
 
לתקנון טרקלין דן.  הכניסה לטרקלין דן בהצגת הכרטיס וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם*

 של אמריקן אקספרסההטבות או מאפליקציה  ם לטרקלין דן בהורדת קוד קופון מאתרכניסה חינ :זכאות להטבה
ומעלה במועד החיוב האחרון שלפני מימוש ההטבה. הזכאות להטבה של כניסה אחת  ₪ 2,000ובכפוף לשימושים של 

  כניסות בשנה.  12 -חינם  בין מועדי חיוב ועד ל
טרם נסיעה בכפוף לתנאי הפוליסה המופיעים באתר אמריקן אקספרס והפעלת הביטוח  ל”לחו נסיעות פוליסת ביטוח*

הנפקת הכרטיס כפופה *אמריקן אקספרס תהא רשאית להוסיף על הטבות אלה, לשנותן או לבטלן בכל עת. לחו"ל. *
 טל"ח.* .אמריקן אקספרס ו/או הבנק המנפיק לאישור
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 NAYAX פירוט ההטבות בכרטיס העסקי לעובדי
  מדמי כרטיסקבוע פטור. 

 המעניק מסגרת מעבר למסגרת הניתנת ע"י הבנק. – כרטיס חוץ בנקאי 

 בסך  לשימושים בכפוף לחודש אחתכניסה   –לטרקלין דן בנתב"ג  חינם כניסה

 .קופון קוד והורדת ₪ 2,000

על רכישות ומשיכות מזומן במכשירים  30שוטף + –תנאי אשראי מועדפים בחו"ל 

 .הנחה בעמלות המרת מט"ח על רכישות בחו"ל 50% -ו  אוטומטיים

  נהנים מהטבת ביטוח נסיעות 85תושבי ישראל, עד גיל  –ביטוח נסיעות לחו"ל ,

להפעלת הביטוח ו בכפוף לתנאי הפוליסה .AIGבאמצעות חברת לחו"ל חינם, 

 . 03-6381919: בטלפוןלפני כל נסיעה לחו"ל 

 Global Assist – לקלים שלך החיים את ההופך ,ייחודי קונסיירג' עולמי שירות  

אטרקציות  על מידע בעולם, יעדים על ל: מידע”ובחו בארץ בכל מקום, יותר ומהנים

 : 1-800-22-44-31.טלפון ועוד... מוסיקה למופעי תרבות כרטיסים בארץ, הזמנות

 ההטבות תכנית Membership Rewards® – ונהנים רכישות בגין נקודות צוברים 

 ניתן ומבצעים. הטבות עוד וכן נקודות לחופשות, מסעדות, אטרקציות מהמרת

  שותפים בינלאומיים. למגוון גם נקודות להמיר

 תכניתהבמסגרת  - בנקודות תלויות שאינן בחירת הטבות – הבונוסים ניתכת 

 שימושים₪ 1,500 -ל בתמורה ולייפסטייל תרבות הנופש, בתחום מהטבות נהנים

 האחרון. החיוב במועד

לסרט   חינם שני כרטיס: לדוגמא בונוס )הטבות לחודש בונוסים 4 עד ניתן לבחור

חן, ארוחות בוקר  רב Yes Planet, סיטי, בחגים: בסינמה כולל השבוע, בכל ימות
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