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گروهی

مشاوره و خرید بیمه مسافرتی بیمه سامان:

عقد قرارداد همکاري با آژانس هاي مسافرتی و دفاتر زیارتی و سیاحتی

بیمه مسافرتی بیمه سامان



1 تا 7 روز1،685،0001،264،000842،000632،000421،000211،000

8 تا 15 روز3،283،0002،462،0001،642،0001،231،000821،000410،000

16 تا 23 روز3،888،0002،916،0001،944،0001،458،000972،000486،000

23 تا 31 روز4،061،0003،046،0002،030،0001،523،0001،015،000508،000

32 تا 45 روز6،264،0004،698،0003،132،0002،349،0001،566،000783،000

46 تا 62 روز7،085،0005،314،0003،542،0002،657،0001،771،000886،000

63 تا 92 روز10،152،0007،614،0005،076،0003،807،0002،538،0001،269،000

شش ماھھ18،878،00014،159،0009،439،0007،079،0004،720،0002،360،000

یکسالھ31،968،00023،976،00015،984،00011،988،0007،992،0003،996،000

1 تا 7 روز1،491،0001،118،000746،000558،000373،000186،000

8 تا 15 روز3،003،0002،251،0001،501،0001،126،000751،000376،000

16 تا 23 روز3،499،0002،624،0001،750،0001،312،000875،000437،000

23 تا 31 روز3،672،0002،753،0001،837،0001،378،000919،000459،000

32 تا 45 روز5،746،0004،309،0002،873،0002،155،0001،437،000718،000

46 تا 62 روز6،437،0004،827،0003،219،0002،414،0001،610،000805،000

63 تا 92 روز9،137،0006،853،0004،568،0003،426،0002،285،0001،143،000

شش ماھھ17،064،00012،799،0008،533،0006،398،0004،265،0002،133،000

یکسالھ28،987،00021،741،00014،494،00010،870،0007،246،0003،624،000

شنگن با تعهد 30.000 یورو

زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال٨١ سال بھ باال

بیمه مسافرتی به مقصد حوزه شنگن با تعهد 50.000 یورو

زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال٨١ سال بھ باال



زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال81 سال به باال

1 تا 7 روز2،528،0001،896،0001،264،000947،000632،000315،000

8 تا 15 روز4،925،0003،694،0002،462،0001،846،0001،232،000616،000

16 تا 23 روز5،832،0004،375،0002،917،0002،187،0001،457،000730،000

2 تا 31 روز6،091،0004،568،0003،046،0002،285،0001،523،000761،000

32 تا 45 روز9،397،0007،046،0004،697،0003،523،0002،349،0001،175،000

46 تا 62 روز10،584،0007،937،0005،293،0003،970،0002،647،0001،323،000

63 تا 92 روز15،272،00011،453،0007،635،0005،726،0003،818،0001،909،000

شش ماهه28،296،00021،223،00014،149،00010،611،0007،073،0003،538،000

یکساله47،952،00035،965،00023،976،00017،983،00011،989،0005،993،000

نرخ حق بیمھ مسافرتی بھ مقصد سراسر دنیامدت زمانھمھ سنین

1 تا 4 روز١۵٠�٠٠٠

5 تا 7 روز١٧٠�٠٠٠

8 تا 15 روز٢٠٠�٠٠٠

16 تا 23 روز٢۵٠�٠٠٠

24 تا 31 روز٣٠٠�٠٠٠

سراسر دنیا با تعهد 8.000 یورو

بیمه مسافرتی سراسر دنیا با تعهد 50.000 یورو

www.saman724.ir



زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال81 سال به باال

1 تا 7 روز1،770،0001،326،000885،000664،000442،000221،000

8 تا 15 روز3،448،0002،586،0001،723،0001،293،000862،000430،000

16 تا 23 روز4،083،0003،062،0002،042،0001،531،0001،021،000510،000

2 تا 31 روز4،264،0003،198،0002،131،0001،598،0001،065،000533،000

32 تا 45 روز6،578،0004،933،0003،288،0002،467،0001،645،000822،000

46 تا 62 روز7،409،0005،557،0003،704،0002،778،0001،853،000927،000

