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חברי ארגון מו״ח,

כרטיס האשראי העסקי
של  Calנותן לכם חופש

החופש ליהנות לפני
הטיסה

החופש לטוס לחו"ל
בתנאים מועדפים

ממריאים מנתב"ג? בדרך למטוס ביחרו הטבת טרום
טיסה מאפליקציית ארנק .Cal4U

חיוב עסקאות המבוצעות בחו"ל (במטבע זר) בתנאי
שוטף  +30ללא ריבית

הטבה אחת בחינם ,לבחירה:

עסקות בחו"ל יומרו ישירות לש"ח מיורו ומדולר בשער
יציג  +עמלה מועדפת של ( 1.4%במקום )2.5%

סטימצקי  -ספר לבחירה מתוך רשימת ספרים
ארומה  -כריך שלם ושתייה קלה או חמה
פיצה האט  -פיצה אישית ושתייה קלה
קפה ג'ו  -כריך ושתייה חמה או קלה
פריים סושי ונודלס בר – מנה לבחירה ושתייה קלה

ביטוח מועדף לנסיעות לחו"ל כולל ספורט חורף
בהפעלה בטלפון  ,*5057לפני כל נסיעה
צבירת נקודות ביחס מועדף במועדון הנוסע המתמיד
של אל על
הנחה של  0.9%ברכישת מט"ח וביצוע שליחות ללא
עלות ,באמצעות אתר קרדיטק

או
החופש ליהנות מרגעים מאושרים

החופש ליהנות ממגוון
הטבות
חדש! שוברים דיגיטליים -משלמים מהנייד ונהנים
מהנחות במגוון רשתות :מסעדות ,אופנה והנעלה,
קולנוע ועוד
 Calלידך  -הטבות אטרקטיביות קרוב לבית

ש!
חד

כניסה לטרקלין דן במחיר של

₪30

חנות החוויות של Cal

עשרות הטבות במחירים מיוחדים במגוון רחב של
עולמות :אטרקציות ,הצגות ילדים ,ארוחות בוקר,
כרטיסים למופעים בהיכלי תרבות ועוד
ממשק חדשני ונוח ,רכישה בצורה קלה ובטוחה
מחזור חודשי של  ₪1,000בלבד בכרטיס מזכה
ב 3-חוויות ובנוסף ניתן לרכוש הטבות במחיר מיוחד
גם אם לא נצברו חוויות באותו החודש

הכל ב - ₪49 -מדי חודש  3הטבות שוות וכיפיות
במיוחד במחיר של  ₪49להטבה
הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור המנפיק.
הטבת טרום טיסה :בכפוף לתקנון ההטבה באתר ובאפליקציה .ביטוח מועדף לחו"ל :בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים בכתובת.www.harel-net.co.il/cal :
הטבת ביטוח בתוקף עד  .30.7.17החל מ 1.8.17-יחולו שינויים בהטבת הביטוח וכן בעמלת עסקה במט"ח ,שתעלה בשיעור של  .0.3%מועדון הנוסע המתמיד:
בכפוף לשיוך הכרטיס ב Cal-למועדון ולתקנון "הנוסע המתמיד" ב .Cal-חיובים בגין תשלומים למוסדות המדינה (כגון רשויות ,חברת החשמל) וכן משיכות מזומן
בחו"ל ,תכניות אשראי ועוד ,אינם מזכים בנקודות טיסה .רכישת מט"ח בקרדיטק :דרך "כניסת משתמשים" ,שם משתמש Cal :וסיסמא .Cal :שוברים דיגיטליים:
בהתאם לתקנון ולתנאי כל הטבה Cal .לידך :בכפוף לפרטים המלאים באתר  .Calחנות החוויות :בהתאם לתקנון/תנאי התכנית .החברה רשאית לשנות ו/או
לסיים את ההטבות בכל עת.

החופש מהארנק

החופש מהתחיבויות
מיותרות
פטור מלא מעמלת דמי כרטיס ללא התנייה

מגוון שירותים והטבות
באפליקציית ארנק Cal4U

מסגרת אשראי חוץ בנקאית  -בנוסף למסגרת
בבנק

צפייה בחיובים ,פירוט עסקאות וסטטוס הזמנת
הכרטיס

דאבל הטבות  -גם לבני הזוג (נשואים או שותפים
בחשבון) מגיע כרטיס עם הטבות זהות!

תשלום ישירות מהנייד ביותר מ 1,000-מסעדות
העברת כספים בין לקוחות  Calללא צורך בפרטי
חשבון בנק
צ'אט ב Live-עם נציג שירות
ועוד...

הורידו עכשיו את אפליקציית ארנק Cal4U

החופש להצטרף
ניתן להזמין את הכרטיס באמצעות משלוח טופס הצטרפות
לפקס03-5723700 :
או סרוק למיילHanpaka@icc.co.il :
יש לצרף את המסמכים הבאים:
צילום ת.ז/רישיון נהיגה בתוקף (עבורך ועבור בן/בת הזוג)
צילום תעודת חבר/אישור חבר בארגון מו"ח
אשמח לעמוד לשירותכם,
ליאור ברנשטיין,
ערוץ חברות עסקיות ,חברת Cal

אתר  | Calארנק Cal4U

חפשו אותנו ב-

להזמנות ופרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי שירות לקוחות עסקיים בטלפון 03-5726981
ניתן לבדוק בכל שלב את סטטוס הזמנת כרטיס האשראי באפליקציית ארנק Cal4U

מסגרת חוץ בנקאית :פרט ללקוחות בנק מזרחי ואיגוד.
החברה רשאית לשנות ו/או לסיים את ההטבות בכל עת.

