עוד יתרון משתלם במיוחד
להיות חבר בעמותת יהלם!
מצטרפים לכרטיס GOLD MASTERCARD CORPORATE
ונהנים ממגוון הטבות ייחודיות  -בארץ ובחו"ל

למצטרפים בכנס תוענק מתנה מפנקת!
אתר ההטבות mycorporate.co.il
הטבות משתנות ואלפי הנחות במיוחד בשבילך במעמד החיוב
בבתי עסק ברחבי הארץ!

הטבה בדמי
כרטיס
פטור מדמי כרטיס כל
תקופת החברות בעמותה

בדרך לחו"ל? יש לך הטבות מיוחדות לנסיעה!









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$ניתן חינם בשנה הראשונה .הכרטיס מאפשר כניסה לכ600 -
טרקליני אח"מים בנמלי תעופה בינלאומיים (בעלות של  32$לכניסה ובכפוף לתעריפון Priority
.)Pass
הטבה בנתב"ג ( 24שעות ביממה)  0.5%הנחה בשער ההמרה במעמד הרכישה בדלפק בנק
הפועלים (במתחם הדיוטיפרי).
הנחות בהשכרות רכב בחו"ל -פרטים באתר mycorporate.co.il
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אתר הטבות של ישראכרט

מגוון הטבות בלעדיות מחכות לך באתר ישראכרט ובאפליקציה

www.isracard.co.il

*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.

להצטרפות03-6364645 :
מוקד

טלפון

שעות פעילות

אובדן  /גניבת כרטיס  /קושי
בשימוש בכרטיס

 *6272שלוחה 1

24/7

סיוע חירום בשימוש בכרטיס בחו"ל

+972-3-6364666
Service24/7@isracard.co.il

שירות לקוחות בנושא ברורים
כספיים והטבות

cs@isracard.co.il

תמיכה טכנית באתר  /אפליקציה

03-6364499

*6272

24/7
ימים א'-ה'
09:00-16:00
ימים א'-ה'
09:00-16:00

מיוחד עבורך! תיבת מייל שירות לקוחות  VIPעומדת לרשותך-
sherut4vip@isracard.co.il

*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 :ש״ח*.ביטוח נסיעות לחו”ל בהתאם לתנאי הפוליסה ולחריגיה .להפעלת
הביטוח יש להתקשר לטל * 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* .הנפקת הכרטיס כפופה לאישור ישראכרט ו/או הבנק המנפיק.
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