זכור!
כרטיס ה PassportCard -הינו אמצעי
לקבלת הכיסוי הביטוחי על פי פוליסת ביטוח
נסיעות לחו"ל  PassportCardבתוקף,
ובהתאם לתנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה,
ובכפוף לחיתום רפואי.
ניתן להשתמש בכרטיס הPassportCard-
בכל נסיעה .יש לזכור לרכוש את הביטוח טרם
היציאה מהארץ.
כרטיס ה PassportCard-אינו כרטיס אשראי
ונועד לשימוש במסגרת רכישת פוליסת ביטוח
נסיעות לחו"ל בלבד .אינך נדרש לשלם דמי
מנוי או להתחייב לשימוש מינימאלי.
ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון בשיחת חינם
מטלפון נייח בלבד .עלויות נלוות כגון חיובים
בגין השימוש במכשיר הטלפון או שיחות
באמצעות מכשירים סלולאריים ,אינן כלולות
בשירות שיחות חינם.

מדינה
איחוד האמירויות
אוסטריה

מס׳ חיוג חינם מטל׳ נייח

מדינה
הולנד

מס׳ חיוג חינם מטל׳ נייח
08000229979

מדינה
פורטוגל

מס׳ חיוג חינם מטל׳ נייח
800855413

8000320096
0800296476

הונג קונג

800967365

אוסטרליה

1800259516

הונגריה

0680019411

פינלנד

אוקראינה

0800504608

טייוואן

00801136191

צ’ילה

12300201940

איטליה

800789215

יוון

00800972131025

צ’כיה

800143810

אירלנד

1800657192

יפן

00531320030

צרפת

0800916678

לוכסמבורג

ארה”ב

8889071811

בולגריה

008001103221

מקסיקו

0018667377196

080070990

נורווגיה

80016909

8008918939

ניו זילנד

0800441097

בלגיה
ברזיל

80029852

פיליפינים

קולומביה
קוריאה
קנדה
קפריסין

0800564162

סלובקיה

0800003201

שוודיה

900866675

שווייץ

דנמרק
הודו

0008003201487

פולין

008004911655

80095438

020791605

גרמניה

08001844944

סינגפור

דרום אפריקה

8887496883

רוסיה

8009722059

0800982665

00798148008142

88003337457

בריטניה

80889946

018005180533

רומניה

08081011116

ספרד

0800918232

0800895174

סין

108003200056

180013220062

תאילנד

00180032602

מדריך למשתמש

הורידו את !PassportCard Pocket

לקוח יקר ,אנו מודים לך על בחירתך בנו
בנסיעתך לחו"ל

באמצעות ה Pocket-תוכלו:

כרטיס ה PassportCard-המצורף
בערכה זו ישמש אותך לכיסוי הוצאות
רפואיות בחו"ל ולקבלת שיפוי בעת עיכוב
כבודה בחו"ל*.

אנו זמינים עבורך 24/7

כרטיס ה PassportCard-שברשותך
תקף לחמש שנים וניתן לעשות בו שימוש
גם בנסיעות עתידיות.

בגב העלון ניתן למצוא
רשימת מספרי חיוג חינם מטלפונים נייחים
בלבד ממגוון יעדים בעולם

לאתר סביבכם בתי חולים ,מרפאות,
רופאים ובתי מרקחת.
צ'אט בעמוד הפייסבוק שלנו
 | PassportCardפספורטכארד

מספר חיוג רגיל
+972-9-8920930
השיחה למספר זה כרוכה בעלות
לפי תנאי המפעיל הסלולרי.
*הכיסוי הביטוחי הינו בכל מקרה בהתאם למצוין
בדף פרטי הביטוח ולתנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה.

צ'אט למספר
050-6708544

לבצע מגוון פעולות באזור האישי ,באופן
עצמאי ומהיר וללא צורך ביצירת קשר עם
מוקד שירות הלקוחות.

 * 9912מכל טלפון בישראל
www.passportcard.co.il

באמצעות צ'אט באתר האינטרנט שלנו
בכתובת www.passportcard.co.il
באמצעות דוא"ל לכתובת
pcsr@passportcard.co.il
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