
 פטור מלא מעמלת דמי כרטיס ללא כל 
התניה בביצוע פעולות.

 מסגרת אשראי חוץ בנקאית - בנוסף 
למסגרת הקיימת בבנק. 

 אפשרות לצירוף בן/בת זוג נשואים או בעלי 
חשבון משותף בתנאים זהים.

הטבות תרבות ופנאיבלי התחיבויות מיותרות
1+1 מתנה, ברכישת כרטיסים לסרט בסינמה סיטי:   
גלילות, ראשל"צ, ירושלים ורעננה. ההטבה ניתנת למימוש 

אחת לשבוע, כולל סוף שבוע.
כפוף לביצוע עסקאות חדשות בכרטיס בסכום של ₪1,000 בחודש 

שקדם למימוש ההטבה. 

 לחסוך בכל קניה עם מועדון  הנחות אוטומטיות 
במגוון בתי עסק בפריסה ארצית. 

.www.cal-online.co.il :לרשימת בתי העסק המלאה

מסגרת חוץ בנקאית: פרט ללקוחות מזרחי ואגוד. פוליסת ביטוח נסיעות מועדפת לחו"ל: בריאות, מטען ותאונות אישיות, של "הראל חברה לביטוח" 
75. בהפעלה חד  55 ימים רצופים בחו"ל. הביטוח חל על לקוחות עד גיל  יינתן למחזיק כרטיס בר תוקף בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה המלאים. עד 
 .www.harel-net.co.il/cal. :פעמית בטלפון 5057*. כיסוי מקסימלי להחזר הוצאות רפואיות בעת אשפוז עד 650,000$, פרטי הפוליסה המלאים בכתובת
הטבת טרום טיסה: מימוש ההטבה באמצעות הזמנת קוד הטבה באתר cal-online.co.il. ניתן לבצע הזמנה אחת לשבוע ולממשה תוך 7 ימים מיום ההזמנה. 
פרטים מלאים בדבר ההטבה וקבלתה באתר Cal. מימוש ההטבה יתבצע עם כרטיס עסקי של Cal עמו בוצעה ההזמנה. רכישות מט"ח: דרך "כניסת משתמשים" תוך 
הזנת שם משתמש: Cal וסיסמא: Cal. למידע נוסף ניתן לפנות לטלפון: 03-6226100. 1+1 בסינמה סיטי: הטבת 1+1 לסרט באולמות הרגילים בהזמנה בטלפון,  באינטרנט 
ובקופות, ההטבה תינתן בגובה מחיר כרטיס הנמכר בקופות הקולנוע בלבד, ברכישת כרטיס ראשון במחיר מלא. בסרטי תלת מימד תידרש תוספת תשלום. לא כולל 
כרטיסים לאולמות VIP ולמתחם IMAX באילת. בכפוף לתקנון "קונים ומזוכים" באתר חברת Cal. ההטבה תינתן אחת לשבוע קלנדרי )א'- שבת(. תוקף: 30.04.16. החברה 

רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי ההטבות בכל עת. אין כפל מבצעים. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

Cal כרטיס אשראי עסקי של
מה שטוב בשביל עובדי  אוניברסיטת 

תל אביב ובני/בנות זוגם

לטוס לחו"ל בתנאים מועדפים
 חיוב עסקאות המבוצעות בחו"ל )במטבע זר( 

בתנאי שוטף + 60 ללא ריבית.
 המרות מטבע זר - עסקות בחו"ל יומרו 
ישירות לש"ח מדולר ומיורו בשער יציג + עמלה 

מועדפת של 1.2% )במקום 2.5%(.
 0.9% הנחה ברכישת מט"ח, דחיית החיוב 
למועד חיוב עסקאות חו"ל ושירות שליחים 
 Change Place בחברת  עלות  ללא 

באמצעות אתר האינטרנט: 
.www.creditech.co.il  

 פוליסת ביטוח מועדפת לנסיעות לחו"ל. 
 צבירת נקודות טיסה במועדון הנוסע 

  המתמיד של אל-על ביחס מועדף.

