מאי 2021

הארגון הארצי של גימלאי
התעשייה האווירית

חדש
הנפקת כבמועדון!
לילדי הערוטיס גם
מעל גי בדים
ל 21

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

CASH

תנאי חיוב
לבחירת העובד :שוטף + 30/40/60
לילדי העובדים :שוטף + 30
בעסקאות בחו״ל ,לרבות משיכות מזומן בחו״ל

 100%הנחה
בעמלות המרה בכל מטבעות העולם*,
ברכישות ומשיכות מזומן .לפי שער יציג.

להכנס ל-
לא קונים אונליין מבלי
ח
ד
ש
ב
TOPCASH
מ
ו
אונליין ה
מהאתרים עדון!
נ
פ
ק
החזר כספי בקניות
ת
כ
ובעולםלדי הערוטיס גם
לי
המובילים בארץ

CASH

מעל גי בדים
ל 21

עובדי ,גמלאי התעשייה האווירית ובני ובנות זוגם מצטרפים
המעניק
חברות במועדון הצרכנות
האשראי
בכרטיס
האווירית
למועדון הרווחה של התעשייה
החיוב.
במעמד
הטבות ,מבצעים והנחות
כניסה לטרקלין האחמ"ים
פטור קבוע מדמי כרטיס
www.hot.co.il
 Corporateפרטים באתר המועדון
Gold MasterCard

שובר הזמנה

חוויות .מסעדות .בילויים.

CASH

הנחות תנאי
אוטומטיותחיובבאלפי בתי עסק
+
30/40/60
שוטף
כמפורטהעובד:
לבחירת
באתרmycorporate.co.il :
לילדי העובדים :שוטף + 30
בעסקאות בחו״ל ,לרבות משיכות מזומן בחו״ל
נציגי קבוצת ישראכרט ימתינו לכם:
שם סניף

,טרקלין דן ,
בילויבנתב ,ג*
Xtra

www.Xtra .co.il
מק”ט להקלדה באתר800020 :
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השובר שבידך משמש כאמצעי תשלום ומכובד בבתי העסק המופיעים באתר  .xtra.co.ilיש להציג את השובר בטרם קבלת השיר

במועדון בלבד)
(למצטרפים חדשים
להכנס ל-
אונליין מבלי
מתנת הצטרפות לבחירה לא קונים
 100%הנחה
TOPCASHבונוס*
בסטימצקי* שובר בילוי אקסטרה
בעמלות המרה בכלספר
מתנה העולם*,
מטבעות
החזר כספי בקניות אונליין מהאתרים
ברכישות ומשיכות מזומן .לפי שער יציג.
המובילים בארץ ובעולם

תאריך

יום

שעות פעילות

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

CASH

11:30 - 13:30
ראשון
נתב"ג  -חדר אוכל צפוני
30/05/2021
11:30 - 13:30
נתב"ג  -חדר אוכל דרומי
המעניק
ראשוןהצרכנות
 30/05/2021במועדון
חברות
30/05/2021
11:30
13:30
ראשון
הטבות ,מבצעים והנחות במעמד החיוב.
נתב"ג  -חדר אוכל מחנה ישראל
האחמ"ים
כניסה לטרקלין
,
אשדודמדמי כרטיס
אלת"א -קבוע
פטור
31/05/2021
שני
11:30
13:30
www.hot.co.il
המועדון
באתר
פרטים
טרקלין דן  ,בנתב ,ג*
Xtra
31/05/2021
רמת"א  -באר שבע
11:30 - 13:30
שני
חוץ
אשראי
מסגרת
Gold
MasterCard
Corporate
בכרטיסי
■
שלישי
מל"מ  -באר יעקב
01/06/2021
11:30
13:30
www.Xtra .co.il
בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בו הכרטיס מונפק כבנקאי■מק”ט להקלדה באתר800020 :
11:30 - 13:30
02/06/2021
רביעי
מב"ת  -יהוד
ההטבות הינן למשלמים בכרטיס ישראכרט המונפק ע״י
ישראכרט ■ קבלת ההטבות בכפוף לתנאים המפורטים בדפי
02/06/2021
יהוד
תמ"מ -
11:30
13:30
רביעי
ההטבות ■ ישראכרט רשאית לשנות או להפסיק את ההטבות
הנפקתבמועדון
חדשים
(למצטרפים
מתנת
עסק
בתי
באלפי
אוטומטיות
הנחות
בלבד) לאישור
הכרטיס כפופה
דעתה ■
לבחירה פי שיקול
הצטרפות בכל עת ועל
03/06/2021
11:30 - 13:30
חמישי
נתב"ג  -חדר אוכל צפוני
ישראכרט ו/או הבנק המנפיק ■ אי עמידה בפירעון ההלוואה או
mycorporate.co.il
באתר:
כמפורט
בונוס*
אקסטרה
בילוי
שובר
בסטימצקי*
מתנה
ספר
האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
03/06/2021
11:30 - 13:30
חמישי
נתב"ג  -חדר אוכל דרומי
■ צירוף ילדי העובדים למועדון יתאפשר עד לתאריך 31.08.2022
03/06/2021
11:30 - 13:30
חמישי
נתב"ג  -חדר אוכל מחנה ישראל
■ מעודכן לתאריך  ■ 05/2021טל”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.
הזמנהקופון באפליקציה הסלולרית /
שוברקוד
למימוש ההטבה יש להוריד
באתר ישראכרט* .הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס האשראי
וכרטיס עליה למטוס ,השהייהבילוי
מוגבלת לשעתיים ובהתאם
חוויות .מסעדות .בילויים.
לתקנון טרקלין דן.
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נציגי קבוצת ישראכרט ימתינו לכם:

