הזמנת כרטיס

שיחה עם נציג שירות

הנחות אוטומיות

ברוכים הבאים!
מועדון אנשים ומחשבים  ThePeopleבשיתוף עם מותג
האשראי המוביל אמריקן אקספרס ,מונה כיום למעלה
מ 20,000-מחזיקי כרטיס  Businessזהב ו.Platinum-
מכרטיסי האשראי המכובדים והיוקרתיים בעולם.
חברי המועדון הפכו את כרטיס מועדון  ThePeopleלכרטיס
המוביל בארנקם בזכות ההטבות הייחודיות והאטרקטיביות.
כל התנאים וההטבות הקיימים בכרטיס המועדון הותאמו
במיוחד לסגנון החיים של עובדי תעשיית המחשוב וההייטק בארץ ונותנים מענה מושלם
לחברי קהילת אנשים ומחשבים.
אנו פועלים כל העת להרחיב ולהעשיר את מערך ההטבות לחברי המועדון ,ולייצר עבורכם
סיבות נוספות לרצות את כרטיס האשראי הייחודי הזה ,ככרטיס האשראי המוביל בארנק
שלכם.
נשמח לראותכם נמנים עם חברי מועדון אנשים ומחשבים .ThePeople

הזמינו את כרטיס המועדון כבר עכשיו ותתחילו ליהנות מיתרונותיו בהקדם!
אוכלוסיה זכאית
קהילת אנשים ומחשבים ובני/בנות זוגם.

הטבות המועדון

למזמיני כרטיס

למזמיני כרטיס
 Businessזהב
• כרטיס  American Express Businessזהב
הנושא את לוגו מועדון "."ThePeople
• פטור מלא מדמי כרטיס ,ללא התניה בהיקף
השימושים.
• יחס המרת נקודות משופר לאל על – כל
 13נקודות  MRשל אמריקן אקספרס שוות
לנקודת נוסע מתמיד  1באל על (במקום 29
נקודות )MR
• כניסה אחת לחודש חינם לטרקלין העסקים
דן בנתב"ג ,בכפוף לביצוע שימושים בסך
 ₪ 2,000בכרטיסך (לפי מועד החיוב האחרון
לפני כניסתך לטרקלין).
בכניסה לטרקלין דן יש להציג את כרטיס
המועדון פיזית וקוד הטבה אותו ניתן להוריד
באפליקציה או באתר אמריקן אקספרס.
• מתנת הצטרפות ללקוחות הBusiness-זהב
 שובר למשקפי שמש של רשת "אופטיקנה"(יוענק לאחר שימוש ראשון בכרטיס).
• כרטיס חוץ בנקאי המעניק מסגרת אשראי
נוספת*.
• כרטיס  Priority Passלכ 1200-טרקליני
אח"מ בנמלי תעופה ברחבי העולם -
חינם בשנה הראשונה (שווי ההטבה ,)$ 99
עלות כל כניסה .$ 32
• הטבות מועדון צרכנות "יחד" -
מיוחד ללקוחות מועדון !ThePeople
• חיוב נדחה על הרכישות באמצעות הכרטיס
בחו"ל ללא ריבית או הצמדה.
• ביטוח נסיעות מורחב לחו"ל – בכפוף לתנאי
הפוליסה .יש לשפעל הביטוח לפני כל נסיעה
בטלפון.03-6381919 :

Platinum

• מתנת הצטרפות ייחודית לחברי מועדון אנשים
ומחשבים ,ThePeopleי 50%הנחה בדמי
הכרטיס לשנת החברות הראשונה*.
• המרת נקודות ביחס מועדף מתכנית ההטבות
 ®Membership Rewardsלחברות המובילות בעולם:
אל על Delta, Alitalia, Hilton HHonors,
,Sheraton Starwood, Air France, KLM
 Le Meridien, British Airwaysו.Iberia-
חברות אלו קשורות בבריתות בינלאומיות נוספות,
כך שניתן לממש נקודות גם בתכניות נאמנות של
עשרות חברות נוספות.
• תכנית אירוח בטרקליני אח"מ בשדות תעופה
ברחבי העולם ,הרחבה ביותר מבין כרטיסי
האשראי ,הכוללת אירוח חינם בטרקלין דן
בנתב"ג ובטרקליני אח"מ של חברות תעופה
אמריקאיות*.
• כרטיס  Priority Passלכ 1200-טרקליני
אח"מ בנמלי תעופה ברחבי העולם  -חינם בשנה
הראשונה (שווי ההטבה  ,)$ 99וכן מוענקות 3
כניסות ראשונות חינם (עלות כל כניסה .)$ 32
• שירות קונסיירג'  Platinum Assistהמעניק
סיוע בנושאי סגנון חיים בארץ ובחו"ל  24שעות
ביממה ,מהזמנת מקומות במסעדות המובילות
בעולם ועד סיוע בשירותי משרד בכל יעד בעולם.
•  Platinum Travelשירות נסיעות ייחודי,
הכולל הטבות בבתי מלון בתוכנית
 Fine Hotels & Resortsהיוקרתית.
• ביטוח נסיעות מורחב לחו"ל – בכפוף לתנאי
הפוליסה .יש לשפעל הביטוח לפני כל נסיעה
בטלפון.03-6381919 :
• חברות בתוכניות נאמנות של רשתות בתי מלון
והשכרת רכב מהטובות בעולם ,המקנה שדרוגים
והטבות ייחודיות בCarlson Hotels Worldwide :
.Hertz #1 Club Gold - Avis Preferred Priority

להטבות נוספות למחזיקי כרטיס המועדון לחץ כאן
לצפייה בהנחות אוטומטיות הניתנות במעמד החיוב ללקוחות אמריקן אקספרס במגוון בתי עסק לחץ כאן

כיצד מצטרפים בקלות למועדון
ThePeople
ומחשבים
המועדון
אנשיםהטבות

לשיחה עם נציג שרות לחץ כאן

?

להזמנת כרטיס
לחץ כאן

למעבר לאתר אנשים ומחשבים לחץ כאן.
אנשים ומחשבים מבצעים שיחות יזומות ללקוחות שלהם מטלפון  03-7369079ומזמינים אותם
להצטרף לכרטיס.
הנפקת הכרטיס כפופה לאישור פועלים אקספרס בע"מ.
*ההנחה תינתן ללקוחות כרטיס פלטינה חדשים בלבד .עלות הכרטיס נכון להיום הינה  27.38$לחודש .דמי הכרטיס אינם
מותנים בסך שימושים בכרטיס* .כרטיס פלטינה נוסף לבן/בת זוג – ללא עלות * .בכפוף לתנאים וההגבלות המופיעים באתר
* .www.americanexpress.co.ilבכפוף לאישור פועלים אקספרס בע"מ .חיוב הלקוח יבוצע מחשבון שקלי בלבד .חברת
פועלים אקספרס בע"מ רשאית לשנות את התנאים או את ההטבות לעיל ,מעת לעת ,ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח.

