
ביצוע עסקאות בסכום של 1,000 ₪ מדי חודש יזכה אותך ב-4 חוויות.
אפשר לרכוש הטבות במחיר מיוחד גם אם לא צברת חוויות באותו חודש.

חנות החוויות של כאל
אנחנו כל הזמן אוספים ומחדשים עבורך עולם שלם של חוויות 

מעולמות הבילוי והפנאי.

הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי כפופים לאישור המנפיק. 
הטבת טרום טיסה: כפוף לתקנון ההטבה באתר ובאפליקציה. עמלת עסקאות במטבע זר: ההטבה תקפה גם בביצוע עסקות באתרי אינטרנט בהם העסקות מועברות 
לכאל כעסקות מחו"ל ואינה תקפה בכרטיסים בנקאיים המשויכים לחשבון דולר ואירו. ההנחה ביורו תקפה למדינות בהן מטבע היורו הוא המטבע הרשמי של המדינה 
בה בוצעה העסקה. הטבה בביטוח נסיעות לחו"ל: הפרטים המלאים באתר כאל ובפוליסת הביטוח של הראל. מועדון הנוסע המתמיד: בשיוך הכרטיס בכאל למועדון 
ובהתאם לתקנון "הנוסע המתמיד" בכאל. חיובים בגין תשלומים למוסדות המדינה )כגון רשויות, חברת החשמל( וכן משיכות מזומן בחו"ל, תכניות אשראי ועוד, אינם 
מזכים בנקודות טיסה. כפוף לתקנון קונים ומזוכים. חנות החוויות: כפוף לתקנון ״חנות החוויות״ ולתנאי ההטבות. הטבת סינמה סיטי: מותנה ברכישות חדשות של 1,000 

₪ בחודש הקלנדרי שקדם למימוש ההטבה. שוברים דיגיטליים: בהתאם לתקנון ולתנאי כל הטבה. 

פטור מלא מעמלת דמי כרטיס תשלום בטאצ׳ - מאפשר תשלום בטוח עם 
קירוב הכרטיס למסוף במסופים תומכים

לטוס לחו"ל זה כאל
 כיף בנתב"ג - תמורת חוויה:

הטבת טרום טיסה - בוחרים הטבה בחינם ממגוון 
ההטבות בחנויות המתחם האוירי או מתרעננים ונחים 

בטרקלין דן בעלות כניסה של 30 ₪ )במקום 170 ₪(
כל ההטבות מחכות לכם בחנות החוויות באתר 

ובאפליקציה

 חיוב העסקאות שנעשו בחו"ל בשוטף + 30 ללא ריבית

 עמלה מועדפת של 1.6% )במקום 2.8%( בביצוע 
רכישות בחו״ל )במטבע זר( בדולר וביורו 

 הטבה בביטוח נסיעות לחו"ל

 יחס מועדף בצבירת נקודות הנוסע המתמיד של אל על

ועוד כמה הפתעות:

 1+1 מתנה לסרט ב- אחת לשבוע, כולל סופ״ש

 שוברים דיגיטליים: משלמים מהנייד ונהנים מהנחות ברשתות האופנה, 
מסעדות, קולנוע ועוד

ארגון סגל ההוראה בטכניון, חברי 
כל ההטבות שחשוב להכיר 

בכאל העיסקי שלך



אפליקציה שעושה את 
הכל יותר כאל

 הקוד הסודי – לצפות מכל מקום ובכל זמן 
באופן מאובטח ומיידי

 צפייה ומעקב אחר העסקאות שביצעת. כולל 
עסקאות בתהליך קליטה במערכות שלנו

 חסימת כרטיס שאבד או נגנב

 מגוון פעולות: שינוי מועד החיוב, ניהול הוראות 
קבע, איתור עסקאות ועוד

אפליקציית כאל מחכה לך כבר 
עכשיו בחנות האפליקציות 

בלי התחייבויות
מיותרות

 פטור מלא מעמלת דמי כרטיס

 מסגרת אשראי חוץ בנקאית – בנוסף 
למסגרת הבנק

 כולם נהנים – גם לבני או בנות הזוג )נשואים 
או שותפים בחשבון( מגיע כרטיס, עם אותן 

הטבות בדיוק!

מתנה 
למצטרפים 
ביום המפגש!

רוצה להצטרף?
סרקו את הקוד והזמינו את הכרטיס כבר עכשיו

יש לך שאלות? נציגי שירות לקוחות עסקיים שלנו ישמחו לעמוד לרשותך 
בטלפון: 03-5726981

אנחנו כאן לשירותכם,
אור שכטר,

ערוץ חברות עסקיות, כאל

אתר כאל | אפליקציית כאל | חפשו אותנו ב- 
מסגרת חוץ בנקאית: פרט ללקוחות בנק מזרחי ואיגוד.

אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. החברה רשאית לשנות 
ו/או לסיים את ההטבות בכל עת.

 הזמנת כרטיס באמצעות קוד זה הינה של כרטיס אשראי עסקי חוץ בנקאי, 
מותג מסטרקארד.

 עם קבלת הכרטיס, יש להציג תג עובד/אישור העסקה ממקום עבודתך הנמצא 
בהסכם להנפקת הכרטיס הנ"ל.

 לקבלת מספר החברה )להזנה בעת הזמנת הכרטיס(: יש לפנות למחלקת 
משאבי אנוש בחברתך.




