לא הייתם רוצים שהזיכרונות היחידים שלכם
מהטיול לחו"ל ,יהיו הוצאות הטיפול...
מי מאתנו לא מפנטז על חופשה מושלמת על אי אקזוטי ,עם קוקטייל טרופי ומטריה ורדרדה
ביד אחת ,שמן שיזוף ביד שנייה והמון קופיפים חביבים שמדלגים סביבכם מענף לענף
ומחייכים למצלמה ,לצלילי להקה מקומית שמנעימה ברקע.
עכשיו דמיינו איך אגוז קוקוס אחד נוחת עליכם מלמעלה ...ובום! הלכה החופשה והתחילו
כאבי הראש.
מרגע זה תתכוננו לחוויות מרגשות ...אמבולנס במקום יאכטה ,אינפוזיה בבית חולים במקום
קוקטייל ,אחיות ורופאים במקום צוות הווי ובידור במלון ,צפצופים של מוניטורים במקום
אגדודו בקלאב ,קלסר שלם עם חשבונות אשפוז והוצאות טיפול במחירים של מאה חופשות
הכל כלול ,שנוחת עליכם יחד עם אגוז הקוקוס על הראש ,ועוד אינסוף טפסים בשפה
מקומית וצילומי רנטגן פוטוגניים במחירים אסטרונומיים ,במקום אלבום עם תמונות בחולצת
הוואי בפייסבוק.
החלטתם לטוס לחו"ל? רגע לפני שאתם אורזים לבד ומתלבטים בין חלון למעבר ,עוף או
בקר וקורעים את הדיוטי פרי ,קחו לעצמכם דקה או שתיים לעשות לעצמכם ביטוח נסיעות
לחו"ל.
לא משנה באיזה יעד בחרתם ומה מטרת הנסיעה ,בין אם אתם קופצים לנסיעת עסקים של
כמה שעות ובין אם אתם מתכננים טיול חובק עולם בירח הדבש ,כדאי שתדעו שמרגע שאתם
יוצאים את גבולות המדינה ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,איננו מכסה אתכם ואתם מוכרחים
ביטוח נסיעות לחו"ל.
ביטוח נסיעות לחו"ל מגן עליכם במקרים של אירועים רפואיים בחו"ל ומספק פיצוי גם בגין אובדן או
נזק למטען שלכם ,וכמובן ,מאפשר לכם לטוס בראש שקט.
בכל שנה מאות אלפי ישראלים בוחרים בביטוח נסיעות לחו"ל של מגדל ,המאפשר להתאים את תנאי
הביטוח לצרכים האישיים ולאופי הנסיעה .ככל שהביטוח מקיף יותר ,כך המענה במקרה הצורך יהיה
רחב יותר ויאפשר לכם לדעת שאתם בידיים טובות ברגע האמת.
מגדל מציעה לכם בין היתר ,ביטוח נסיעות לחו"ל "מגדל מסע עולמי פלטינום" ,המעניק כיסוי מגוון
רחב של הוצאות רפואיות ונזקים למטען האישי ליוצאים לחו"ל לטיול ,חופשה ,ביקור משפחתי או
נסיעת עסקים.
לדוגמה ,כיסוי להוצאות רפואיות עד  ,1,800,000$החזר הוצאות בגין קיצור או ביטול נסיעה ,פיצוי בגין
מוות או נכות מלאה מתאונה ,חבות כלפי צד ג' ,ביטוח כבודה ועוד.

בנוסף תוכלו לרכוש הרחבות שונות :החמרה למצב רפואי קיים ,הריון ,ספורט חורף (סקי) ,ספורט
אתגרי ,איתור וחילוץ ,וביטוח למחשב הנייד ,הטאבלט ,הטלפון הנייד ומערכת הניווט.
כמו כן ,הצעירים וחובבי האתגרים שביניכם ,יוכלו לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל "מגדל מסע עולמי
לתרמילאים" ,המעניק כיסוי רחב של הוצאות רפואיות ונזקים למטען האישי ליוצאים לחו"ל לטיול
ארוך וכולל גם כיסויים נוספים לספורט חורף ,ספורט אתגרי ואיתור וחילוץ ללא תשלום נוסף ,גם
במקרים של שימוש בסמי הזיה.
אז רגע לפני שאתם עושים צ'ק אין בטרמינל ,בקרו באתר של מגדל ,עשו לעצמכם ביטוח נסיעות
לחו"ל בהתאם לצרכים האישיים שלכם וצאו לחופשה בראש שקט!

