עולם שלם של אפשרויות והכל יכול לקרות...
מחזיקי כרטיס

יש לכם ביד הטבות ומבצעים מנצחים

ממתינים לכם באתר המועדוןmycorporate.co.il :

מצטרפים לכרטיס ונהנים ממגוון הטבות
הטבות קבועות בכרטיס
הטבה בדמי כרטיס
(בהתאם לארגון אליו אתם משויכים)

מתנת הצטרפות
בשווי ₪ 75
למגוון רשתות לאחר שימוש ראשוני

הטבה בפתיחת חשבון
בבנק הבינלאומי

למידע נוסף >>

למידע נוסף >>

מהיום משלמים
באמצעות הנייד בטאץ'!
כל מה שצריך לעשות הוא להוריד את
אפליקציית ישראכרט (אם עוד אין לכם)
ולהירשם לGOOGLEPAY/ APPLEPAY -

למידע נוסף >>

החזר כספי בקניות אונליין
TopCash

צירוף בן /בת זוג

למידע נוסף >>

הטבות חו״ל
ביטוח נסיעות לחו"ל

כניסה אחת חינם
לטרקלין דן בנתב"ג

למידע נוסף >>

למידע נוסף >>

דחיית חיובי מט"ח
(בהתאם לארגון אליו אתם משויכים)

הטבות פנאי ושוברים
1+1

מבחר הטבות 1+1
באתר ישראכרט

 6%הנחה
ברשת ויקטורי

 6%הנחה
בתו המלא של רמי לוי

 15%הנחה לשובר דיגיטלי
למבחר רשתות נבחרות

למידע נוסף >>

למידע נוסף >>

למידע נוסף >>

למידע נוסף >>

 6.5%הנחה
בתו פלוס יינות ביתן

למידע נוסף >>

 8.5%הנחה
ברשת פתאל

למידע נוסף >>

*שירות  TOPCASHבמאות אתרי מותגים מובילים מהארץ ומהעולם ,ישירות לכרטיס האשראי ,ובנוסף 7% ,בונוס  -על כל סכום קאשבק שצברת  www.topcash.co.ilשירות  TOPCASHניתן על ידי חברת קאשדו טכנולוגיות בע"מ ,בכפוף לתנאים המפורטים
באתר* .הטבה בדמי כרטיס  -במסגרת חברותך במועדון ,הנך זכאי להנחה מדמי הכרטיס למשך התקופה המעודכנת בארגון שלך* .מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד* .מתנת ההצטרפות הינה אחת לת.ז* .המתנה
תישלח לאחר שימוש ראשוני בכרטיס .שובר בילוי להנאתך המקנה  ₪ 75זיכוי כספי לבחירתך במבחר רשתות ובתי קפה ,רשתות אופנה ,ספורט ,מוצרים לבית ,מתנות ועוד* .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  /באתר ישראכרט .פרטים נוספים באתר ישראכרט .הכניסה לטרקלין דן בהצגת הכרטיס וכרטיס עליה למטוס ,השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן * .שירות  Google Payנתמך במכשירי אנדרואיד גרסה Lollipop 5.0
ומעלה ושירות  Apple Payנתמך במכשירי אפל ( .)iPhone, Apple Watch, iPadהשירותים זמינים ללקוחות ישראכרט בע"מ המחזיקים כרטיסי חיוב התומכים בכך* .השימוש בשירותים כאמור הינו בכפוף לתנאי השימוש של קבוצת ישראכרט וכן על-ידי
 GOOGLEאו  APPLEלפי העניין* .ישראכרט תהא רשאית להוסיף על הטבות אלה ,לשנותן או לבטלן בכל עת ועל פי שיקול דעתה* ,יש להתעדכן בפרטי ההטבות והתנאים המלאים באתר המועדון* .הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה
הבלעדי של ישראכרט בע"מ/ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק .בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר .אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל* .טל"ח.

תשלום מהנייד בטאץ'

מהיום משלמים באמצעות הנייד – בטאץ'!
כל מה שצריך לעשות הוא להוריד את אפליקציית ישראכרט (אם עוד אין לכם)

לפרטים לחצו >>
איך זה עובד?
מצמידים את הנייד למסוף התשלומים של בית העסק – וזהו!
התשלום מתבצע אוטומטית מכרטיס המאסטרקארד שצירפתם בתשלום בטאץ' מהנייד
אין צורך למסור לקופאי את כרטיס האשראי או את המכשיר הנייד שלכם,
אין צורך להתאמץ לזכור את הקוד הסודי וכמובן אין צורך להשתמש במזומן
הכל ביעילות ובלי לבזבז זמן.
* שירות  Google Payנתמך במכשירי אנדרואיד גרסה  Lollipop 5.0ומעלה ושירות  Apple Payנתמך במכשירי אפל ( .)iPhone, Apple Watch, iPadהשירותים זמינים ללקוחות
ישראכרט בע"מ המחזיקים כרטיסי חיוב התומכים בכך * .השימוש בשירותים כאמור הינו בכפוף לתנאי השימוש של קבוצת ישראכרט וכן ל"תנאי שימוש בשירות "Google Pay -
או ל"תנאי שימוש בשירות  ,"Apple Pay -ולהוראות המסמכים המפורסמים על-ידי  GOOGLEאו  APPLEלפי הענין.