הטבת טרום טיסה
הטבה אחת לבחירה ממגוון הטבות אטרקטיביות, 

ברשתות שונות במתחם האווירי בנתב"ג:
 ספר לטיסה לבחירה מתוך רשימת ספרים 

בסטימצקי 
 פיצה אישית ושתיה קלה בפיצה האט

 כריך ושתיה חמה/קלה בקפה ג'ו 
 בחירה ממגוון מנות ושתיה קלה בפריים סושי 

ונודלס בר
ההטבה אינה כרוכה בתשלום!

חדש!



Cal לזיהויCal לזיהוי

כרטיס להצגה ב-₪49 
בתיאטרון "הבימה"

תקף גם להצגות ומופעים ב-"הבימה 4"

www.cal-online.co.il-חפשו אותנו ב

מגוון הטבות
 1+1 מתנה על אטרקציות

 1+1 מתנה על הצגות ילדים
 מגוון הטבות משתלמות לאורך כל השנה

לפרטים ולהזמנות:
Cal4U אפליקציית | www.cal-online.co.il

בכל ימות השבוע כולל סופי שבוע, חגים וחופשים.

הכל ב- ₪49

לפרטים וצפייה בהטבות: 

www.cal-online.co.il/49shekel

לפרטים והזמנות: 03-6295555
Cal4U אפליקציית | www.cal-online.co.il

3 הטבות משתלמות במחיר קבוע 
של ₪49 להטבה בעולמות פנאי, 

.Fun-צרכנות ו

לבחור מה שטוב בשבילך
 כרטיס בעיצוב אישי או מתוך הקטלוג 

.www.cal-online.co.il :באתר  
 תמונה אישית בגב הכרטיס ללא עלות.
 כרטיס "חכם" לעסקות מאובטחות   

   בחו"ל )כרטיסי ויזה בלבד(.

נשמח לעמוד לשירותך, 
רמי שלום

Cal ערוץ חברות עסקיות, חברת

מתנה אטרקטיבית 
למצטרפים 
ביום המפגש

איך מצטרפים?
ניתן להנפיק את הכרטיס במפגש ההצטרפות, או באמצעות משלוח טופס 
 hanpaka@icc.co.il :ההצטרפות לפקס: 03-5723700 או סרוק למייל

יש לצרף את המסמכים הבאים: 
 צילום של ת.ז/רישיון נהיגה בתוקף )עבורך ועבור בן/בת הזוג(

  צילום כרטיס עובד/אישור העסקה

03-5726981 להזמנות ופרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי שירות לקוחות עסקיים בטלפון 
בימים א', ג' בין השעות 08:00-16:00 בימים ב', ד', ה' בין השעות 08:00-18:00, ובימי ו' וערבי חג בין השעות 08:00-12:00

בכפוף לפרטים  ילדים ואטרקציות:  1+1 על הצגות   .₪30 של  בעמלה  כרוך  עיצוב  שינוי  מעוצב-חינם.  כרטיס  ראשון/חידוש  עיצוב  כרטיס מעוצב: 
גמר המלאי, המוקדם מביניהם.  עד  או  ללוח ההצגות  8.12.14-7.12.15 בהתאם  תוקף ההטבה:  ולתקנון באתר Cal. הטבת הבימה:  המלאים 
רגיל  מחיר   .7781 ההטבה:  קוד  בציון   .14,000 כרטיסים:  כמות  להזמנה.  כרטיסים   4 עד  מיוחדות.  הפקות  כולל  לא  פנוי.  מקום  בסיס  על 
מבצעים  כפל  אין   .2014 דצמבר   - הפרסום  במועד   Cal-ל הספק  מאת  שנמסרו  כפי  הינם  המחירים   .₪120-220 הינו:   למופעים שבמבצע 

ו/או הנחות. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי Cal בלבד. החברה רשאית לשנות/להפסיק את ההטבות בכל עת. ט.ל.ח.


