ספטמבר 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 ההתיישובתי
שחוסך לכם כסף ומעניק הטבות מסובסדות
בעולמות תוכן רבים המתאימים בדיוק לכם.

פטור מדמי כרטיס

הטבות מסובסדות

חלוקת הטבה שנתית

לכל אורך חיי הכרטיס *

באלפי בתי עסק :ביטוח,
אופנה ,מסעדות ועוד

עשרות מתנות או זיכויים
כספיים בכל שנה**

לפרטים והצטרפות :

אפליקציית משקארד זמינה

www.meshekard.co.il | *8417
הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק
המנפיק .אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר.
ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת* .דמי חבר  ₪ 2בחודש לכרטיס בלבד** .חלוקת מתנות שנתית כפופה לאישור הגופים המוסמכים במשקי הקיבוצים
ובתנאים שייקבעו על ידם .לפרטים מלאים לגבי תנאי הזכאות ,ההטבות ואופן מימושן יפורטו בתקנון הייעודי באתר המועדון www.meshekard.co.il
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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

תיירות

שובר למגוון ספרים
בחנויות סטימצקי
ב₪ 30-

 4%הנחה
במעמד החיוב*

למשלמים בכרטיס המועדון

מחיר קטלוגי עד ₪ 98

אספרסו מור

הגרעין

מכונת Piccolo
XS- Nescafe Dolce Gusto
 64+קפסולות אספרסו מור
במתנה רק ₪ 399

 3%הנחה
במעמד החיוב*
באתר הסחר

(במקום )₪ 499

החברים
לפני הכול

לפרטים והצטרפות :

www.meshekard.co.il | *8417

*ההנחות במעמד החיוב מותנות בתשלום בכרטיס המועדון בלבד .ההטבות המפורטות בעלון מעודכנות למועד הפרסום  09/2021וניתנות
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 .אין כפל הנחות מועדונים .כל ההטבות בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה באתר המועדון .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 ₪ 23

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

לפרטים והצטרפות :

www.meshekard.co.il | *8417

ההטבות המפורטות בעלון מעודכנות למועד הפרסום  09/2021וניתנות 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 .אין כפל הנחות מועדונים .כל ההטבות בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד ההטבה באתר המועדון .ט.ל.ח.
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חברי משקארד שומרים על המשפחה ברשת!

20%

מוקד
מומחי
סייבר

הנחה לחברי
משקארד בלבד

בחרו את הגנת
הגנה אישית

10

רק
לחודש!

₪

 ₪120לשנה*
במקום ₪156

המתאימה לכם!
הגנה משפחתית

15

הגנה מורחבת

20

₪
רק
לחודש!

₪
רק
לחודש!

 ₪180לשנה*

 ₪240לשנה*

במקום ₪225

במקום ₪300

הגנה מקיפה על המכשירים
האישיים שלך  -מחשב,
טלפון ,סלולרי וטאבלט.

הגנה מקיפה על מכשירים
אישיים של כל בני המשפחה
 מחשבים ,טלפונים סלולרייםוטאבלטים.

הגנה מקיפה על מכשירים אישיים
של כל בני המשפחה  -מחשבים,
טלפונים סלולריים וטאבלטים
ובנוסף ,מכשירים חכמים בבית
ומערכת בית חכם.

להגן על הכסף שלי -חשבונות
בנק וכרטיס אשראי
להגן על המכשירים שלי-
סלולריים ,מחשבים ניידים
וטאבלטים.
להגן על המידע האישי
והפרטי שלי  -תמונות,
סרטונים ומסמכים דיגיטליים.

כל כיסויי מסלול הגנה
אישית
הגנה על החיים הדיגיטליים
שלנו  -דואר אלקטרוני,
רשתות חברתיות,
 WhatsAppועוד.
צאט בוט חכם להגנה על
החיים הדיגיטליים של
המשפחה

כל כיסויי מסלול הגנה
משפחתית
הגנה על המכשירים החכמים
שלי  -טלוויזיה ,קונסולת
משחקים ,ראוטרים ,מכשירי
בית חכם IOT ,ועוד.
בדיקה בדארקנט ,האם
הדואל נחשף להאקרים

לרכישה מהירה אונליין הכנסו ללינק המופיע בעמוד
ההטבה באתר www.meshekard.co.il
החברים
החברים
הכול
לפני
לפני הכול

*המחירים המוצגים הנם מחירים לאחר ההנחה .המבצע עבור ביטוח .+cyberתוקף המבצע 14.7.2021-14.10.2021 :בלבד.
בכפוף לתנאי החיתום של האגודה ותקנון המבצע .ההטבות המפורסמות בעלון זה מעודכנות למועד הפרסום 09/2021

ל

