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Î

n mai puţin de două luni ne pregătim pentru săr-

bătorile de iarnă, iar pasionaţii de călătorie şiau plănuit deja vacanţa până la ultimul detaliu.

Un lucru care nu ar trebui să lipsească din bagajul oricărui călător este asigurarea internaţională de sănătate. MediHelp International pune la dispoziţie astfel
de planuri de asigurare medicală, menite să preîntâmpine situaţiile neprevăzute, indiferent de locul în care
ne aflăm.
Unde călătoresc românii de Crăciun?
Conform datelor publicate de ANAT, turismul românesc a crescut cu 39% în ultimii 10 ani, iar 24% dintre călătorii români optează pentru vacanţe în afara ţării. Conform portalului de turism
Esky, cel mai des, românii aleg să plece în Europa, Marea Britanie fiind destinaţia fruntaşă, preferată de o treime dintre turişti.
Când vine vorba de preferinţele clienţilor MediHelp în materie
de călătorii, majoritatea aleg tot destinaţii europene, precum
Germania, Belgia sau Elveţia şi Austria, fiind atraşi în special
de sporturile de iarnă pe care le pot practica acolo.
De ce este importantă acoperirea medicală?
Pe principiul paza bună trece primejdia rea, vacanţa nu ne scuteşte de eventuale condiţii medicale ce pot apărea în sezonul
rece, aşa că este bine să fim prevăzători.
Cel puţin la începutul iernii, sistemul nostru imunitar este slăbit,
fapt ce cauzează sensibilitatea întregului corp la varietatea de
viruşi din jurul nostru. Cele mai frecvente afecţiuni asociate
anotimpului rece sunt gripa, astmul, afecţiunile cardiovasculare.
Mai mult decât atât, perioada Crăciunului este recunoscută ca
fiind una dintre cele mai propice dezvoltării unor toxiinfecţii
alimentare, din cauza meselor copioase şi a bucatelor tradiţio-

nale care, deşi gustoase, pot dăuna atunci când sunt consumate
în exces.
Cheltuielile legate de aceste riscuri medicale sunt o sursă de
stres şi nelinişte pentru mulţi dintre noi, mai ales atunci când
ne aflăm în vacanţă într-o ţară străină. Tocmai din acest motiv,
împreună cu echipa MediHelp am creat planuri de asigurare
medicală disponibile atât în ţară cât şi în străinătate, care pot
acoperi atât proceduri medicale de urgenţă cât şi preventive.
Cum folosim asigurarea internaţională de sănătate?
O astfel de poliţă poate fi folosită de întreaga familie, iar procedurile de accesare sunt foarte simple. Call center-ul nostru
dedicat este disponibil 24/7. Asiguratul, în funcţie de situaţia
medicală şi de locul în care se află, sună direct la MediHelp, şi
noi recomandăm cea mai potrivită instituţie medicală. Fie o soluţie cu decontare directă, în reţeaua parteneră de peste 400,000
de colaboratori, sau cea mai bună variantă cu decontare indirectă.
Cel mai probabil familiile care au copii ştiu deja care sunt neprevăzutele unei vacanţe, însă e bine ca oricare dintre noi să fie
la adăpost de orice incident medical şi totodată de implicaţiile
financiare asociate.
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