חברי עמותת השועל  -יחידות הסיור של חטיבת גבעתי
הנכם מוזמנים ליהנות מכרטיס האשראי GOLD MASTERCARD CORPORATE
המעניק מגוון הטבות ייחודיות בארץ ובחו”ל לך ולבן/בת זוגך
הטבה בדמי כרטיס
פטור קבוע כל משך
חברותכם בעמותה
מסגרת אשראי חוץ
בנקאית*

הנחות במעמד החיוב
באלפי בתי עסק
ברחבי הארץ
באתר
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.
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 הדיוטי פרי(.
 15%הנחה להשכרת רכב בחו"ל בחברת אלבר .
 17%הנחה להשכרת רכב בחו"ל בחברת שלמה . SIXT
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בכרטיס אשראי GOLD MASTERCARD CORPORATE
•

אתר ההטבות של ישראכרט  -עשרות הטבות בתחומי עניין שונים ,כגון :אופנה ,טיולים ,הורים וילדים,
תרבות ועוד....

•
•

דיל יומי  -הטבה אטרקטיבית המתחלפת מידי יום.
הטבות פרמיום* :
 1+1לכרטיסי קולנוע ברשת  YES PLANETורב חן.
 1+1לעשרות אטרקציות ברחבי הארץ.
כרטיס להצגה ב ₪ 59 -במגוון תיאטראות ברחבי הארץ :הקאמרי ,בית לסין ועוד.
כניסה אחת חינם לרשת מועדוני הכושר של גרייט שייפ.
כניסה חינם למוזיאון תל אביב ולמוזיאוני חיפה.
פרטים נוספים באתר ישראכרט www.isracard.co.il

להצטרפות טל' 1800-20-44-66
מוקד
אובדן /גניבת כרטיס /קושי בשימוש בכרטיס
סיוע חירום בשימוש בכרטיס בחו"ל
שירות לקוחות בנושא ברורים כספיים
והטבות
תמיכה טכנית באתר  /אפליקציה

טלפון
 *6272שלוחה 1

+972-3-6364666
Services24/7@isracard.co.il
*6272
03-6364499

שעות פעילות
24/7

24/7
ימים א'-ה'
9:00-16:00
ימים א'-ה'
9:00-16:00

*מסגרת אשראי חוץ בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בו הכרטיס מונפק כבנקאי* .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 בטלפון*.03-6381919 :הזכאות למימוש הטבת פרמיום ,מותנית בביצוע עסקאות
בכרטיס ,בסכום מינימלי של  ₪ 1,500לחודש לכל הטבה ,עד למימוש מרבי של  4הטבות בכל חודש* .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 :
 *www.isracard.co.ilהכניסה 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* .הנפקת הכרטיס כפופה לאישור ישראכרט ו/או הבנק המנפיק* .טל"ח.
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