7/24 ulaşılabilir "Seyahat Sağlık
Sigortası" Generali Sigorta’da
Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın
önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta,
tatilcileri web ve mobil üzerinden 7/24 ulaşılabilir seyahat sağlık
sigortası paketleriyle buluşturarak, 3 dakikada Seyahat Sağlık
Sigortası'na ve ek imkânlara sahip olma fırsatı sunuyor.
Yurt dışı seyahatleri sırasında ortaya çıkabilecek hastalık, kaza ve
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bagaj kaybolması gibi riskleri güvence altına alan seyahat sigortasına
ulaşmak artık düşünüldüğünden daha kolay. Tatil başlangıcından
bitişine kadar geçen sürede tatilcilerin hayatını kolaylaştırmayı
amaçlayan Generali Sigorta, yazın yoğun dönemlerinde yollara
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çıkan tatilcileri web ve mobil cihazlar üzerinden 7/24 ulaşılabilecekleri
seyahat sağlık sigortası paketleriyle buluşturarak, 3 dakikada
Seyahatim Güvende Sağlık Sigortası'na sahip olma imkanı
sunuyor. Yurt dışı seyahatine çıkan tatilciler, Generali Sigorta'nın
online kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre hazırlandığı
generali.com.tr
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telefonlardan kullanarak yalnızca 3 dakikada sahip olabiliyor.
Birçok ek avantaj imkanı
Seyahat
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Seyahatim Güvende Sağlık poliçesi, kaza veya hastalık sonucu
ayakta/hastanede

yatarak

tedavi
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rahatsızlık/kaza nedeniyle ortaya çıkan hayati tehlikenin bulunduğu
durumları kapsıyor ve limitler dâhilinde tatilcileri güvence altına alıyor.
Türk vatandaşlarının vize uygulamasına tabi tutulduğu ülkeler
tarafından, başvuru dokümanlarında zorunlu talep edilen yurtdışı
seyahat sigortasını Generali’den alan sigortalılar, zorunlu tutulan
asgari 30.000 Euro’luk sağlık teminatının yanında birçok ek avantaja
da sahip oluyor.
30 dakikalık konuşma paketi fırsatı
"Vize Paket" ve "Kapsamlı Paket" olarak 2 farklı alternatif ile sunulan
Seyahatim Güvende Sağlık Sigortası ürünleri, vize başvurusunda
zorunlu tutulan asgari teminatları karşılıyor ve artı ek hizmetler

sunuyor. "Kapsamlı Paket" tercih eden tatilciler, ek hizmetlerin yanı
sıra Turkcell hat sahiplerine özel "yurtdışında geçerli 30 dakikalık
konuşma paketi" hizmetine de sahip oluyor.
Generali Hakkında:
Generali, uluslararası arenada güçlü varlığa sahip, bağımsız bir İtalyan Gruptur. 1831'de
kurulan Generali, dünyanın lider sigortacılarından biri olup, 2017 yılındaki 68 milyar Euro toplam
prim geliriyle 60'tan fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup, dünya genelindeki 71.000
çalışanı ve 57 milyon müşterisiyle, Batı Avrupa'da lider konumda yer alırken, Orta ve Doğu
Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da giderek artan bir değerde varlığa sahiptir. Generali Grubu
Corporate Knights 2017 yılı sıralamasında dünyanın en sürdürülebilir şirketleri arasında yer
almıştır. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

[Type text]

