דצמבר 2021

גרים בקיבוץ או במושב?

במשקארד,
החברים לפני הכל
הצטרפו עכשיו!
חברי ותושבי קיבוץ ומושב יקרים ,הנכם זכאים
להצטרף למועדון משקארד מבית משקי הקיבוצים,
מועדון הצרכנות המוביל לסקטור ההתיישבותי
שחוסך לכם כסף ומעניק הטבות מסובסדות
בעולמות תוכן רבים המתאימים בדיוק לכם.

פטור מדמי כרטיס

הטבות מסובסדות

לכל אורך חיי הכרטיס *

באלפי בתי עסק :ביטוח,
אופנה ,מסעדות ועוד

לפרטים והצטרפות :

אפליקציית משקארד זמינה

www.meshekard.co.il | *8417

הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/אופרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או
הבנק המנפיק .בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר .אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית והליכי
הוצאה לפועל* .דמי חבר  ₪ 2בחודש לכרטיס בלבד .החל מ 1/1/2022 -דמי החבר החודשיים יעודכנו ל .₪ 3.9 -התמונה להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
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עונת המתנות
חוזרת ובענק!

חיכיתם וחיכיתם והנה זה בא!

זיכוי כספי לרכישת
ביטוח לרכב
בביטוח חקלאי*

שוברים כספיים
לרשתות מובילות

תרומה
לקהילה

מזומן**

מגוון מתנות
לבחירה

החל מה1/2/2022 -
נשאר לכם רק לבחור מתנה
גם למצטרפים חדשים עד ה31/03/2022 -

החברים
www.meshekard.co.il
| *8417
לפני הכול
החברות במועדון מותנית בהנפקת כרטיס מועדון אשר הנפקתו הינה בשיקול דעתה של ישראכרט .זכאות להטבה הינה למחזיקי כרטיס מועדון פעיל ,שיהיה בתוקף
במועד בחירת המתנה ובמהלך  12החודשים האחרונים שלפני מועד זה ,נעשו בו לפחות  5רכישות או שנרכשו באמצעותו מוצרים  /שירותים בסכום כולל של לפחות
 500ש"ח .פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות ,ההטבה ואופן מימושה מפורטים בתקנון הייעודי באתר המועדון * .www.meshekard.co.ilהצטרפות לביטוח רכב מקיף
או צד ג' בלבד ,לתקופה של שנה **מזומן – בזיכוי לכרטיס המועדון .פרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות ואופן המימוש מפורטים בתקנון הייעודי באתר המועדון  .ט.ל.ח
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הטבות נבחרות במועדון משקארד
קבוצת קסטרו הודיס

DREAM CARD

 25%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

 30%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

מגה ספורט

נעמן

 30%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

צומת ספרים
 25%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

 35%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

קבוצת גולף
 35%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

ורדינון
 35%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

סטימצקי

טרקלין חשמל

שובר למגוון ספרים
בחנויות סטימצקי
ב₪ 30-

 4%הנחה
במעמד החיוב*

בסניפי הרשת ובאתר האונליין

מחיר קטלוגי עד ₪ 98

החברים
לפני הכול

לרכישה באתר המועדון
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ההטבות המפורטות בעלון מעודכנות למועד הפרסום  12/2021וניתנות לשינוי מעת לעת .המועדון ,הבנק וקבוצת ישראכרט אינם אחראים בגין המוצרים
ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד .כל ההטבות בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה
באתר המועדון* .ההנחה במעמד החיוב בטרקלין חשמל תקפה בסניפים ובאתר האונליין של הרשת וניתנת בתשלום בכרטיס המועדון בלבד .ט.ל.ח.
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הטבות נבחרות במועדון משקארד
רמי לוי

רשתות מזון

 12%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100

 12%הנחה
לשובר רשתות מזון
בשווי ₪ 100

Rebar
משקה בגודל S
ב₪ 15 -
במקום ₪ 22

קונים טרי יוצאים בזול

נופשונית
 25%הנחה לשובר גיפט
קארד נופשונית
בשווי ₪ 100
רשתות מובילות ,מסעדות ואטרקציות

ספארי ר״ג

מקדונלדס

כרטיס כניסה
רק ₪ 42

ארוחת מק רויאל
גדולה רק ₪ 32

במקום ₪ 78

במקום ₪ 50

מסעדות

אטרקציות

רשות הטבע והגנים

 25%הנחה
לשובר בשווי ₪ 100
למגוון מסעדות

מגוון אטרקציות
לכל המשפחה
במחירים מסובסדים

מנוי מטמון של
רשות הטבע והגנים
החל מ ₪ 32 -
במקום ₪ 91

הצגות ומופעים
הופעות והצגות
בכל הארץ במחירים
מסובסדים

החברים
לפני הכול

לרכישה באתר המועדון
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ההטבות המפורטות בעלון מעודכנות למועד הפרסום  12/2021וניתנות לשינוי מעת לעת .המועדון ,הבנק וקבוצת ישראכרט אינם
אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד .כל ההטבות
בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה באתר המועדון* .ההנחה במעמד החיוב תינתן בתשלום בכרטיס משקארד בלבד .ט.ל.ח.
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הטבות נבחרות במועדון משקארד
לחברי משקארד שווה לצאת
לחופשה במלונות בארץ ובעולם!

מחירים מיוחדים
 4%+הנחה קבועה
במעמד החיוב בתשלום בכרטיס משקארד בלבד*.

מבית Hotel4U

יש פורצים שנכנסים דרך הדלת
ויש כאלה שדרך מחשב

שומרים על המשפחה ברשת

20%

מוקד מ
ברומחי
סיי

הנחה לחברי

לפרטים נוספים:

*8654

משקארד בלבד**

רק בביטוח

מתחייבים למחיר
הנמוך ביותר
בביטוח המקיף לרכב!

לפרטים נוספים:

*8654

בלעדי לחברי
משקארד
 ₪ 100תווי שי

***
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ההטבות המפורטות בעלון מעודכנות למועד הפרסום  12/2021וניתנות לשינוי מעת לעת .המועדון ,הבנק וקבוצת ישראכרט אינם אחראים בגין המוצרים ו/או
השירותים אשר יסופקו על ידי בית העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד* .ההנחה במעמד החיוב תינתן בתשלום באמצעות כרטיס המועדון ,ההנחה
ומחירים מיוחדים נוספים יינתנו בלינק הייעודי הנמצא בעמוד ההטבה באתר המועדון בלבד** .המבצע עבור ביטוח  cyber +תקף עד ה  31.12.2021-בכפוף לתנאי
החיתום של האגודה ותקנון המבצע*** .המבצע בתוקף ברכישת ביטוח מקיף וחובה לרכב לתקופה של שנה במועדי תחילת הביטוח  1.12.21-31.12.21ברכב פרטי
בלבד .מצטרפים חדשים בלבד .בכפוף לתנאי החיתום של האגודה ותקנון המבצע .כל ההטבות בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה באתר המועדון .ט.ל.ח.

