אוגוסט 2021

יתרון משתלם במיוחד לסגל אקדמי בכיר באוניברסיטת חיפה!
בלעדי לסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת חיפה ובני/בנות זוגם!
מצטרפים לכרטיס GOLD MASTERCARD CORPORATE
Mycorporate.co.il
אתר הטבות אטרקטיבי במיוחד בשבילך ,הטבות משתנות
ואלפי הנחות במעמד החיוב בבתי עסק ברחבי הארץ

הטבה בדמי כרטיס
פטור מלא מדמי חבר

בדרך לחו"ל? תנאים מיוחדים לנסיעה!
• הטבה מיוחדת בעמלת המרת מט"ח 75% -הנחה בכל מטבעות העולם ברכישות
בחו"ל ועסקאות און ליין בהתאם למפורט בתעריפון המנפיקה .
• תנאי חיוב שוטף  30 +בעסקאות בחו"ל לרבות משיכות מזומן בחו"ל.
• כניסה לטרקלין דן בנתב"ג*.
• ביטוח נסיעות לחו"ל*.
• כרטיס ( Priority Passבשווי  )99$ניתן חינם בשנה הראשונה .מאפשר כניסה לכ 600 -טרקליני
אח"מים בנמלי תעופה בינלאומיים (בעלות של  $32לכניסה ובכפוף לתעריפון .)Priority Pass
• חדש  TOPCASHתוכנית החזר כספי בקניות אונליין מהאתרים המובילים בארץ ובעולם!
• חדש כרטיס דיגיטלי נטען שמעניק הנחה של  15%ברשתות נבחרות ,כולל כפל מבצעים.

להזמנת כרטיס :לחץ כאן קוד מועדון – 14752

* מתנת הצטרפות  -שובר בסך  ₪ 75למגוון רשתות  ,תישלח לאחר שימוש ראשון!

 15% – CORPORATE CARDהנחה

לקוחות קורפורייט מתחדשים עם  - CORPORATE CARDכרטיס דיגיטלי המעניק  15%הנחה
במבחר רשתות כולל כפל מבצעים! לפרטים לחץ כאן >>

החזר כספי בקניות אונליין

במאות אתרי מותגים מובילים מהארץ ומהעולם,
ישירות לכרטיס האשראי ,ובנוסף 7% ,בונוס  -על כל
סכום קאשבק שצברת www.topcash.co.il -
*לכרטיסים הזכאים לתכנית ,שירות  TOPCASHניתן על ידי חברת קאשדו
טכנולוגיות בע"מ ,בכפוף לתנאים המפורטים באתר.

 6.5%הנחה ברכישת תו פלוס
לקוחות קורפורייט נהנים מ 6.5% -הנחה
ברכישת תו פלוס
לפרטים לחץ כאן >>

אתר הטבות של ישראכרט

מגוון הטבות בלעדיות* ללקוחות ישראכרט מחכות לך באתר  digital.isracard.co.ilובאפליקציה
* ההטבות הינן למשלמים בכרטיס ישראכרט המונפק ע"י ישראכרט *קבלת ההטבות בכפוף לתנאים המפורטים בדפי ההטבות *ישראכרט
רשאית לשנות או להפסיק את ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה *טל"ח.

במיוחד עבורך! תיבת מייל שירות לקוחות  VIPעומדת לרשותך
sherut4vip@isracard.co.il
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* מתנת הצטרפות  -שובר בסך  ₪ 75למגוון רשתות  ,תישלח לאחר שימוש ראשון!
*הטבה בדמי כרטיס  -במסגרת חברותך במועדון ,הנך זכאי להנחה בשיעור של  100%מדמי הכרטיס למשך התקופה
המעודכנת בעלון זה .לתשומת לבך ,לאחר סיום מועד זכאותך להנחה בדמי כרטיס ,במסגרת חברותך במועדון ,כאמור תהיה
זכאי להטבה בדמי הכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס ויעד החיובים ,והכל כמפורט תעריפון .דמי כרטיס חוץ בנקאי ₪ 19.90 :דמי
כרטיס בנקאי* ₪ 22.29 :ביטוח נסיעות לחו”ל בהתאם לתנאי הפוליסה ולחריגיה .להפעלת הביטוח יש להתקשר לטלפון
* 03-6364686הזכאות להטבת כניסה לטרקלין  -כניסה אחת חינם בחודש (בין מועדי חיוב) בכרטיס ,בכפוף לחיוב החשבון
בגין עסקאות בבתי עסק בסך של  ₪ 2,000ומעלה במועד החיוב האחרון .למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באפליקציה
הסלולרית  /באתר ישראכרט .פרטים נוספים באתר ישראכרט .הכניסה לטרקלין דן בהצגת הכרטיס וכרטיס עליה למטוס,
השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן* .ישראכרט תהא רשאית להוסיף על הטבות אלה ,לשנותן או לבטלן בכל
עת ועל פי שיקול דעתה* .פרטי ההטבות והתנאים המלאים באתר המועדון* .ההטבות משתנות מעת לעת יש להתעדכן באתר
המועדון *הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה .בכפוף לתנאי החברה ולתנאים
המפורטים באתר ,ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת .אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית
פיגורים והליכי הוצאה לפועל* .טל"ח * .מתנת הצטרפות -לכרטיס שיונפק עד לתאריך  31.10.2021ויבצע שימוש ראשון עד
לתאריך  31.12.2021יישלח שובר בסך  ₪75למגוון רשתות!