להצטרפות 03-6364645 :
שם סניף

נתב"ג  -חדר אוכל צפוני

תאריך

30/05/2021

יום

שעות פעילות

ראשון

11:30 - 13:30

בברכה,

* עמלות המרה  -החיוב ייעשה ע"פ שער יציג .פטור מעמלת
עסקאותכץ
עסקאות בדולר יורו ,יאיר
קסלסי
במטבע
אושריחוץ:
עסקאות במטבע
אוטומטי בחו"ל.
מט"ח ממכשיר
מזכיר האגודה
פרויקטים
ומשיכתועדת
אחר יו"ר

* הזכאות להטבת כניסה לטרקלין  -כניסה אחת חינם בחודש
11:30 - 13:30
ראשון
נתב"ג  -חדר אוכל דרומי
30/05/2021
(בין מועדי חיוב) בכרטיס ,בכפוף לחיוב החשבון בגין עסקאות
בבתי עסק בסך של  ₪ 2,000ומעלה במועד החיוב האחרון.
באפליקציהבחו"ל.
ממכשיר אוטומטי
למימושאחר
עסקאות במטבע
בדולר -יורו,
חוץ :עסקאות
עסקאות במטבע
יציג .פטור מעמלת
ע"פ שער
ייעשה
החיוב
* עמלות
30/05/2021
11:30
13:30
ראשון
ישראל
מחנה
אוכל
המרה -חדר
נתב"ג -
הסלולרית /
מט"חקוד קופון
ומשיכתלהוריד
ההטבה יש
באתר ישראכרט* .הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס האשראי
31/05/2021
שני
אשדוד
אלת"א
11:30
13:30
ובהתאם
לשעתיים
עסקאות עליה
* הזכאות להטבת כניסה לטרקלין  -כניסה אחת חינם בחודש (בין מועדי חיוב) בכרטיס ,בכפוף לחיוב החשבון בגין וכרטיס
החיוב
במועד
מוגבלתומעלה
השהייה₪ 2,000
למטוס,בסך של
בבתי עסק
טרקלין דן.
לתקנון
31/05/2021
שבע
למימושבאר
רמת"א -
*הכניסה11:30 -
באתר ישראכרט13:30 .
הסלולרית  /שני
האשראי וכרטיס עליה למטוס ,השהייה מוגבלת
כרטיס
לטרקלין דן בהצגת
יש להוריד קוד קופון באפליקציה
ההטבה
האחרון.

7068

■ בכרטיסי  Gold MasterCard Corporateמסגרת אשראי חוץ
יעקבטרקלין דן.
בארלתקנון
ובהתאם
לשעתיים
שלישי
מל"מ -
01/06/2021
11:30 - 13:30
בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בו הכרטיס מונפק כבנקאי■
11:30
רביעיבנק מזרחי- 13:30
02/06/2021
מב"ת  -יהוד
המונפק ע״י
ישראכרט
בכרטיס
ההטבות
כבנקאי
הכרטיס מונפק
טפחות בו
בנקאית למעט
 Gold MasterCard Corporateמסגרת אשראי חוץ
בכרטיסי
ישראכרט
בכרטיס
למשלמים
למשלמים הינן
הינן ההטבות
המפורטים בדפי
בכפוףפילתנאים
את■ קבלת
ישראכרט
הנפקת
שיקול דעתה
ההטבותעת ועל
ההטבות בכל
לשנות או להפסיק
רשאית
ההטבות ישראכרט
בדפי
המפורטים
לתנאים
בכפוף
ההטבות
קבלת
ישראכראט
ע״י
המונפק
02/06/2021
יהוד
תמ"מ
11:30
13:30
רביעי
ההטבות ■ ישראכרט רשאית לשנות או להפסיק את ההטבות
העובדים
צירוף ילדי
בריבית
הכרטיס כפופה לאישור ישראכרט ו/או הבנק המנפיק אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול
כפופה לאישור
לפועל הכרטיס
הוצאההנפקת
והליכידעתה ■
פיגוריםשיקול
עת ועל פי
לגרור חיוב בכל
03/06/2021
11:30 - 13:30
חמישי
נתב"ג  -חדר אוכל צפוני
ישראכרט ו/או הבנק המנפיק ■ אי עמידה בפירעון ההלוואה או
למועדון יתאפשר עד לתאריך  31.08.2022מעודכן לתאריך  05/2021טל"ח
האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
03/06/2021
11:30 - 13:30
חמישי
נתב"ג  -חדר אוכל דרומי
■ צירוף ילדי העובדים למועדון יתאפשר עד לתאריך 31.08.2022
03/06/2021
11:30
13:30
חמישי
ישראל
נתב"ג  -חדר אוכל מחנה
■ מעודכן לתאריך  ■ 05/2021טל”ח.

אושרי קסלסי

יו"ר:ועדת פרויקטים
03-6364645
להצטרפות

יאיר כץ

בברכה,
יאיר כץ
אושרי קסלסי
מזכיר האגודה
מזכיר האגודה
יו"ר ועדת פרויקטים

