אוגוסט 2016

שינויים בביטוח נסיעות לחו”ל החל מ16.10.2016 -
אנו שמחים להודיעך על המשך הענקת ביטוח נסיעות לחו”ל חינם למחזיקי כרטיסי אשראי בינלאומיים אשר
הונפקו ע”י ישראכרט בע”מ ,בכפוף להפעלת הביטוח לפני כל נסיעה לחו”ל.
החל מתאריך  16.10.16הטבת הביטוח תוענק באמצעות חברת איי אי ג’י ישראל חברה לביטוח בע”מ ()AIG

על-פי פוליסת .AIG TRAVEL - CREDIT CARD

לתשומת ליבך!

חובה להפעיל את הפוליסה לפני כל נסיעה לחו”ל ,כולל בכרטיסי פלטינה וקורפורייט!
חדש  -הכיסוי חל גם באירוע טרור.
ספורט חורף אינו מכוסה במסגרת הפוליסה.
הפוליסה אינה מכסה ,בין היתר ,מצב רפואי קיים ,נטילת תרופות והריון.
יש לעיין בפרטי הפוליסה המלאים והמחייבים ולבדוק את התאמת הפוליסה לצרכיך.
חשוב לציין בשיחת ההפעלה יש למסור פרטים ,בין היתר ,על מצבך הרפואי ונטילת תרופות וזאת לצורך בדיקת
התאמת הפוליסה לצריכך .ניתן לרכוש מחברת הביטוח פוליסת ביטוח מורחבת ,פוליסה לילדים ולבני זוג ,כיסוי
לספורט חורף וכיסויים נוספים.
עד לתאריך  15.10.16הטבת הביטוח תוענק באמצעות כלל חברה לביטוח בע”מ ,על פי פוליסת כלל ביטוח
למחזיקי כרטיסי האשראי .ללקוחות שיפעילו את הביטוח ויצאו לחו”ל לפני ה ,15.10.16-תקופת הביטוח תחל מיום
היציאה לחו”ל למספר הימים לגביהם בוצעה הפעלה ,גם אם מועד זה יהיה לאחר .15.10.16
להפעלת הביטוח03-6364686 / 03-6381919 :
בימים א’-ה’ בשעות  8:30-20:00ביום ו’ בשעה .8:30-13:00
הפוליסות המלאות והמחייבות מפורסמות באתר האינטרנט של ישראכרט www.isracard.co.il

אנו בטוחים שתמשיכו לקבל שרות מיטבי ע”י חברת כלל ביטוח בתקופת המעבר ועל ידי חברת  AIGבהמשך.

ישראכרט איתך לאורך כל הדרך ,גם בחו”ל.

ישראכרט איתך גם בחו”ל

לבלות ,לטייל וליהנות בראש שקט בחו"ל עם ישראכרט
לנוחותך ,ריכזנו עבורך את כל המידע הנחוץ לפני ,בזמן ואחרי הנסיעה

כל המידע והפעולות בזמן
השהייה בחו”ל

פירוט ובירור עסקאות בחו”ל | שירות לקוחות
לשוהים בחו”ל | פריסת עסקאות בחו”ל לתשלומים

כל המידע והפעולות לאחר
החזרה לארץ

פירוט ובירור עסקאות בחו”ל | שירות לקוחות

פרטים נוספים באתר ישראכרט

ד.המאירי קוד צרופה 30011500803

כל המידע והפעולות לשלב
תכנון הנסיעה

הפעלת ביטוח נסיעות לחו"ל | שירות לקוחות
פריסת עסקאות בחו"ל לתשלומים
שערי המרה בעסקאות בחו"ל | טיפים לפי יעד

