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זכור!
כרטיס ה-PassportCard הינו אמצעי 	 

לקבלת הכיסוי הביטוחי על פי פוליסת ביטוח 
PassportCard בתוקף,  נסיעות לחו"ל 
ובהתאם לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה, 

ובכפוף לחיתום רפואי.

 	 PassportCard-ניתן להשתמש בכרטיס ה
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.
מדריך למשתמש



 !PassportCard Pocket הורידו את

באמצעות ה-Pocket תוכלו:

לבצע מגוון פעולות באזור האישי, באופן 	 
עצמאי ומהיר וללא צורך ביצירת קשר עם 

מוקד שירות הלקוחות.

לאתר סביבכם בתי חולים, מרפאות, 	 
רופאים ובתי מרקחת.

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

כרטיס ה-PassportCard המצורף 
בערכה זו ישמש אותך לכיסוי הוצאות 

רפואיות בחו"ל ולקבלת שיפוי בעת עיכוב 
כבודה בחו"ל*.

כרטיס ה-PassportCard שברשותך 
תקף לחמש שנים וניתן לעשות בו שימוש 

גם בנסיעות עתידיות. 

אנו זמינים עבורך 24/7 

בגב העלון ניתן למצוא
רשימת מספרי חיוג חינם מטלפונים נייחים 

בלבד ממגוון יעדים בעולם

 מספר חיוג רגיל

+972-9-8920930

צ'אט למספר
050-6708544

צ'אט בעמוד הפייסבוק שלנו 
PassportCard | פספורטכארד

באמצעות צ'אט באתר האינטרנט שלנו 
www.passportcard.co.il בכתובת

 באמצעות דוא"ל לכתובת
 pcsr@passportcard.co.il

www.passportcard.co.il
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*הכיסוי הביטוחי הינו בכל מקרה בהתאם למצוין
בדף פרטי הביטוח ולתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה.

השיחה למספר זה כרוכה בעלות 
לפי תנאי המפעיל הסלולרי.


