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هزینهی

#کرونا_را_شکست_میدهیم



با اسـتفاده از بیمه سـه گانه کرونا، در صـورت ابتال به این 

ویروس، دیگر نگران هزین ههای بیمارستان نخواهید بود. 

چرا که هزین ههای بیمارســتانی ناشــی از ابتال به کرونا تا 

سـقف ١٠٠ میلیون � و تا ســقف تعهد توســط بیمه 

سامان پرداخت خواهد شد.

هما نطور که م یدانید در صورت ابتال به این بیماری، باید 

روزهای متوالـی از کار باز بمانیـد تا از انتقال ویــروس به 

دیگران جلوگیری شــود. در این حالت نیز بیمه ســه گانه 

کـرونا، به ازای هر روز بازمانـدن از کـار در اثر بســتری در 

بیمارستان تا یک ماه، تا سـقف ٣٠ میلیون � به شـما 

خسارت پرداخت م یکند.

شــما به ســـه روش آنالین، خرید از نمایندگان یا عوامل 

فروش و شـــعب بیمه ســـامان م یتوانید بیمه کرونا را 

ـ ههای خود و  خـریداری کــرده و بخش مهمــی از دغدغ

خانواد هتان در مورد این بیماری را کاهش دهید.

عالوه بر این، در صورت بروز اتفاقات ناگوار برای بیمهشده 

از جمله بیماری کرونا، مبلغی تا ســقف ١ میلیارد � به 

بازماندگان پرداخت م یشود.

مزایای بیمه سه گانه کرونا



مزایای بیمه سه گانه کرونا

همراه روزهای سخت

جبران هزینه بیکاری، تا ۳۰ میلیون جبران هزینه بیکاری، تا ۳۰ میلیون 

پوشش هزینه بستری، تا ۱۰۰ میلیون پوشش هزینه بستری، تا ۱۰۰ میلیون 

پرداخت سرمایه عمر، تا سقف ۱ میلیارد پرداخت سرمایه عمر، تا سقف ۱ میلیارد 



مشخصات بیمهنامه

بیمه ســـه گانه کرونا با در نظر گرفتن طر حهای مختلف، 

برای تک تک شـما عزیزان فرصــتی اســتثنایی به وجود 

آورده اســت تا در این روزهــای پراســـتــرس، بخـش 

زیــادی از دغدغههای شـــما را پوشـش داده و خدماتی 

کاربردی فراهم کند. بیمه شد هها م یتوانند حداکثر سقف 

سرمایه ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر را جهت سرمایه فوت انتخاب 

کرده و تعدد در خرید بیمهنامه تا سقف اعالمی مورد تا�د 

است.

طرح

برنزی
سقف تعهد ()

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرمایه فوت

(حادثه و کرونا)

هزینه پزشکی بیمارستانی

(حادثه و کرونا)

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

غرامت روزانه بستری

(به مدت یک ماه)

۱۰۰٫۰۰۰

طرح

نقرهای
سقف تعهد ()

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرمایه فوت

(حادثه و کرونا)

هزینه پزشکی بیمارستانی

(حادثه و کرونا)

۷٫۰۰۰٫۰۰۰

غرامت روزانه بستری

(به مدت یک ماه)

۲۰۰٫۰۰۰

طرح

طالیی
سقف تعهد ()

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرمایه فوت

(حادثه و کرونا)

هزینه پزشکی بیمارستانی

(حادثه و کرونا)

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

غرامت روزانه بستری

(به مدت یک ماه)

۲۵۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هزینه پزشکی بیمارستانی

(حادثه و کرونا)

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

غرامت روزانه بستری

(به مدت یک ماه)

۳۰۰٫۰۰۰

طرح

سقف تعهد ()

سرمایه فوت

(حادثه و کرونا)

پالتین



مشخصات بیمهنامه

طرحهای ویژه

طرح

طالیی ویژه
سقف تعهد ()

پانصد میلیون 

سرمایه فوت

(حادثه و کرونا)

هزینه پزشکی بیمارستانی

(حادثه و کرونا)

پنجاه میلیون 

غرامت روزانه بستری

(به مدت یک ماه)

چهارصد و پنجاه

هزار 

یک میلیارد 

هزینه پزشکی بیمارستانی

(حادثه و کرونا)

صد میلیون 

غرامت روزانه بستری

(به مدت یک ماه)

یک میلیون 

طرح

سقف تعهد ()

سرمایه فوت

(حادثه و کرونا)

