כרטיס אשראי עסקי של Cal

עושה את זה קל לעובדי
מכללת כנרת ובני/בנות זוגם
בלי התחיבויות מיותרות
פטור מלא מעמלת דמי כרטיס
ללא כל התניה בביצוע פעולות.
מסגרת אשראי חוץ בנקאית -
בנוסף למסגרת הקיימת בבנק.
אפשרות לצירוף בן/בת זוג נשואים או
בעלי חשבון משותף בתנאים זהים.

לקבל הטבות תרבות ופנאי
 1+1ברכישת כרטיסים לסרט בסינמה סיטי:
גלילות ,ראשל"צ ורעננה .ללא התנית שימוש.
הנחות
לחסוך בכל קניה עם מועדון
אוטומטיות באלפי בתי עסק בפריסה ארצית.
לרשימת בתי העסק המלאה.www.cal-online.co.il :
אתר הטבות אינטרנטי המרכז במקום אחד את כל
המוצרים האיכותיים ביותר במחירים המשתלמים
ביותר! .www.cal-b.co.il

לטוס לחו"ל בתנאים מועדפים
כניסה לטרקלין  V.I.Pבנתב”ג  -חינם.
חיוב עסקאות המבוצעות בחו"ל בתנאי שוטף
 30 +ללא ריבית.
המרות מטבע זר  -עסקות בחו"ל יומרו ישירות
לש"ח בשער יציג  +עמלה מועדפת של 1.3%
לכלל המטבעות (במקום .)2.5%
 0.9%הנחה ברכישת מט"ח ,דחיית החיוב
למועד חיוב עסקאות חו"ל ושירות שליחים ללא
עלות בחברת  Change Placeבאמצעות אתר
האינטרנט.www.creditech.co.il :
פוליסת ביטוח מועדפת לנסיעות לחו"ל.
צבירת נקודות טיסה
		 במועדון הנוסע המתמיד
		 של אל-על ביחס מועדף.

לבחור מה שמתאים לך
הלוואה בתנאים מועדפים.
כרטיס בעיצוב אישי או מתוך הקטלוג
שבאתר.www.cal-online.co.il :
תמונה אישית בגב הכרטיס ללא עלות.
כרטיס "חכם" לעסקות מאובטחות בחו"ל,
(כרטיסי ויזה בלבד).

נשמח לעמוד לרשותך,
רמי שלום
ערוץ חברות עסקיות,
חברת Cal
מסגרת חוץ בנקאית :פרט ללקוחות בנק מזרחי ובנק אגוד.
פוליסת ביטוח מועדפת לחו"ל :כיסוי של בריאות ומטען בסך  $650,000עד  55ימים רצופים בחו"ל,
כולל ספורט חורף וללא דמי השתתפות עצמית .בהפעלה חד פעמית בטלפון .*5057 :בכפוף לפוליסה.
רכישות מט"ח :דרך "כניסת משתמשים" תוך הזנת שם משתמש Cal :וסיסמא.Cal :
למידע נוסף ניתן לפנות לטלפון.03-6226100 :
 1+1בסינמה סיטי :אחת לשבוע (כולל בסופ”ש) בעת הזמנת כרטיסים בטלפון ,באינטרנט או בקופות.
לא כולל אולמות .V.I.P
הלוואה :בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של .Cal

תוכנית סוף שבוע קל נהנים מ 1+1 -בכל העולמות,
בלי צורך לבחור!

 1+1מתנה
על מגוון אטרקציות

 1+1מתנה
על הצגות ילדים

למעלה מ 60-אטרקציות
למגוון גילאים בכל רחבי הארץ

למעלה מ 90-הצגות
ברחבי הארץ

 1+1מתנה
על מופעי בידור ותרבות

 1+1מתנה
על ארוחות בוקר
או קפה ומאפה

הופעות מוסיקה ,תיאטרון,
סטנד-אפ ,מחול ועוד

ההטבות ניתנות למימוש בסופי שבוע ,כולל חגים ,חופשים ובכל ימות השבוע.

איך מצטרפים?
ניתן להנפיק את הכרטיס וליהנות מכל ההטבות במפגש ההצטרפות או באמצעות
משלוח טופס הצטרפות לפקס 03-5723700 :או בטלפון 03-5726981 :שרות לקוחות עסקי.
למפגש ,יש להביא עמך את המסמכים הבאים:
צילום של ת.ז/רישיון נהיגה בתוקף (עבורך ועבור בן/בת הזוג)
כרטיס אשראי הקיים ברשותך מהסוג הגבוה ביותר

בלעדי:
מתנת הצטרפות אטרקטיבית לכל עובד
שיצטרף ביום המפגש.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי שירות לקוחות עסקיים03-5726981 :
בימים א'-ה' בין השעות ,8:00-20:00 :בימי ו' וערבי חג בין השעות8:00-12:30 :
סוף שבוע קל :מותנה בביצוע עסקות חדשות בסכום של  ₪1,500ומעלה בכל כרטיסי  Calשברשותך בחודש
הקלנדרי בו מומשה ההטבה .אי עמידה בתנאי זה תחייב בעלות ההטבה כ 40-יום לאחר מועד מימושה .תוקף
ההטבה  .8.8.12-7.8.13אין כפל מבצעים ,הנחות וקופונים .ההטבה על הכרטיס הזול ובתשלום בכרטיס  Calעמו
בוצעה ההזמנה .כרטיס המתנה הינו בגין כניסה רגילה לאתר/מופע/א.בוקר רגילה ,אלא אם צוין אחרת בהטבה
הרלוונטית .תקף על ארוחות הבוקר שבמבצע.לא כולל א.בוקר זוגיות .ניתן לממש את ההטבה בכל מופע ,את ,ר
הצגה ,א .בוקר/קפה ומאפה פעם אחת בשבוע לכרטיס  .Calבכפוף לתקנון התוכנית .החברה רשאית לשנות
ו/או לסיים את ההטבה בכל עת .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

