חברי עמותת מגלן,

כרטיס האשראי העסקי
של  Calנותן לכם חופש

החופש מהתחיבויות
מיותרות

החופש לטוס לחו"ל
בתנאים מועדפים

פטור מלא מעמלת דמי כרטיס פטור מלא מעמלת דמי
כרטיס מותנה בביצוע פעולת חיוב ב ₪1-בחודש קלנדרי.
מסגרת אשראי חוץ בנקאית  -בנוסף למסגרת בבנק
דאבל הטבות  -גם לבני הזוג (נשואים או שותפים
בחשבון) מגיע כרטיס עם הטבות זהות!

חיוב עסקאות המבוצעות בחו"ל (במטבע זר)
בתנאי שוטף  60+ללא ריבית
עסקות בחו"ל יומרו ישירות לש"ח מכל המטבעות
בשער יציג  +עמלה מועדפת של ( 1%לעומת
)2.5%

החופש לבלות

הנחה של  0.9%ברכישת מט"ח וביצוע שליחות
ללא עלות ,באמצעות אתר קרדיטק

כל השבוע כולל סופי שבוע ,חגים וחופשים!
 1+1מתנה לסרט ב-

מי שאין לו ,Cal
חבל...

אחת לשבוע.

ביטוח מועדף לנסיעות לחו"ל כולל ספורט
חורף בהפעלה חד פעמית בטלפון *5057

מותנה ברכישות חדשות של  ₪1,000בחודש הקלנדרי שקדם
למימוש ההטבה.

 1+1מתנה על אטרקציות ללא התנייה
 1+1מתנה על הצגות ילדים ללא התנייה
כרטיס להצגה בהבימה ב₪59-
(תקף גם ל"הבימה  .)"4לפרטים והזמנות03-6295555 :

צבירת נקודות ביחס מועדף במועדון הנוסע
המתמיד של אל על

החופש ליהנות לפני הטיסה

ממריאים מנתב"ג? בדרך למטוס אל תשכחו לבחור הטבת טרום טיסה
מאפליקציית ארנק  .Cal4ההטבה ללא התניית שימוש.
הטבה אחת בחינם ,לבחירה:
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

כניסה לטרקלין דן במחיר של ₪30

או

הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור המנפיק.
מסגרת חוץ בנקאית :פרט ללקוחות בנק מזרחי ואיגוד .רכישת מט"ח בקרדיטק :דרך "כניסת משתמשים" ,שם משתמש Cal :וסיסמא.Cal :
ביטוח מועדף לחו"ל :בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים בכתובת .www.harel-net.co.il/cal :סינמה סיטי :לכרטיס רגיל מהמחיר בקופה,
ברכישת כרטיס ראשון במחיר מלא באולמות הרגילים .בכפוף לתקנון "קונים ומזוכים" באתר  .Calהטבת טרום טיסה :בכפוף לתקנון ההטבה
באתר ובאפליקציה 1+1 .מתנה על אטרקציות והצגות ילדים :בכפוף לפרטים המלאים ולתקנון האתר .הטבת הבימה :מחיר רגיל למופעים
שבמבצע הינו .₪120-250 :בכפוף לפרטים המלאים באתר  .Calמועדון 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 .החברה רשאית לשנות ו/או לסיים את ההטבות בכל עת.

החופש לקבל יותר
המעניק
הצטרפות אוטומטית למועדון
הנחות במעמד החיוב במגוון בתי עסק
 3הטבות שוות וכיפיות במיוחד ב ₪49-להטבה
לפרטים וצפייה בהטבות:
www.cal-online.co.il/49shekel.cal

החופש לבחור מה
שטוב בשבילך
תמונה אישית בגב הכרטיס
כרטיס חכם לעסקות מאובטחות בחו"ל
(בכרטיס ויזה בלבד)

החופש לשלם פחות
על קניות ברשת

החופש מהארנק

 10%הנחה על כל המוצרים באתר

צפייה בחיובים ,פירוט עסקאות וסטטוס הזמנת
הכרטיס
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 מחנות האפליקציות

מגוון הטבות באפליקציית ארנק Cal4U

החופש להצטרף
ניתן להנפיק את הכרטיס
וליהנות מכל ההטבות במפגש ההצטרפות,
או באמצעות אתר מגלןwww.maglan.org.il :

חפשו אותנו ב-
אתר  | Calארנק Cal4U
להזמנות ופרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי שירות לקוחות עסקיים בטלפון 03-5726981

 - chinabuyההנחה תינתן על היתרה ,למעט מבצעי קופון ,בכפוף לפרטים המלאים באתר.chinabuy.co.il :
החברה רשאית לשנות ו/או לסיים את ההטבות בכל עת.

