עובדי הסגל הבכיר באוניברסיטת חיפה ובני זוגם
נהנים מהטוב שבכל העולמות
כרטיסי אשראי המעניקים מגוון הטבות ייחודיות בארץ ובחו”ל לך ולבן/בת זוגך
Gold Mastercard / VISA Corporate / American Express Business
Corporate
הנחות במעמד החיוב באלפי
בתי עסק ברחבי הארץ
הטבה בדמי כרטיס
פטור במשך כל תקופת
העסקת העובד בחברה

אתר הטבות ייחודי
mycorporate.co.il

נהנים וחוסכים בדלק
 21אג' הנחה לליטר בנזין
ממחירו המלא בתדלוק בשירות
מלא
 5%הנחה בחנויות הנוחות
בכפוף לרשימת התחנות פרטים
באתר ישראכרט

תנאים מיוחדים לנוסעים לחו"ל
 תנאי חיוב שוטף  30+בעסקאות בחו"ל לרבות משיכות מזומן בחו"ל.
 הטבות מיוחדות בעמלות המרה
 כניסה לטרקלין האח"מים "טרקלין דן" בנתב"ג*.
 ביטוח נסיעות מורחב לחו"ל*.








כרטיס ( Priority Passבשווי  )99$ניתן חינם בשנה הראשונה.
מאפשר כניסה לכ 600 -טרקליני אח"מים בנמלי תעופה בינלאומיים.
הטבה בנתב"ג ( 24שעות ביממה)  0.5%הנחה בשער ההמרה במעמד
הרכישה בדלפק בנק הפועלים (במתחם הדיוטיפרי).
 17%הנחה להשכרת רכב בחו"ל בחברת
.
 15%הנחה להשכרת רכב בחו"ל בחברת אלבר
 12%הנחה להשכרת רכב בחו"ל בחברת
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בכרטיס האשראי American Express Business


 :GLOBAL ASSISTשירות קונסיירג' עולמי ייחודי ,ההופך את החיים שלכם לקלים ומהנים יותר
בכל מקום ,בארץ ובחו"ל :מידע על יעדים בעולם ,על אטרקציות בארץ ,הזמנות כרטיסים למופעי
תרבות ,מוסיקה ועוד .טלפון.1800-22-44-31 :



תכנית ההטבות  :*MEMBERSHIP REWARDSצוברים נקודות בגין רכישות ונהנים מהמרת
נקודות לחופשות ,מסעדות ,אטרקציות ולעוד הטבות ומבצעים בארץ ובחו"ל.



 :GOLD TRAVEL SERVICEשירות נסיעות ייחודי המאגד שורת הנחות והטבות בלעדיות
ללקוחות  AMERICAN EXPRESS BUSINESSטלפון .03-7777979 :



הכרטיס החזק בתרבות :הטבות בבתי קולנוע והנחה על מגוון אירועי תרבות והופעות בארץ.
פרטים נוספים באתר אמריקן אקספרסwww.americanexpress.co.il :

*הזכאות 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* .פוליסת ביטוח
נסיעות לחו”ל חינם ללקוחות עד גיל  ,75תושבי ישראל ,ללא הגבלה במספר הנסיעות ,כל נסיעה עד  55יום .בכפוף להפעלת הביטוח לפני כל נסיעה
לחו”ל במוקד כלל נסיעות לחו”ל בטלפון03-6381919 :
*בכפוף לתקנון תכנית ההטבות  ,Membership Rewardsאמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את החברות השותפות
ואת יחסי ההמרה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
■בכרטיסי ישראכרט /מאסטרקארד מסגרת אשראי חוץ בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בו הכרטיס מונפק כבנקאי .בכרטיסי ויזה  /אמריקן
אקספרס מסגרת אשראי חוץ בנקאית לכלל הבנקים ■ ישראכרט ו/או פועלים אקספרס רשאית להוסיף על הטבות אלה ,ל שנותן או לבטלן בכל עת
אקספרס ו/או הבנק המנפיק ■ טל"ח.
■ הנפקת הכרטיס כפופה לאישור ישראכרט ו/או פועלים
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