پالتین ویژه



طرح

برنزی
سقف تعهد ()

طرح

نقرهای
سقف تعهد ()

طرح

طالیی
سقف تعهد ()

طرح

سقف تعهد ()

پالتین

جدول هزینهها

بیمه سـه گانه کرونا در چهار طرح پالتین، طالیی، نقر های،  

برنزی و همچنین در زما نهای ٩٠ روزه، ١٨٠ روزه و ١ سـاله 

ارائه م یشـود. به این ترتیب با توجه به جدول زیر، شــما 

خواهیـد توانســت بیـم هنامه و طـرح مورد نظر خـود را 

انتخاب کرده و از مزایای این بیمه بهر همند شوید:

۱۶۷٫۵۰۰

یک ساله

۱۸۰ روزه

۱۲۱٫۰۱۸

۶۷٫۰۰۰

۲۵۰٫۱۰۰

۱۸۰٫۶۹۷

۱۰۰٫۰۴۰

۳۴۸٫۰۰۰

۲۵۱٫۴۳۰

۱۳۹٫۲۰۰

۶۴۴٫۰۰۰

۴۶۵٫۲۹۰

۲۵۷٫۶۰۰

۹۰ روزه

یک ساله

۱۸۰ روزه

۹۰ روزه

یک ساله

۱۸۰ روزه

۹۰ روزه

یک ساله

۱۸۰ روزه

۹۰ روزه



جدول هزینهها

طرحهای ویژه

طرح

طالیی ویژه
سقف تعهد ()

طرح

سقف تعهد ()

پالتین ویژه

۱٫۵۳۲٫۰۰۰

یک ساله

۳٫۰۹۰٫۰۰۰

یک ساله



همانطور که م یدانید این روزها کرونا به یکی از بزر گترین 

دغدغ ههای ما در زندگی روزمره تبدیل شده است. حاال که 

روزهای خانه نشـینی رو به اتمام است، زمان آن رسیده تا 

با یک اقدام دوراندیشــانه، دغدغ ههایمان را کم کنیم و با 

آرامش بیشتری به زندگی روزمره خود برگردیم.

بیمه سه گانه کرونا دقیقا به همین منظور طراحی شـده تا ً

ـرگونـه اتفاق ناگوار  در صــورت ابـتال به این بیـماری یا ه

ازجمله در اثر بیماری کرونا، دیگر نگران هزین ههای جانبـی  

و مدیریت خانواده نباشید.

ـرکار رفتن هم نباشـید، بخش زیادی از  حتی اگر قادر به س

هزین ههای شـما توســط بیمه تقبل م یشــود تا با ذهنی 

آسوده، تنها به بهبودی بیندیشید.

علت خرید بیمه سه گانه کرونا



۱

۲

۳

تبصره: تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا جدید شامل 

دو مرحله "غربالگری" و "تا�دی" است.

به موجب این بیم هنامه عالوه بر پوشـ شهای حادثی، در 

 ،(COVID19) صورت وقوع خسـارت به دلیل بیماری کرونا

فوت و نقص عضو، هزینه پزشکی و غرامت روزانه بستری 

با رعایت شرایط ذیل قابل پرداخت است:

    بســتـری بیمـارستانـی بیمهشده و درمان با داروهای 

آنتی وایرال (شرط اصلی پرداخت خسارت است.)

    وجودCRP غیـرطبیعـی یا لنفوپنـی (کمتــر از ١١٠٠) یا 

شواهد مثبت بیماری در س یت یاسکن.

(COVID19)  نکته ٢: دوره انتظار برای پوشش بیماری کرونا

در این بیمهنامه ١٤ روز از تاریخ صدور آن م یباشد.

    مثب تشدن نتیجه آزمایش تشـخیص مولکولی بر روی 

یکی از نمون ههای تنفسی اصلی در یکی از آزمایشگا ههای 

مرجع کشور.

شـایان ذکر اسـت دوره انتظار، زمانی اســت که در طول آن 

بیم هگر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

نکته ١:  هزیـنه آزمایـش تســت کـرونا در تعهـدات این 

بیم هنامه نم یباشد.

بیـمهشدهها میتوانند حداکـثر سقف سرمایه ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

لایر را جهـت سرمایه فـوت انتـخاب نمایند و تعدد در خرید 

بیمهنامه تا سقف اعالمی مورد تا�د میباشد.

شرایط خصوصی بیمه حوادث انفرادی

با پوشش کرونا


