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טבלת השוואת חברות הביטוח

      

 הנחה לגולשי האתר וחברי מוציקארד 
שירות פרימיום ללא תוספת כסף

  

ההמלצה שלנו היא על Safe4You שהיא סוכנות הביטוח נסיעות חו"ל הגדולה בישראל ועם התמחות בטיול
במחיר זול מול חברת הביטוח ישירותתרמילאים לדרום ומרכז אמריקה ולמזרח. הסוכנות תבטח אתכם 

יותר מאשר ישירות 
(מחיר זהה בפספורטקארד).
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 שירות אישי בווטסאפ 

 צט עם רופא בחינם בטיול

  

 הארכה וקיצור הביטוח 

 עזרה בתביעות ופתרון בעיות

  

סוכן ששומר עליכם מול חברת הביטוח

  

Safe4You לחצו לפוסט עם המלצות על

  

Safe4You לחצו לפוסט המלצה נוסף על

  

Safe4You הנחה במוקד
ווטסאפ

  

  

מחשבון תקציב וטבלת השוואה
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https://www.facebook.com/groups/359722214216952/permalink/1962091003980057/
https://www.facebook.com/groups/359722214216952/permalink/1861678364021322/
http://bit.ly/30F68lj
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הטבלה מציגה מחיר ממוצע והנחה לגולשי האתר ומחזיקי מוציקארד 

  

ניתן לבדוק במחשבון התקציב כמה יעלה לכם הביטוח במדוייק (לפני הנחת מוצילר)

  

קראו הערות לטבלה בסוף המדריך | טפסי יצירת קשר עם הסוכנות
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לחצו לפניה בווטסאפ - ממליצים על Safe4You המקצועית שם תקבלו הנחה כי אתם חברי אתר מוצילראצל מי עושים ביטוח ?  5. קופות החולים מציעות את הביטוח של כלל.  4. בכלל התשלום מוגבל עד 500$ ומעבר לזה יש לשלם באופן עצמאי ולהגיש תביעה להחזר.  כלל נחשבת לחברה הקשוחה ביותר בקבלת תביעות כספיות.3. כלל מציעה אפשרות תוספת כספית חודשית לצורך ביטול השתתפות עצמית של 50$ ברפואי. חברת  החולים.הרחבות ביותר וחדר חירום שפעיל 24/7. רסקיו וואן של חברת הראל, מגן חילוץ של חברת כלל וקופות2. ישנן 3 חברות איתור וחילוץ - מגנוס היא חברת החילוץ הוותיקה והגדולה בישראל עם יכולות החילוץ  בדוח הבא של הדו"ח הממשלתי.בתקופה האחרונה מהירות הטיפול של מגדל השתפרה מאוד וההחזר מהיר והאחוזים הגבוהים יותר יופיעו1. אחוזים של תשלום תביעות ומהירות טיפול נלקחו מאתר הממשלתי של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.  הערות שחשוב לדעת  

    הכיסויים, החזר מהיר, איתור וחילוץ של חברת מגדל.החברות הטובות ביותר הן פספורטקארד, הפניקס ומגדל לאור גודלחברת הביטוח הטובה ביותר ?    
    

          {loadposition Insurance2}     שיחה מנציג פספורטקארד - התחייבות לשיחה חוזרת תוך חצי שעההזמן  

     Safe4You או הזמן שיחה מנציגSafe4You לחצו כאן לווטסאפ של

:  {loadposition Insurance}
    אמריקה, מרכז אמריקה, הנחות לביטוחאמריקה, ביטוח למזרח הרחוק, ביטוח טיולים, ספורט אתגרי, המזרח הרחוק, דרום ומרכז אמריקה, דרוםמילות מפתח : ביטוח נסיעות, ביטוח חו"ל, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח דרום אמריקה, ביטוח מרכז    
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http://bit.ly/30F68lj
https://wa.me/972544848334
https://wa.me/972544848334

