ליהנות מהטבות בכרטיס
האשראי העסקי זה כאל
פטור מלא מעמלת דמי כרטיס!

לטוס לחו"ל בתנאים
מועדפים
הטבת טרום טיסה תמורת חוויה
הטבה אחת בחינם לבחירה ממגוון הטבות
אטרקטיביות ברשתות שונות במתחם האווירי
בנתב"ג או כניסה לטרקלין דן במחיר של ₪30
בלבד
לפרטים היכנסו לחנות החוויות באתר או
באפליקציית כאל
חיוב עסקאות המבוצעות בחו"ל (במטבע זר)
בתנאי שוטף  +30ללא ריבית
עמלה מועדפת בביצוע רכישות בחו״ל במטבע זר
הטבה בביטוח נסיעות לחו״ל
צבירת נקודות ביחס מועדף במועדון הנוסע
המתמיד של אל על

חנות החוויות של כאל
עשרות הטבות מגוונות ומשתנות
במחירים מיוחדים במגוון רחב של
עולמות בילוי ופנאי
מחזור חודשי של  ₪1,000בלבד בכרטיס מזכה
ב 4-חוויות ובנוסף ניתן לרכוש הטבות במחיר
מיוחד גם אם לא נצברו חוויות באותו החודש

מגוון הטבות
 1+1מתנה לסרט ב-
אחת לשבוע ,כולל סופ״ש!
שוברים דיגיטליים  -משלמים
מהנייד ונהנים מהנחות משתנות
במגוון רשתות :מסעדות ,אופנה
והנעלה ,קולנוע ועוד

הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי כפופים לאישור הבנק.
הטבת עמלת המרה בחו"ל :ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות לכאל כעסקות מחו"ל ואינה תקפה בכרטיסים בנקאיים המשויכים
לחשבון דולר ואירו .הטבת טרום טיסה :כפוף לתקנון ההטבה באתר ובאפליקציה .הטבה בביטוח נסיעות לחו"ל :הפרטים המלאים באתר כאל ובפוליסת הביטוח של
הראל .מועדון הנוסע המתמיד :בשיוך הכרטיס ב Cal-למועדון ובהתאם לתקנון "הנוסע המתמיד" בכאל .חיובים בגין תשלומים למוסדות המדינה (כגון רשויות ,חברת
החשמל) וכן משיכות מזומן בחו"ל ,תכניות אשראי ועוד ,אינם מזכים בנקודות טיסה .הטבת סינמה סיטי :מותנה ברכישות חדשות של  ₪ 1,000בחודש הקלנדרי שקדם
למימוש ההטבה .שוברים דיגיטליים :בהתאם לתקנון ולתנאי כל הטבה .חנות החוויות :כפוף לתקנון ״קונים ומזוכים״ ,בהתאם לתקנון ״חנות החוויות״ ולתנאי ההטבות.

ללא התחייבויות מיותרות
פטור מלא מעמלת דמי כרטיס ללא התנייה
כפל הטבות  -גם לבני הזוג (נשואים או שותפים בחשבון)
מגיע כרטיס עם הטבות זהות!

מגוון שירותים והטבות
באפליקציית כאל
צפייה בחיובים ,פירוט עסקאות
קבלת שירות בוואטסאפ
צפייה בקוד סודי אונליין
חסימת הכרטיס באופן זמני או קבוע
החלפת כרטיס פגום
ועוד...
הורידו עכשיו את אפליקציית כאל

אתר כאל | אפליקציית כאל | חפשו אותנו ב-
החברה רשאית לשנות ו/או לסיים את ההטבות בכל עת.

