
הכרטיס שמעניק לכם
שפע הטבות בחו"ל ובארץ

כזה אני רוצה

לתשומת ליבך:

ההטבות בהתאם לתנאי ההצטרפות *כללי: ההטבות הכלולות בהצעה זו, משתנות מעת לעת, חברת max תהיה רשאית להוסיף, לשנות ולבטל איזו 

מההטבות בכל עת. לאחר שההסכם יכנס לתוקפו יתכנו שינויים בתנאים. הנפקת הכרטיס, סוג הכרטיס ומסגרת האשראי תקבע בהתאם לשיקול דעתה 

הבלעדי של חברת max בכפוף לתנאי ההצטרפות. אין כפל הטבות ומבצעים. ההטבות מותנות בתשלום בכרטיס אשראי max executive חוץ בנקאי בלבד 

*פטור מדמי כרטיס: לכרטיס חוץ בנקאי, עד להודעה חדשה וכל עוד העובד משתייך לארגון *הטבות טרום טיסה: ניתן להזמין הטבה אחת בחודש קלנדרי 
ללקוח )ברמת ת"ז(, כלומר או כניסה לטרקלין או כריך ושתיה באילנס סניף רוטנדה טרמינל 3 נתב"ג *תוקף לביטול ההטבה 31 ימים מיום ההזמנה *תוקף 

למימוש ההטבה חודש מיום ההזמנה *מלאי מינימלי: 10,000 *למימוש בטרקלין יש להגיע עם הכרטיס שמקנה את הזכאות לכניסה ולהציג תעודה מזהה 

*למימוש באילנס יש להגיע עם הכרטיס שמקנה את הזכאות ולהציג אותו ביחד עם אישור ההזמנה שהתקבל במייל או ב SMS *ההטבה הינה אישית ואינה 
ניתנת להעברה *לא תינתן זכאות להטבה חלופית בגין אי- מימוש *הטבה שפג תוקפה אינה ניתנת למימוש ולא יינתן זיכוי כספי בגינה *לא כולל כרטיסי בנק 

לאומי, PEPPER , DEBIT, FREE ורכש *max מוקדמת *מעל גיל שנתיים חייב בכרטיס כניסה לטרקלין דן *הטרקלין שומר לעצמו את הזכות לווסת את תנועת 

האורחים בין 2 הטרקלינים בהתאם לצורך *ההטבה תמורת פינוק בכפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות *ביטוח נסיעות לחו"ל חינם: ההטבה תינתן עד 

חמישה ימי שהייה רצופים בחו"ל בלבד, ברכישת ביטוח נסיעות לכל תקופת הנסיעה. לאחר תקופת ההטבה, התשלום בהתאם לפוליסה שנרכשה. הכיסוי 

הוא על פי תנאי פוליסת AIG Traveler ובהתאם לתקנון ההטבה שניתנת לעיון באתר האינטרנט של AIG בכתובת:aig.co.il ובאתר max ויכנס לתוקפו רק 

בכפוף להפעלת הביטוח לפני כל נסיעה ולאחר קבלת מספר פוליסה מ-AIG שיהווה אישור לכניסת הביטוח לתוקף. ההטבה אינה כוללת כיסוי להריון ו/או 

החמרת מצב רפואי קודם ו/או הרחבות נוספות. הביטוח אינו מכסה פעילות מסוג ספורט אתגרי *עד 15% החזר כספי: בכפוף לתקנון pay back *הנחות 

בחו"ל ופינוקים 1+1: בכפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות *Priority pass: כרטיס החבר הינו חינם לשנה הראשונה וחידוש תוקפו לשנה נוספת ללא 

תשלום. לקבלת כרטיס Priority Pass יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של לאומי קארד בטלפון 03-6178888 *הרץ: ההנחה תקפה להשכרות בתעריף 

MegaHertz בלבד. ההטבה תינתן על הזמנות טלפוניות להשכרת רכב בחו”ל בלבד *כרטיס נטען: ניתן לטעינה מכרטיס max executive בלבד. כפוף לתנאים 

המפורטים בעלון הנלווה ובגב הכרטיס. רשימת הרשתות עשויה להשתנות מעת לעת. הכרטיס ניתן לטעינה רב פעמית עד לסכום של 1,000 ₪ בכל טעינה 

ועד לסכום של 2,500 ₪ לטעינות מצטברות כל חודש. הסכום הצבור לא יעלה על 1,000 ₪ בכל רגע נתון. הכרטיס הינו כרטיס תשלום, כהגדרתו בחוק כרטיסי 

חיוב, התשמ"ו 1986. אין החזר כספי בגין אובדן/גניבה/אי שימוש *דחיית חיובי מט"ח: בהתאם לתנאים שסוכמו מול הארגון/מקום העבודה *הנחה והטבות 

משתנות בקניוני עזריאלי: למחזיקי כרטיס חוץ בנקאי מסוג מסטרקארד המשויך למועדון מולטי עזריאלי. לרשימת הקניונים והחנויות המקנות הנחה יש 

להיכנס לאתר עזריאלי. מימוש אחד ללקוח בכל הטבה. ההטבה אישית ולא ניתנת להעברה. לא ניתן להראות צילום מסך בעת מימוש הקופון. אין כפל מבצעים 

או הטבות מועדון *הוטלס: למחזיקי כרטיס חוץ בנקאי מאסטרקארד למזמינים מלינק ייעודי בלבד *ממסי: ההנחה על מגוון מוצרים בחנויות ממסי תיירות, 

אביזרי נסיעה, מזוודות ספרים ומפות. לא כולל שירותים הנמכרים ברשת *max change: השירות מנוהל ע"י פליי מאני טכנולוגיוות בע"מ. התנאים המלאים 

maxchange.flymoney.co.il :באתר

הטבות חו"ל

ללא דמי כרטיס

עד 10% הנחה בקניוני עזריאלי 
והטבות חודשיות משתנות

פינוקים 1+1
לסרטים, ארוחות בוקר, הופעות חיות ועוד

כפל הטבות 
גם לבני הזוג מגיע כרטיס עם הטבות זהות!

hotels.com-10% הנחה ב

10% הנחה ברשת ממסי 

הטבות בארץ

הטבות טרום טיסה )תמורת פינוק(: 
כניסה לטרקלין דן ב-30 ₪ או כריך ושתיה באילנס

הנחות בחו"ל 
אטרקציות והטבות מסביב לעולם תמורת פינוק

דחיית חיובי מט"ח
ללא ריבית

ביטוח נסיעות לחו"ל חינם
AIG ל-5 ימים עם

13% הנחה בהשכרת רכב בחו"ל עם הרץ 

max change
הזמנת מט"ח מראש לחופשה ואיסוף בנתב"ג

הנפקת כרטיס priority pass ללא עלות
מקנה כניסה לטרקלינים ברחבי העולם בתשלום

עד 15% החזר כספי
בקניה ברשתות נבחרות באינטרנט עם רישום 

pay-back לשירות

16.5% הנחה קבועה
GiftCard Executive ברשתות מובילות בכרטיס נטען

GIFT CARD
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