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 לחברי הסגל שלום רב,

 תזכורת לנוסעים לחו"ל : 

 עם החברות:להסדר הנחות ושירותים  ארגון הסגל הגיע - שירותי נסיעות ותיירות     .1

 איסתא

  חודשים )מה שמאפשר קבלת כרטיסים  8אשראי מיוחד על הזמנה מראש לתקופה של
 מוזלים יותר(.

  ימים לאחר היציאה מהארץ 30אפשרות תשלום עבור הנסיעה עד. 

 ( מחירי מיוחדים לטיסות סדירות במסגרת הטבת חברהcorporate rate הניתנות ע"י )
 וניברסיטת חיפה .חברות התעופה לא

 :ההנחות 
o  כגון אל  2%הנחה )ללא מיסים(, למעט חברות מסוימות  3% –טיסות סדירות(

 על(
o  הנחה. 5% –טיסות שכר ונופשונים 
o הנחה. 7% –בתי מלון ורכבים  -סידורי קרקע 
o הנחה. 7% -תיירות פנים 

 03מוקד חרום  -ים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע שרות טלפוני עשר-
7777767. 

  054-7634360 –סוכנת ייעודית לאנשי הסגל, אסתר. 

 "תלמה נסיעות"

 ( מחירי טיסות מיוחדים במסגרת הטבת חברהcorporate rate הניתנות ע"י חברות )
 התעופה לאוניברסיטת חיפה.

 .)הנחות עבור טיסות וסידורי קרקע )למעט מבצעים 

  אפשרות לקבלת תשלום מזומן ע"י שליח החברה שיגיע לאוניברסיטה ו/או לבית
 הנוסע/ת לפי נוחות הנוסע/ת.

  30שוטף  –תשלום דחוי עבור הנסיעה. 

 .שרות טלפוני עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע 

, 08:30-13:00ו'  08:30-18:00ה' -פרטים בכל בקשה, במסגרת שעות פעילות המשרד, ימים א'
 בנושאי תיירות נא לפנות ליונית

 :yonit@talma.com    Email  9790003-054סלולארי :  6417306-04טלפון : 

 

 שירותי מוניות מוזלים לנתב"ג .2

לכיוון אחד )מחיפה לנתב"ג ומנתב"ג ₪  350נסיעות מוזלות במונית לשדה התעופה בעלות 
 .050-9095999לחיפה( כל השנה, בכל שעות היממה בטלפון 

mailto:yonit@talma.com


 ביטוח נסיעות משופר .3

 הבאות: הסדר ביטוח הנסיעות המיוחד של ארגון הסגל עם חברת 'הפניקס' כולל את ההטבות

 מנתח,  לשכר הגבלה ללא 3,000,000$עד  ל"בחו רפואיות והוצאות אשפוז הוצאות
 לפי הכתוב בפוליסה. – וכו' אשפוז, תרופות יום עלות

 אחריות בגבול כלול – אווירי באמבולנס הטסה לרבות רפואית הטסה. 

 שימור הביטוח גם כאשר חוזרים  הנוסע( בגיל תלוי לשנתיים! )עד ארוכות לנסיעות כיסוי
 .ארצה לביקור

 מסוימים(. במקרים לחיתום הגילאים )כפוף לכל ביטוח 

 6,000$עד  הנסיעה לפני יום 90 עד נסיעה ביטול או פיקדון הפסד כיסוי. 

 2,000עד  נישא מחשב עבור כיסוי .$ 

  $500$, פיצוי על איחור בהגעת כבודה עד  3,000כיסוי עבור כבודה אישית. 

 לחץ כאן. לצפייה בפוליסה המלאה אין מסמך זה מהווה תחליף לפוליסה

 08-6278241 פרטים נוספים ניתן לקבל ממר נמרוד אורן, סוכנות ביטוח להבים, טלפון

  lccins@gmail.com  מייל 6654605-08פקס 

 ,/ins.com-http://www.lcc -אתר הבית 

  

 ,בברכה

 צוות המשרד
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