עוד יתרון משתלם במיוחד

לעבוד בסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת תל אביב
בלעדי לחברי הסגל האקדמי הבכיר ולבני/בנות זוגם!
מצטרפים לכרטיס GOLD MASTERCARD CORPORATE
ונהנים ממגוון הטבות ייחודיות  -בארץ ובחו"ל
הטבה בדמי כרטיס  -פטור קבוע ! ללא התניית שימושים
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אתר הטבות של ישראכרט

מגוון הטבות בלעדיות ללקוחות ישראכרט מחכות לך באתר ישראכרט
 www.isracard.co.ilובאפליקציה
*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.

רכישות בחו"ל? בתנאים מיוחדים !
 oתנאי חיוב שוטף  30+בעסקאות בחו"ל לרבות משיכות מזומן בחו"ל.
 oהטבות מיוחדות בעמלות ההמרה ברכישות ועסקאות חו"ל –  80%הנחה! לאחר ההנחה יחושב
ע"פ יציג !!!0.7%+
 oכניסה לטרקלין דן בנתב"ג*.
 oכרטיס ( Priority Passבשווי  )99$ניתן חינם בשנה הראשונה .מאפשר כניסה לכ 600 -טרקליני
אח"מים בנמלי תעופה בינלאומיים (בעלות של  $ 32לכניסה ובכפוף לתעריפון .)Priority Pass
 oהנחות בהשכרת רכב בחו"ל – פרטים באתר mycorporate.co.il

להצטרפות טלפונית – 03-6364645
קוד מועדון 13774
להצטרפות עצמאית לכרטיס ה CORPORATEבכל זמן לחץ כאן
במיוחד 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 *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
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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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