شده از ایستگاه پروازی به شار محل اعزام با ارائه رسید معتبر از محل بند 1-1
 -9-1مدت پوشب هر یک از بیمه شدگان (زائرین ،عوامل ستادی  ،عوامل اجرایی  ،روحانیون و کهادر پزشهکی ) 48
ساعت قبل از اعزام تا  72ساعت پس از مراجعت خواهد بود .در صورتی که زائر در عربستان بیمار یها مصهدوم
گشته و بر اثر آن به ایران مراجعه و به مراکز درمانی مراجعه نماید تا دو هفته پس از بازگشهت تحهت پوشهب
خواهد بود.
 -10-1پرداخت هزینه های درمان سرپایی و پاراکلینیکی بعلت بیماری یا حادثه هماننهد انرهام نهوار قلها ،رادیهول ی،
آزمایشان اورژانس ،گچ گیری و نظایر آن تا سق  27.000.000ریال امکان پذیر می باشد.
 -11-1پرداخت هزینه های درمانی بیمار یا مصدومی که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و تحت درمان
قرارگرفته و با نظر پزشک معالج خویب ترخیو گردیده است لیکن به منظور ادامه درمان حداکثر تا مهدت 90
روز از زمان وقوع بیماری یا حادثه قادر به انرام هزینه و یا بستری در مراکز درمانی خواههد بهود و پهس از آن
پوشب بیمه ای نامبرده امکان پذیر نخواهد بود.
 -12-1پرداخت هزینه نقل و انتقال بیماران و مصدومین در کشور عربستان در مسیر بین شارهای مکه ،جده و مدینهه
در مواردی همچون شکستگی استخواناای ستون فقرات ،لگن ،ران و نظایر آن تا سق  1000ریال سعودی.
 -13-1هزینه های مربوط به تایه داروهای مصرفی زائرین با دستور پزشکان مرکز پزشکی حج که در لیست داروهای
مرکز پزشکی نمی باشد تا سق  200ریال سعودی از طریق بیمه گر قابل پرداخهت مهی باشهد( .مشهروط بهر
تائید مرکز پزشکی حج )
تبصره :مدیران محترم کارواناا می بایست با ارائه مشخصات زائر اع از نام و نام خانوادگی ،شماره کهاروان نسهبت
به پرداخت هزینه مذکور (بند  )12-1و (بند  )13-1اقدام و ناایتاً از طریق مراجعه به نماینهده بیمهه ایهران مسهتقر در
ستادهای مکه و مدینه با ارائه مدارک مثبته نسبت به تسویه حساب اقدام خواهند نمود.
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 -14-1شرکت بیمه ایران متعاد گردیده نسبت به استقرار آمبو نس در ایستگاه های پروازی پرترافیک بصورت دائمی
و در ایستگاه های دارای ترافیک پایین بصورت آنکال با ترایزات مناسا در زمهان رفهت و برگشهت زائهرین
جات ارائه خدمات درمانی و انتقال بیماران به بیمارستان های کشور تا پایان عملیات تمتع اقدام نمایند.
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بیمه مسئولیت (بار) تعهدات و پوششها

 -1-2امههوال هههر نفههر از زائههرین در زمههان رفههت تهها مبلههغ  10,000,000ریههال تحههت پوشههب بیمههه
می باشد.
 -2-2امههوال هههر نفههر از زائههرین در زمههان برگشههت تهها مبلههغ  30,000,000ریههال تحههت پوشههب بیمههه
می باشد.
 -3-2خسارت دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری پس از کسر  %25استاالک تا سق  10,000,000ریال از سوی
بیمه گر پرداخت خواهد شد و برای گوشی تلفن همراه غرامتی پرداخت نخواهد شد.
 -4-2بار هر یک از زائرین از زمان رفت و تحویل بار به فرودگاه و تا زمان برگشت و تحویل بار به ایشان در فرودگاه
ایران تحت پوشب بیمه می باشد.
تبصره  :1زم بذکر است مسئولیت بار زائرین که در زمان رفت یا برگشت از عربستان تحویل شهرکتاای هواپیمهایی
شده و در ازاء آن تگ بار به زائرین تحویل گردیده با شرکت های هواپیمایی بوده و شرکت بیمه گهر نسهبت بهه ایهن
لوازم تعادی نخواهد داشت  .فلذا نیاز است زائرین گرامی نسبت به اخذ لوازم کامل خود از شرکتاای هواپیمایی توجیهه
شوند.
تبصره :2در صورت مفقودی اشیاء و لوازم می بایست مشخصات زائر و لوازم مفقود شده به اطالع ستادهای مسهتقر
در مکه مکرمه و مدینه منوره یا مدیریتاای حج و زیارت استان های سراسر کشور اطالع رسانی گردد .
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واحدهای مذکور پس از ثبت اطالعات فوق در سایت بیمه زائرین تمتع سال  1398و چاپ فرم از سهایت مربوطهه بهه
مالباختگان تحویل خواهند نمود  .فرم چاپ شده پس از تائید ستاد مکه مکرمه یا مدینه منوره و همچنین دفهاتر حهج و
زیارت استاناا و اداره امور رفاهی در تاران قابل ارائه به شرکت بیمه و اخذ خسارت می باشد  .م افاً اینکه مدت زمهان
زم برای ارائه گزارش (فرم اشیاءگمشده) به شرکت بیمه حداکثر از زمان برگشت به ایران حداکثر  3ماه می باشد .
تبصره :3وجوه نقد ,طال ,جواهرات  ,اوراق بهادار ,سمعك  ,عينك  ,ساعت مچی ,کالسکه بچهه ,ویلچر ,دارو
و مواد غذائی ,اکو ,آمپلی فایر ,لپ تاپ ,تبلت ,گوشی تلفن همراه ,عطر و ادوکلن و هر آنچهه کهه ماهيهت بهار
ندارد از تعهدات بيمه گر خارج بوده و جبران خسارت نخواهد شد .لذا با توجه به عدم پوشش اقالم فوق الهذکر,
پيشنهاد می گردد زائرین محترم در صورت تمایل نسبت به تحت پوشش قرار دادن این اقهالم بها اختيهار خهود
اقدام نمایند.
تبصره :4به منظور جلوگيری از بروز اختالف و اعتراض زائرین معزز الزامی است قبل از اعزام کاروان ,مواردی که جهز
استثنائات قرارداد بوده و قابل پرداخت نمی باشد به درستی و به دقت به زائرین اطالع رسانی شهود و همچنهين از تییيهد
فرم هایی که در آن موارد فوق الذکر درج گردیده خودداری بعمل آید.

سجاد جوکار
مدیر کل منابع انسانی

رونوشت:
جناب آقای علی رضا رشیدیان رئیس محترم سازمان جات استح ار
جناب آقای آزاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جات استح ار
جناب آقای اکبر رضایی معاون محترم امور حج و زیارت جات استح ار
جناب آقای عبدالحسین عاشوریان مقدم رئیس محترم اداره اموررفاهی کارکنان
جناب آقای امیرحسین نصیری رئیس محترم اداره مرکزی اسناد ومدارک
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