מתנת הצטרפות
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מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד והינה אחת לת"ז ,תישלח לאחר שימוש ראשון בכרטיס  -שובר המקנה מגוון אפשרויות
בילוי לבחירה :ארוחת בוקר זוגית במבחר בתי קפה בפריסה ארצית או כניסה זוגית לסרט או מימוש במבחר רשתות ועוד מגוון אפשרויות נוספות לבילוי* .טל"ח.

שוברים מסובסדים ברשתות

)₪100
(בשווי
₪85
לאתר
שובר
)₪100
(בשווי
H&Oב-ב₪75-
DREAM
CARD

לרשת
שובר
)₪100
(בשווי
₪80
POLGATב-ב-
)₪50
(בשווי
₪25
LOVE GIFT
CARD

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

)₪100)₪100
(בשווי(בשווי
ב₪85 -
Carter's
₪75
לאתר GIFTב-
שוברCARD

(בשווי )₪100
₪80
 GOLFב-
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שובר לרשת
)₪200
(בשווי
ב₪100&-
שובר
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שוברים מסובסדים ברשתות

)₪100)₪100
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ספורט ב-
CARDמגה
שובר לרשת
 DREAMב-

)₪100
(בשווי
₪80
לרשת
שובר
)₪50
(בשווי
קסטרוב-ב₪25-
LOVE GIFT
CARD

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

)₪100
(בשווי
₪80
ב-ב-
גולף
לרשת
שובר
)₪100
(בשווי
₪75
GIFT
CARD
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₪80
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שובר לרשת
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ב₪100 -
שובר
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שוברים מסובסדים ברשתות
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₪75₪35
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שובר ב-

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק
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שוברים מסובסדים ברשתות
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₪80
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שובר ב-

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק
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 CORPORATE CARDשובר דיגיטלי
מתחדשים עם CORPORATE CARD

לקוחות
השובר הדיגיטלי המעניק 15%
במבחר רשתות כולל כפל מבצעים!

הנחה

שובר דיגיטלי  CORPORATE CARDבשווי  ₪ 100לרכישה ב₪ 85 -
שובר דיגיטלי  CORPORATE CARDבשווי  ₪ 200לרכישה ב₪ 170 -
הכרטיס תקף למשך  5שנים כולל כפל מבצעים והנחות

ביגוד ,הנעלה ואקססוריז

מסעדות ובתי קפה
לא כולל כפל מבצעים והנחות מועדון לא תקף לעיסקיות

הכל לבית

רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת ,יש להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר 'נופשונית'

בילוי ופנאי

רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת ,יש להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר 'נופשונית'

רשימת בתי העסק עשויה להשתנות מעת לעת ,יש להתעדכן ברשימה ובתנאי המימוש באתר 'נופשונית'
מימוש ההטבה ברשתות קפה קפה ,פרש קיטשן ולחם ארז הינה עם גיפטקארד פיזי בלבד |  - freefitתקף לכרטיס נטען בלבד |
דרך העץ  -לא כולל דברי מזון וחנות מטיילים |  - Aqua Sportתקף לכלל מוצרי האתר מלבד מזון | קיפצובה  -תקף לכניסה
לאתר בלבד | היכל הקרח  - Ice Parkתקף להחלקה על הקרח בלבד | חמת גדר  -תקף לכלל מוצרי האתר

* הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק * 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

אוכלים בחוץ

שובר לרשת "ריבר" ב ₪89 -בשווי ₪100

ארוחה זוגית של רשת אגאדיר ב( ₪119 -במקום )₪148

מגש משפחתי ( + )Lתוספות ב( ₪47 -בשווי )₪68

שובר לרשת מסעדות "פריים" ב( ₪79 -בשווי )₪100

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק
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אוכלים בחוץ

פרצל קלאסי ברשת  Mr. Pretzelsב( ₪9 -במקום )₪18

שובר לשגב אקספרס עד הבית ב( ₪125 -בשווי )₪140

ארוחת בוקר זוגית ב ₪89 -למגוון רשתות

שובר לרשת מאפה נאמן ב( ₪85 -בשווי )₪100

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק
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צרכנות
שובר לרשת  Food Appealב( ₪ 75-בשווי )₪100

