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הצעת אמריקן אקספרס עבור חברי
קהילת אנשים ומחשבים ובני/ות זוג

more

עובד/ת יקר/ה,
אנשים ומחשבים וחברת אמריקן אקספרס גאים להציג בפניך את כרטיס היוקרה אמריקן אקספרס  BUSINESSזהב,
הכרטיס נושא את לוגו המועדון .The People
במסגרת הסדר זה הינך זכאי\ת לכרטיס חוץ בנקאי המעניק מסגרת אשראי חוץ בנקאית ,מעבר למסגרת הניתנת על ידי
הבנק .הכרטיס מוצע ללקוחות כל הבנקים עם פטור מלא מדמי כרטיס ,וללא התניה בהיקף השימושים*

מתנת הצטרפות :שובר למשקפי שמש ברשת אופטיקנה
לבחירה מתוך מספר דגמים (שווי המתנה עד )₪ 399

הטבות מועדון הצרכנות "יחד" הנחות אוטומטיות בכרטיס אמריקן אקספרס באלפי בתי עסק ,מבצעים והטבות בתחומי
צריכה רבים ומגוונים כגון :רכב ,ביטוח ,נדל"ן וכו' .לרשות העמיתים אתר אינטרנט ובו הצעות והטבות ומבצעי הרגע
האחרון www.yahadclub.co.il
כניסה לטרקלין דן בנתב"ג  2000כניסה חינם אחת לחודש (בין מועדי החיוב בכרטיס) ,בכפוף לחיוב החשבון בבתי עסק בסך של
 2,000ש"ח ומעלה במועד החיוב האחרון .למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באתר האינטרנט או באפליקציה.
 Priority Passהכרטיס היוקרתי המקנה כניסה לטרקליני  VIPבנמלי תעופה ברחבי העולם.
מנוי חינם ,בשווי  ,99$לשנה הראשונה( .עלות כל כניסה הינה .)27$
תכנית ההטבות  Membership Rewardsצוברים נקודות בגין רכישות ונהנים מהמרת נקודות לחופשות ,מסעדות ,שוברי רכישה
ברשתות השיווק .הזמנת השוברים דרך אתר ההטבות של אמריקן אקספרס .ניתן להמיר נקודות גם למגוון שותפים בינלאומיים.
חברות אלו קשורות גם בבריתות בינלאומיות ,ולפיכך ניתן לממש נקודות גם בתכניות נאמנות של עשרות חברות נוספות.

תכנית בונוסים מידי חודש תוצע תכנית בונוסים ,במסגרתה לכל  ₪ 1,500רכישות בכרטיס
יוענק בונוס אחד ,עד לתקרה של  4בונוסים מידי חודש .תמורת הבונוסים ניתן ליהנות מידי חודש
מהטבות כמו  1+1לקולנוע ,לארוחות בוקר ,להופעות מהארץ ומחו"ל ועוד הפתעות.
 Global Assistשירות קונסיירג' עולמי ייחודי ,ההופך את החיים שלך לקלים ומהנים יותר בכל מקום בארץ או בחו"ל :מידע
על יעדים בעולם ,מידע על אטרקציות בארץ ,הזמנות כרטיסים למופעי תרבות מוסיקה ועוד .טלפון.1-800-22-44-31 :
ביטוח נסיעות לחו"ל חינם יש להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל בטלפון  .03-6381919בכפוף לתנאי הפוליסה.
 2,200נציגויות אמריקן אקספרס ברחבי העולם  -שירותי
תיירות וסיוע ,משיכת מזומנים והמחאות נוסעים ,שירותי
חירום במקרה של אובדן או גניבת כרטיס בחו"ל ועוד.

 Gold Travel Serviceשירות נסיעות ייחודי המאגד
שורת הנחות והטבות בלעדיות ללקוחות אמריקן אקספרס
 .BUSINESSטלפון03-6799313 :

לפרטים ולהזמנת הכרטיס ניתן לפנות בטלפון  *2639או במיילmoadon@amexil.co.il

לעדכונים הטבות ועוד .הצטרפו לאמריקן אקספרס ב-

*למעט כרטיס הפלטינה ■ .אישור הכרטיס כפוף 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 ■ ההנחות ניתנות במעמד הקנייה למשלמים בכרטיסי  American Express Businessהמשתתפים בהסדר ובהתאם לשיוכם המועדוני ,לא כולל
תדלוק עצמי ואין כפל מבצעים והנחות מועדונים ■ בכפוף לתקנון תכנית ההטבות  Membership Rewardsאמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את החברות השותפות
ואת יחסי ההמרה בכל עת וללא הודעה מוקדמת ■ ט.ל.ח

ההטבות בכפוף לתנאים וההגבלות המופיעים באתר www.americanexpress.co.il

StudioER.com

ייחודי ללקוחות מועדון אנשים ומחשבים
יחס המרה משופר בהמרת נקודות  MEMBERSHIP REWARDSלתכנית הנוסע המתמיד של אל-על:
 13נקודות  1 = MRנקודת מתמיד (במקום  29נקודות  1 = MRנקודת מתמיד) בכרטיס אמריקן אקספרס BUSINESS
זהב של המועדון .תוקף ההטבה החל מ.01.06.2017-

