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 است؟ اجباری شینگن ویزای مسافرتی بیمه خرید آیا

ویزای شینگن یکی از الزامات اخذ  بیمه سفر دانید کهاگر از جمله کسانی هستید که قصد سفر به اروپا را دارید، قطعاً می

 هارائ کشور آن سفارت به معتبر مسافرتی بیمه باید شما شینگن عضو کشورهای از کدام هر ویزای دریافت برای .است

 .نمایدمی تایید و رویت را شما مسافرتی نامه بیمه ویزا صدور جهت نظر مورد کشور سفارت. نمایید

. کند سفر تواندمی حوزه این کشورهای تمام به است شینگن ویزای دارای که فردی. است کشور 62 شامل شینگن منطقه

 .رسدمی پایان به کشور کدام در و آغاز حوزه این کشورهای از یککدام از وی سفر ندارد فرقی

 تمام به شینگن ویزای دارای فرد که طورهمان. است ضروری منطقه این در ویزا اخذ برای کشور از خارج مسافرتی بیمه

 سفر تنیس مهم. دارد اعتبار شینگن منطقه تمام در نیز شینگن مسافرتی بیمه کند، سفر تواندمی شینگن حوزه کشورهای

 نای کل در شینگن مسافرتی بیمه شود،می ختم یککدام به و شده شروع شینگن حوزه کشورهای از یککدام از گزاربیمه

 .است معتبر منطقه

. یدنمای ارائه کشور آن سفارت به معتبر مسافرتی بیمه باید شما شینگن عضو کشورهای از کدام هر ویزای دریافت برای

 .نمایدمی تایید و رویت را شما مسافرتی نامه بیمه ویزا صدور جهت نظر مورد کشور سفارت

 ات مهم در خصوص بیمه:نک

 مراجعه از قبل حتما. باشدمی قبول مورد خاصی هایشرکت مسافرتی نامه بیمه ها، کشور از برخی ویزای دریافت  .1

 .نمایید  بررسی را کشور آن سفارت قبول مورد هایشرکت لیست سفارت به

 

 26 از بیش سفر یک به گزاربیمه اگر یعنی دارد؛ اعتبار متوالی روز 26 از کمتر سفرهای برای شینگن مسافرتی بیمه .6

 قامتا محل کشور به باید حتماً و نیست شینگن مسافرتی بیمه پوشش تحت بعد به ام29 روز از برود، متوالی روز

 .بگیرد قرار بیمه پوشش تحت مجدداً تا کند آغاز دیگر سفری و بازگردد

 

 امری بسیلر مهم می باشد. ویزا گرفتن برای شینگن مسافرتی بیمه تعهدات سقف .9

 شینگن ویزای مسافرتی بیمه هایپوشش طحس

 اگر. باشدمی هزاریورو 9۳ هاسفارت طرف از شده پذیرفته و نیاز مورد پوشش حداقل شینگن مسافرتی هایبیمه همه در

 سطح .خورد خواهید مشکل به ویزا گرفتن در زیاد احتمال به باشد داشته را مبلغ این از کمتر پوشش شما مسافرتی بیمه

 که تاس بهتر رو این از. است مهم بسیار بیافتد اتفاق شما برای سفر زمان در است ممکن که خساراتی جبران در هاپوشش

 .آورد فراهم شما برای را مناسبی پوشش کشورها از کدام هر در خسارت زمان در که نمایید خریداری را مسافرتی بیمه

 

 وششپ تحت هایخسارت تمامی جبران برای دارد وجود شما شینگن مسافرتی بیمه در که پوششی سقف که این مهم نکته

 شدن گم حتی و مدارک شدن گم حرکت، در تاخیر دندان، عفونت هزینه بیماری، درمان هزینه جمله از مسافرتی نامه بیمه

 .باشدمی سفر زمان در غیره و چمدان و بار
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 :باشدمی زیر جدول صورت به شینگن مسافرتی بیمه برای بیمه هایشرکت پوشش

 

 

 

 

 

 

 

 شینگن مسافرتی بیمه قیمت بر موثر عوامل

  :مسافر سن

 .داشت خواهد را ایجداگانه قیمت طبقه هر داشتن قرار و شده گرفته نظر در سنی طبقه چند مسافرتی هاینامهبیمه در 

