
עובדי, גמלאי התעשייה האווירית ובני ובנות זוגם מצטרפים 
האשראי בכרטיס  האווירית  התעשייה  של  הרווחה  למועדון 

Gold MasterCard Corporate 3672
ט: 119510018 מק,,

גרסה: 01/2022

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
כרטיס  בהצגת  דן  לטרקלין  *הכניסה  ישראכרט  באתר  נוספים  פרטים  ישראכרט.  באתר   / הסלולרית  באפליקציה 

האשראי וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן.

עסקאות  יורו,  בדולר  עסקאות  חוץ:  במטבע  עסקאות  מעמלת  פטור  יציג.  שער  ע"פ  ייעשה  החיוב  המרה -  עמלות   *
במטבע אחר ומשיכת מט"ח ממכשיר אוטומטי בחו"ל.

■ בכרטיסי Gold MasterCard Corporate מסגרת אשראי חוץ בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בו הכרטיס מונפק 
לתנאים  בכפוף  ההטבות  קבלת   ■ ישראכרט  ע״י  המונפק  ישראכרט  בכרטיס  למשלמים  הינן  ההטבות  כבנקאי■ 
המפורטים בדפי ההטבות ■ ישראכרט רשאית לשנות או להפסיק את ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה ■ 
*הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או

הבנק המנפיק ■ אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל ■ 
צירוף ילדי העובדים/הגימלאים למועדון יתאפשר עד לתאריך 31.08.2022 ■ מעודכן לתאריך 01/2022 ■ טל“ח.

להצטרפות:
03 - 6364645 

או סמסו ICARD למספר נייד 052-9999850
וקבלו קישור הצטרפות למועדון.

בברכת הנאה והצלחה,
אגודת עובדי התעשייה האווירית לישראל, הארגון הארצי של גמלאי התעשייה האווירית מועדון 

.הצרכנות הוט וקבוצת ישראכרט

חדש במועדון!
הנפקת כרטיס גם 

לילדי העובדים/
הגמלאים מעל 
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הארגון הארצי של גימלאי
התעשייה האווירית
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כרטיס אשראי            המעניק מגוון הטבות ייחודיות 
בארץ ובעסקאות בחו״ל

פטור קבוע
מדמי כרטיס

מתנת הצטרפות
(למצטרפים חדשים במועדון בלבד)

.

*מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד. *המתנה תישלח לאחר שימוש של 3,000 
ש"ח בכרטיס בשלושת החודשים הראשונים * שובר בילוי להנאתך המקנה 75 ₪ זיכוי כספי לבחירתך במבחר 

רשתות ובתי קפה, רשתות אופנה, ספורט, מוצרים לבית, מתנות ועוד.

שובר בילוי
אקסטרה בונוס* חברות במועדון הצרכנות הוט המעניק

הטבות, מבצעים והנחות במעמד החיוב
במגוון בתי עסק בפריסה ארצית בתחומים כגון: תדלוק,  מזון, 
רכב, נדל"ן ובעוד תחומי צרכנות רבים ומגוונים כמפורט באתר 

המועדון: www.hot.co.il ובאפליקציה.
הוט"  "מועדון  חפשו  או  הקוד  את  סרקו  האפליקציה  להורדת 

.Google play-או ב App Store-ב
לתנאים . בכפוף  ההטבות  *קבלת  ישראכרט  קבוצת  ע"י  המונפק   I CARD בכרטיס  למשלמים  הינן  *ההטבות 

דעתה  שיקול  פי  ועל  עת  בכל  ההטבות  את  להפסיק  או  לשנות  רשאית  *ישראכרט  ההטבות  בדפי  המפורטים 
* שירות TOPCASH ניתן על ידי חברת קאשדו וטכנולוגיות בע״מ, בכפוף לתנאים המפורטים באתר * טל"ח

תנאי חיוב
לבחירת העובד: שוטף 30/40/60 +

לילדי העובדים/הגמלאים: שוטף 30 +
בעסקאות בחו״ל, לרבות משיכות מזומן בחו״ל

כניסה לטרקלין האחמ"ים
,טרקלין דן,, בנתב,,ג*

100% הנחה
בעמלות המרה בכל מטבעות העולם*,

ברכישות ומשיכות מזומן. לפי שער יציג.

הנחות אוטומטיות 
באלפי בתי עסק

mycorporate.co.il :כמפורט באתר

מגוון הטבות* בלעדיות ללקוחות ישראכרט
מחכות לכם באתר ישראכרט
WWW.ISRACARD.CO.IL

 ובאפליקציה

Gold MasterCard Corporate
TOPCASH -לא קונים אונליין מבלי להכנס ל

החזר כספי בקניות אונליין מהאתרים 
המובילים בארץ ובעולם

CASH
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