סקיצה

ביטוח נסיעות לחו“ל בקליק
ייחודי לעובדי טאואר סמיקונדקטור
רכישה אינטרנטית של ביטוח נסיעות לחו"ל מסוג דרכון " "FIRST CLASSבאמצעות פורטל ייחודי.
רכישת ביטוח מסוג דרכון " "FIRST CLASSהינה קלה ומהירה ובסיומה תשלח הפוליסה לכתובת המייל של המבוטח.
פוליסת דרכון “ "FIRST CLASSהינה פוליסה עם גבולות כיסוי גבוהים ,הכוללת כיסוי להוצאות רפואיות ,הטסה רפואית,
רעידת אדמה ,ביטול נסיעה ועוד ומתאימה לנוסעים עד גיל .90

לרכישה

››

אנו מאחלים לך ולבני משפחתך חופשה בטוחה ומהנה,
הראל חברה לביטוח

*התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.

שם חטיבה
בריאות

שם אגף
חו"ל

קמפיין +מוצר +סקיצה
6343_Flayer_66343

נושא
עובדי טאואר סמיקונדקטור

סוג עבודה
פלייר

גודל
550*650

שם מבצע
הגר

תאריך
 טסוגואאואוגואאסוגואטסוגוא -

סטודיוהראל

הטבות מיוחדות לעובדי טאוור סמיקונדקטור
■ ■מחיר אטרקטיבי.
■ ■אפשרות לרכישת ביטוח לבני המשפחה.

b6343/6621

ניתן להרחיב את הביטוח למגוון הרחבות המותאמות
למצב הרפואי ואופי הנסיעה תמורת דמי ביטוח נוספים:
■ ■החמרה של מחלה קיימת ,מחלת לב קיימת ,מחלה ממאירה.
■ ■הריון עד שבוע  32לאישה שגילה עד  42שנים.
■ ■ספורט אתגרי וספורט חובבני.
■ ■טלפון סלולרי ועוד..

במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל דרכון ""FIRST CLASS
זכאי המבוטח לשירותי רפואה בארה"ב -
ניתן לחייג שיחת חינם לשירות לקוחות דובר עברית של
 GMMIבארה"ב ,שירות הלקוחות פועל  24שעות ביממה.
נציג שירות יפנה אתכם לקבלת טיפול רפואי אצל נותני
שירות שבהסכם בכל פינה בארה"ב.
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