 یمهب حق باشد، بیشتر گزاربیمه سن هرچه یعنی است؛ صعودی مختلف هایدسته برای شینگن مسافرتی بیمه قیمت

 .شودمی بیشتر مسافرتی

 .است ثابت …و البرز مسافرتی بیمه پاسارگاد، مسافرتی بیمه ازجمله هابیمه همه برای تقریباً بندیدسته این

  :سفر مدت

 قیمت دباش طوالنی شما سفر مدت قدر هر. است شینگن مسافرتی بیمه قیمت کننده تعیین عوامل از دیگر یکی سفر مدت

 .رودمی باالتر هم شما مسافرتی بیمه

 برای. دارند هم سالهیک و ماههشش تعرفه با طرح بیمه، هایشرکت بعضی. است روزه 1-7 سفر بیمه مدت ترینکوتاه

 .است ترصرفهبه سالهیک یا ماههشش تعرفه روند،می خارجی سفر به زیاد که کسانی

  :شما انتخابی بیمه شرکت

 کنندیم همکاری مسافرتی بیمه ارائه برای خارجی های شرکت با کشور داخل ایبیمه شرکت هر شد گفته پیشتر که همانطور

 .داشت خواهد متفاوتی شینگن مسافرتی بیمه قیمت بیمه، شرکت هر این بنابر
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 ینگنش مسافرتی بیمه که هاییشرکت از برخی. باشد خدمات ارائه کیفیت در تفاوت دلیلبه تواندمی قیمت اختالف این

 :از عبارتند دهندمی ارائه

 سامان. 

 پاسارگاد. 

 ملت. 

 ایران. 

 .… 

 :انتخابی های پوشش میزان

 دو با ار شینگن مسافرتی بیمه توانیدمی شما شد گفته مسافرتی بیمه هایپوشش سطح به مربوط جدول در که همانطور

 هشناخت طالیی شینگن و شینگن نام با هاپوشش این هاشرکت از برخی در. نمایید خریداری یورویی هزار ۰۳ و هزار 9۳ پوشش

 پوشش با شینگن مسافرتی بیمه از یورو هزار ۰۳ پوشش با طالیی شینگن مسافرتی بیمه که است واضح کامال. شوندمی

 .است ترگران یورو هزار 9۳

 طرح جغرافیایی محدوده

 این یزن شینگن مسافرتی بیمه برای. است بیمه پوشش جغرافیایی محدوده سفر، بیمه قیمت در تأثیرگذار عوامل از یکی

 ست؛ا باالتر شینگن مسافرتی بیمه قیمت باشد، تروسیع شده خریداری طرح جغرافیایی محدوده است. هرچه برقرار موضوع

 .کنیم خریداری را شینگن طرح داریم، را شینگن حوزه به سفر قصد فقط اگر است بهتر لذا

 شینگن مسافرتی بیمه در خسارت پرداخت نحوه

 12۱ یا روز 7  مدت ظرف باید مسافر افتاد اتفاق برایتان مسافرتی بیمه پوشش تحت حوادث از یکی مسافرت زمان در اگر

 هبیم شماره و( شده بیمه) مسافر نام اعالم با و گرفته تماس نامه بیمه روی مندرج رسان کمک شرکت شماره با ساعت

 .نماید دریافت بیمه شرکت اپراتورهای از را خسارت دریافت برای الزم هایراهنمایی خسارت نوع و نامه

 شینگن مسافرتی بیمه خسارت پرداخت برای الزم مدارک

 شینگن مسافرتی نامه بیمه اصل 

 پاسپورت مقصد و مبدا کشور به خروج و ورود صفحه اول، صفحه صفحات کپی و  اصل 

 شینگن مسافرتی بیمه خسارت اعالم فرم تکمیل 

 درمان و تشخیص جهت در پزشک نسخه اصل 

 درمانی مراکز سایر یا و بیمارستان پرداختی هایحساب صورت اصل 

 شرکت نامه شده، انجام هایهزینه فاکتور ها،چمدان رسیدن در تأخیر از ناشی ضروری خرید هایهزینه خصوص در 

 ساعت 16 حداقل تا چمدان ارائه عدم بر مبنی هوایی


