חברי עמותת דולפין היקרים ובני/ות הזוג
הנכם מוזמנים ליהנות מכרטיסי האשראי
GOLD MASTERCARD CORPORATE / GOLD VISA CORPORATE
המעניקים מגוון הטבות ייחודיות בארץ ובחו”ל
 5%הנחה קבועה

אתר הטבות ייחודי
הטבה בדמי כרטיס
פטור קבוע כל משך
חברותכם בעמותה

במועדוני צלילה:

mycorporate.co.il
הנחות במעמד החיוב
באלפי בתי עסק ברחבי
הארץ .

*מרכז צלילה  - BLUEקריית חיים – חוף
זבולון * בי"ס לצלילה  – Prodiveאילת
* מועדון הצלילה פוצקר – נהריה *
לאקי דייברס –אילת * גלים -ביה"ס
לגלישה בתל אביב

תנאים מיוחדים לנוסעים לחו"ל
•

תנאי חיוב שוטף  30 +בעסקאות בחו"ל לרבות משיכות מזומן בחו"ל.

•

כניסה לטרקלין דן בנתב"ג*.

•

ביטוח נסיעות לחו"ל* בכפוף לתנאי הפוליסה ובהפעלה מראש לפני כל נסיעה בטלפון

•

03-6381919

•

כרטיס ) Priority Passבשווי  (99$ניתן חינם בשנה הראשונה.
מאפשר כניסה בתשלום לכ 600 -טרקליני אח"מים בנמלי תעופה בינלאומיים.

•

הטבה בנתב"ג ) 24שעות ביממה(  0.5%הנחה בשער ההמרה במעמד הרכישה
בדלפק בנק הפועלים )במתחם הדיוטי פרי(.

•

 17%הנחה להשכרת רכב בחו"ל בחברת שלמה SIXT

•
•

 15%הנחה להשכרת רכב בחו"ל בחברת אלבר
 12%הנחה להשכרת רכב בחו"ל בחברת אופרן
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להצטרפות כנסו ללינק:
https://digital.isracard.co.il/customerrecruiting/corporate?WizardType=Customer#/Welcome
והקלידו קוד מועדון 13456

או התקשרו אלינו1-800-20-44-66 :
*פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל חינם ללקוחות עד גיל  ,75תושבי ישראל ,ללא הגבלה במספר הנסיעות ,בכפוף להפעלת הביטוח לפני כל
נסיעה לחו”ל בטלפון* 03-6381919 :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 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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תהליך ההצטרפות – קל ונוח !!
נכנסים ללינק:
https://digital.isracard.co.il/customerrecruiting/corporate?WizardType=Customer#/Welcome

לחיצה על הלינק מביאה לעמוד הזמנת כרטיס לארגונים:

לוחצים על "בואו נתחיל" ומגיעים לעמוד הבא של פרטי זיהוי :
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בשדה הראשון של זכאות מועדון יש להקליד 13456
ואז מתקבל זיהוי המועדון :מועדון :עמותת דולפין ח.ב

מכאן ממשיכים במילוי הפרטים האישיים עד להשלמת התהליך.
בהצלחה !!
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