
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 הטבה ייחודית למחזיקי כרטיס קורפורייט 

 לסגל אקדמי באוניברסיטת חיפה 

 !תוענק מתנההגיוס למצטרפים ביום 
  מיועד גם לבני/ות הזוג.  בכל משך העסקת העובד בארגון  מדמי כרטיס פטור     : תנאים מיוחדים

 1כל הבנקים. ללקוחות איתבנק מסגרת אשראי חוץ                      

 :תנאים מיוחדים לטסים לחו"ל

+ לרבות משיכות מזומן בחו"ל.30 שימושי הכרטיס בחו"ל יחויבו בתנאי שוטף , 

למחזיקי כרטיס, 3ממוקם בטרמינל ההאח"מים "טרקלין דן" בנתב"ג  חינם לטרקלין ות כניס                  

MasterCard Corporate (.ללא הגבלה ו. )מותנה בהצגתו 

:מיוחד! הטבות מיוחדות בעמלות המרת מט"ח 

 מיוחדת לעובדיםהנחה  לקוח רגיל אזור מטבע

 0.5% 0.5% ארה"ב

 50% 1.75% אירופה

 1.75% 1.75% שאר העולם

.2ביטוח נסיעות מורחב לחו"ל 

!כרטיס  חינם PRIORITY PASS   לינים קטר 600 –כ מאפשר כניסה ל לשנה הראשונה , הכרטיס $(99)בשווי

 (.$ 27של  בתשלום כרוכהכניסה כל )בעולם. 

3 )ביחס לשער ההמרה המופיע באתר (.בכל המטבעות   רכישת מט"חב 1%הנחה של  :קרדיטקהטבה ייחודית ב  

 בנק הפועלים.הרכישה בדלפק במעמד  הנחה בשער ההמרה 0.5% -רכישת מטח בנתב"ג 

!כרטיס  חינםAvis Preferred   המקנה הנחות ושדרוגים בהשכרת רכב בסניפיAvis .ברחבי העולם 

 : המאפשרת ללקוח לצבור זכויות המרה לחברות תעופה בתכנית הנוסע המתמיד תכנית שנתית מסלול תעופה

 One world - British Airways  .4 של אל על  וברית התעופה המובילה ש

 ,קורפורייטלי יש כרטיס 

 מה איתך?

 

 לקוחות ישראכרט בתכנית המסלולים 

 1+1 נהנים מ:              
 על כרטיסי כניסה למגוון אטרקציות

 ברשת בתי קולנועכרטיסים לסרט ועל 

 
 yes Planet  וברשת רב חן 

  1-800-20-44-66להצטרפות בטלפון : 

 corporate-vip@isracard.co.il לשירותכם : מייל תיבת



  

  עם וףתבשיהצעה ייחודית 

 

 ים יליסינג פרטי במחירים ייחוד

 ועוד מגוון הטבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנות מהיום, תוכלו ל

 3מתכנית המסלולים פי 

פרטים נוספים והרשמה  

 באתר ישראכרט:

 

  1-800-20-44-66להצטרפות בטלפון : 

 corporate-vip@isracard.co.il : לשירותכם מייל תיבת

לתוכנית הנחות  אוטומטי צירוף

 בתי עסק 4,000 –כ קבועות  ב

 :יניהןת, ובארצי בפריסה

 

 

 ,ההטבות כל

 באתר והמבצעים ההנחות 

 ישראכרט:

www.isracrd.co.il 

שעות  טלפון מוקד

 פעילות

ובחו"ל ועדכונים בפרטי  ברורים כספיים בארץ

 כרטיס האשראי

03-6364333 

 אבדן/גניבת כרטיס
03-6364400 24/7 

,08:30-20:00ה' -א'  

08:00-13:00ו'   

24/7 

03-6364499 

+972-3-6364666 

 תמיכה טכנית לאתר

 סיוע חירום בשימוש בכרטיס בחו"ל

-08:30ה' -א'

18:00 

 

 

 נהנים וחוסכים בדלק

 So Goodובחנויות הנוחות 

 

 בנזין לליטר הנחה אגורות 21

 לליטר הנחה ח"ש 5.5 ובנוסף 

 )בשירות מלא(  5גולדיזל

 So Goodבחנויות הנחה 5%
 רשת 6

 .סונול של הנוחות חנויות

        racar.co.il swww.i  
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