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המסגר 40 תל-אביב, ת.ד. 62030 תל-אביב מיקוד 6162001

40 Hamasger St. Tel-Aviv, P.O.B 62030 Tel-Aviv 6162001, Israel

החשבון  לחיוב  בכפוף  בכרטיס,  חיוב(  מועדי  )בין  בחודש  חינם  אחת  כניסה   - לטרקלין  כניסה  להטבת  *הזכאות 
בגין עסקאות בבתי עסק בסך של 2,000 ₪ ומעלה במועד החיוב האחרון. למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון
באפליקציה הסלולרית / באתר ישראכרט / אמריקן אקספרס. פרטים נוספים באתר ישראכרט/ אמריקן אקספרס 
*הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס האשראי וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון 

טרקלין דן.

להתקשר  יש  נסיעה  כל  לפני  הביטוח  להפעלת  ולחריגיה,  הפוליסה  לתנאי  בהתאם   - לחו"ל  נסיעות  *ביטוח 
לטלפון: 03-6381919 או 03-6364686.

*בכפוף לתקנון תכנית ההטבות Membership Rewards, אמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או 
לבטל את החברות השותפות ואת יחסי ההמרה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

יהב בהם הכרטיס מונפק  ובנק  בכרטיסי מאסטרקארד מסגרת אשראי חוץ בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות   ■
כבנקאי. בכרטיסי אמריקן אקספרס מסגרת אשראי חוץ בנקאית לכלל הבנקים ■ ישראכרט ו/או אמריקן אקספרס 
ו/או  הנפקת הכרטיס כפופה  לאישור ישראכרט   ■ רשאית להוסיף  על הטבות אלה, לשנותן או לבטלן בכל עת 

אמריקן אקספרס ו/או הבנק המנפיק ■ מעודכן לתאריך 06/2019 ■ טל”ח.

להצטרפות:
03-6364645



WWW.AMERICANEXPRESS.CO.IL :פרטים נוספים באתר אמריקן אקספרס

Gold MasterCard Corporate

כרטיסי אשראי המעניקים מגוון הטבות ייחודיות 
בארץ ובחו,,ל לך ולבן/בת זוגך

מגוון הטבות בלעדיות ללקוחות ישראכרט
מחכות לכם באתר ישראכרט

WWW.ISRACARD.CO.IL
 ובאפליקציה

*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

תכנית
MEMBERSHIP REWARDS

צבירת נקודות והמרתן 
לחברות תעופה, רשתות
בתי מלון והטבות נוספות

הטבה להופעות
 הנחה על מגוון הופעות

מהארץ ומחו"ל

תכנית הבונוסים
ארוחות בוקר, קולנוע, 

אטרקציות ב 1+1
)כפוף לשימושים(

GLOBAL ASSIST
שירות קונסיירג'

בארץ ובחו"ל

GOLD TRAVEL SERVICE
שירות נסיעות ייחודי המעניק 

הטבה למחזיקי הכרטיס 

הטבה בדמי כרטיס    
פטור קבוע כל תקופת

החברות בלשכה

הטבות מיוחדות והנחות 
במעמד החיוב

במגוון בתי עסק ברחבי הארץ.
פרטים באתר המועדון:

insurance.style.co.il

תנאי חיוב שוטף +30 
בעסקאות בחו,,ל, לרבות 

משיכות מזומן בחו,,ל
כניסה לטרקלין דן

בנתב"ג* 
ביטוח נסיעות לחו,,ל*

American Express Business

Gold MasterCard Corporate