63 تا 92 روز10،690،0008،017،0005،345،0004،008،0002،672،0001،336،000

شش ماهه19،808،00014،856،0009،904،0007،427،0004،952،0002،475،000

یکساله33،566،00025،174،00016،784،00012،587،0008،392،0004،195،000

زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال81 سال به باال

1 تا 7 روز994،000746،000497،000373،000248،000125،000

8 تا 15 روز1،944،0001،457،000973،000730،000487،000243،000

16 تا 23 روز2،312،0001،733،0001،155،000867،000578،000289،000

2 تا 31 روز2،419،0001،814،0001،210،000907،000605،000302،000

32 تا 45 روز4،104،0003،079،0002،053،0001،539،0001،025،000514،000

46 تا 62 روز4،234،0003،176،0002،117،0001،587،0001،059،000530،000

63 تا 92 روز6،048،0004،536،0003،024،0002،269،0001،512،000757،000

شش ماهه12،312،0009،233،0006،157،0004،618،0003،079،0001،539،000

یکساله20،736،00015،552،00010،368،0007،776،0005،184،0002،592،000

خاور میانه و افریقا 15.000 یورو

بیمه مسافرتی سراسر دنیا به جز امریکا و کانادا 50,000 یورو



زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال81 سال به باال

1 تا 7 روز994،000746،000497،000373،000248،000125،000

8 تا 15 روز1،944،0001،457،000973،000730،000487،000243،000

16 تا 23 روز2،312،0001،733،0001،155،000867،000578،000289،000

2 تا 31 روز2،419،0001،814،0001،210،000907،000605،000302،000

32 تا 45 روز4،104،0003،079،0002،053،0001،539،0001،025،000514،000

46 تا 62 روز4،234،0003،176،0002،117،0001،587،0001،059،000530،000

63 تا 92 روز6،048،0004،536،0003،024،0002،269،0001،512،000757،000

حق بیمه مسافرتی به مقصد عربستان صعودي

بیمه مسافرتی عربستان صعودي 15,000 یورو

www.saman724.ir



زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال81 سال به باال

1 تا 7 روز864،000648،000432،000324،000216،000108،000

8 تا 15 روز1،728،0001،296،000864،000648،000432،000216،000

حق بیمه مسافرتی به مقصد عراق و سوریه

بیمه مسافرتی عراق و سوریه 15,000 یورو

www.saman724.ir



زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال81 سال به باال

1 تا 7 روز864،000648،000432،000325،000216،000109،000

8 تا 15 روز1،693،0001،271،000846،000635،000424،000211،000

16 تا 23 روز2،013،0001،510،0001،007،000755،000504،000251،000

2 تا 31 روز2،099،0001،575،0001،050،000787،000525،000262،000

32 تا 45 روز3،560،0002،670،0001،779،0001،334،000889،000445،000

46 تا 62 روز3،672،0002،753،0001،837،0001،378،000919،000459،000

63 تا 92 روز5،262،0003،946،0002،630،0001،973،0001،315،000658،000

حق بیمه مسافرتی به مقصد ترکیه

بیمه مسافرتی ترکیه 15.000 یورو

www.saman724.ir



زیر 12 سال13 تا 65 سال66 تا 70 سال71 تا 7675 تا 80 سال81 سال به باال

1 تا 7 روز691،000518،000346،000259،000173،00086،000

8 تا 15 روز1،361،0001،021،000680،000510،000341،000170،000

16 تا 23 روز1،598،0001،198،000800،000600،000400،000200،000

2 تا 31 روز1،685،0001،264،000843،000632،000421،000211،000

32 تا 45 روز2،851،0002،139،0001،426،0001،069،000713،000357،000

46 تا 62 روز2،938،0002،203،0001،469،0001،102،000734،000368،000

63 تا 92 روز4،213،0003،158،0002،105،0001،579،0001،053،000527،000

حق بیمه مسافرتی به مقصد کشورهاي حاشیه خلیج فارس

بیمه مسافرتی به مقصد کشورهاي حوزه خلیج فارس  10,000 یورو

www.saman724.ir