 6.5%הנחה ברכישת תו פלוס

תו דיגיטלי "ויקטורי "100%לרשת מזון ויקטורי
ב( ₪235 -בשווי )₪250

שובר לאתר שוז אונליין ב( ₪70 -בשווי )₪100

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק
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צרכנות

שובר לרשת  Arcosteel Kitchenב( ₪75 -בשווי )₪100

 15%הנחה לרכישה באתר דיל קוסמטיקס

״התו המלא״ ֹב( ₪235 -בשווי  )₪250למגוון רשתות

 15%הנחה לרכישה באתר "עברית"

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק
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חשמל ואלקטרוניקה

שובר לרשת טרקלין חשמל לרכישה
ב( ₪80 -בשווי )₪100

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק

שובר דיגיטלי לרשת ביג אלקטריק
לרכישה ב( ₪85 -בשווי )₪100
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אטרקציות

כרטיס כניסה יחיד לספארי ב( ₪51 -במקום )₪89

שובר ל Funzing-ב( ₪99 -בשווי )₪120

כרטיס כניסה לילד לקיפצובה ב( ₪43ׁ -במקום )₪94

שובר לרשת המשחקיות בבילון פארק ב( ₪75 -במקום )₪100

הנחות והטבות נוספות במאות בתי עסק
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Mastercard Day

יום מבצעים חודשי בלעדי

למחזיקי הכרטיס ב 10 -לכל חודש
לפרטים >>
*תקף רק ב 10 -לכל חודש החל מ 10:00 -בבוקר ועד השעה  ,23:59שעון ישראל *  - SHEINתקף רק ב 10 -לכל חודש החל מ 10:00 -בבוקר ועד ה 17-לחודש בשעה ,23:59
שעון ישראל *  - Limeתקף מה 10 -לכל חודש (החל מ )10:00 -ועד ה 9-לחודש שלאחריו (עד השעה  23:59שעון ישראל) בכל חודש עד גמר ההטבה * ההטבות תקפות
לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד בלבד ,שהונפקו על ידי בנקים וחברות כרטיסי אשראי בישראל ,עם כתובת הממוקמת בישראל .ההטבות זמינות רק בישראל.
המוצרים  /השירותים באחריות בית העסק בלבד .ההטבות הינן באחריות מאסטרקארד ישראל .ישראכרט אינה צד בעניין .בכפוף לתקנוני המבצע .פניות בנושא ההטבות יש
להעלות בעמוד הפייסבוק של מאסטרקארד ישראל בלבד .טל"ח.

קונים ONLINE

CASH
לא קונים אונליין מבלי להיכנס לTop Cash -
החזר כספי בקניות אונליין מהאתרים המובילים בארץ ובעולם

>> topcash.co.il

CA

איך מתחילים לקבל החזר כספי? פשוט!

CASH

נכנסים לאתר  TopCashובוחרים את סוג הכרטיס שלכם :ישראכרט או אמריקן אקספרס
מזינים שם מלא ,תעודת זהות וכתובת מייל,
מזינים את  4הספרות האחרונות של כרטיס האשראי בו תזוכו בקאשבק
בוחרים סיסמה ו ...יוצאים לשופינג אונליין במאות מותגים מובילים.

שירות  TOPCASHניתן על ידי חברת קאשדו טכנולוגיות בע"מ ,בכפוף לתנאים המפורטים באתר.

חו״ל

בדרך לחו"ל?
תנאים מיוחדים לנסיעה!
כניסה לטרקלין דן
בנתב"ג*

ביטוח נסיעות
לחו"ל*

כרטיס Priority Pass

(בשווי  )$99ניתן חינם
בשנה הראשונה.

מאפשר כניסה בתשלום
לכ 600 -טרקליני אח"מים
בנמלי תעופה בינלאומיים
(בעלות של  $32לכניסה
ובכפוף לתעריפון חברת
) Priority Pass

*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  /באתר ישראכרט .פרטים נוספים באתר ישראכרט .הכניסה לטרקלין דן בהצגת הכרטיס וכרטיס עליה למטוס ,השהייה מוגבלת
לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן.

חו״ל
 17%הנחה לשוכרים רכב לחו"ל בשלמה SIXT

 10%הנחה להזמנות אונליין באתר מלונות VERT

חבילת גלישה  10GBב( ₪109 -במקום )₪129
בנוסף 5% ,הנחה למשלמים בכרטיס המועדון

 $100הנחה להזמנה זוגית ממגוון החבילות והטיולים

לא רוצים לפספס
עוד יום של הטבות?

להצטרפות באתר:
mycorporate.co.il

מצטרפים עכשיו!

להצטרפות בטלפון:
03-6364645

הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק * 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

