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ברוכים הבאים לעולם שהערך לא נמדד
בשקלים או דולרים ,אלא בחוויות ...עולם
הפלטינה של אמריקן אקספרס.
כרטיס אמריקן אקספרס מעיד יותר מכל כי
הנך נמנה על חוג הלקוחות המועדפים ביותר.
הכרטיס נחשב ליוקרתי מסוגו בעולם,
ומאפשר ליהנות משפע של שירותים מיוחדים
והטבות המותאמות לך אישית.
תוכנית ההטבות ® Membership Rewards
)(MRמציעה מגוון ייחודי של הטבות יוקרתיות.
הנקודות בכרטיס הפלטינה נצברות בגין
הרכישות בכרטיס החל מהשקל הראשון.
כל  ₪ 60שימוש בכרטיס = MR1
כל  ₪ 180בתשלומי מיסים ,ביטוח ומשרדי
ממשלה = .MR1
את הנקודות שנצברו ניתן להמיר ביחס מועדף
לחברות תעופה ובתי מלון המובילים
ביותר בעולם בהמרה ישירה וגם באמצעות
שותפי משנה.
כדאי לשלם כל תשלום ותשלום בכרטיס
הפלטינה ,לצבור נקודות MR
ולהמירן לטיסות ואירוח בבתי מלון ולשלם
באמצעותן ברשתות שיווק המובילות בארץ.
כמו כן ,ניתן לקבל הנחות להופעות ולאירועים
ייחודיים אמנים מהארץ ומהעולם.
תכנית הבונוסים:
בגין אותם שימושים נהנים גם מצבירת נקודות
 MRוגם מצבירת הטבות בונוס כל חודש בגין
אותם השימושים .כל  1,500ש"ח שימוש חודשי

בכרטיס מעניק הטבת בונוס אחת ועד  4הטבות בונוס
בכל חודש.
כנגד הטבות הבונוס שיצברו בכרטיס נהנים
מהטבת  1+1בבתי הקולנוע של סינמה סיטי ויס
פלאנט מארוחת בוקר זוגית במחיר יחיד ועוד
כמפורט באתר..
שירותים ייחודיים:
שירותי קונסיירז'  -מוקד סגנון חיים וסיוע
בארץ ובחו"ל למחזיקי כרטיס הפלטינה.
המוקד עומד לרשותך  24שעות ביממה ומעניק
שירות מהיר ויעיל הכולל סיוע בהזמנת כרטיסים
למופעי תרבות וספורט ,הזמנת מקומות
במסעדות המובילות בארץ ובחו"ל.
שירות  - Platinum Travelיטפל בכל סידורי
הנסיעות הפרטיות והעסקיות שלך בדרך קלה,
מהירה ומקצועית .ניתן להזמין כרטיסי טיסה וחדרים
במלונות בתוכנית Fine Hotels and Resorts
של אמריקן אקספרס העולמית ,המעניקה מגוון
הטבות ושדרוגים :שדרוג חדר (על בסיס מקום
פנוי) ,עזיבה מאוחרת ,כניסה מוקדמת ועוד...
כרטיס הפלטינה הוא כרטיס הכניסה למאות
טרקליני אח"מ בשדות תעופה ברחבי העולם:
• אירוח חינם בטרקלין דן בנתב"ג בהצגת כרטיס
הפלטינה בכל נסיעה לחו"ל ללא הגבלה.
• אירוח חינם בטרקליני American Express
ברחבי העולם בהצגת כרטיס הפלטינה.
• אירוח בטרקלינים של חברת ™ Delta Sky Club

בארה"ב בלבד ,בהצגת כרטיס טיסה של
חברת .Delta
• כרטיס  Priority passהמוענק חינם ומאפשר
אירוח בכ –  850טרקליני אח"מ בנמלי תעופה
ברחבי העולם ובנוסף  3כניסות ראשונות חינם
(עלות כל כניסה נוספת .(27$
תוכניות נאמנות:
 – Carlson Rezidor Hotel Groupמחזיקי
כרטיס הפלטינה מוזמנים להצטרף לחברות
בתוכנית הנאמנות " ,"Club Carlsonוליהנות
ממעמד זהב – .Gold Elite
החברות מעניקה הטבות ייחודיות ,שירות
יוצא דופן וקדימות ביותר מ  1,000בתי מלון
ברחבי העולם*.
 - Hilton Honorsמחזיקי כרטיס הפלטינה
מוזמנים להצטרף לחברות בתוכנית הנאמנות של
 Hiltonוליהנות באופן אוטומטי ממעמד זהב –
.Gold Elite
החברות מעניקה הטבות ייחודיות ,שדרוגים,

צבירת נקודות ביחס מועדף ועוד הטבות.
*(בכפוף לתנאי החברה)
הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל – מפעילים
וטסים:
מחזיקי כרטיס הפלטינה נהנים מהטבת ביטוח
נסיעות לחו"ל ,ללקוחות תושבי ישראל עד גיל
 ,85ללא הגבלה במספר הנסיעות ,בכל נסיעה
עד  5ימים.
חובה להפעיל את הפוליסה לפני כל נסיעה לחו"ל.
בשיחת ההפעלה יש למסור פרטים ,בין היתר
על מצבך הרפואי ונטילת תרופות וזאת לצורך
התאמת הפוליסה לצרכיך .ניתן לרכוש מחברת
הביטוח תוספת ימי ביטוח ,פוליסה לילדים ולבני
זוג ,כיסוי לספורט חורף וכיסויים נוספים.
מתנות ופינוקים -ביום ההולדת נדאג לברך
ולשלוח מתנה מפנקת כמו גם בראש השנה ופסח.
כרטיס נילווה לבן  /בת הזוג או לשותף עיסקי עלות
הכרטיס הינה  27$בחודש לכרטיס הראשי בלבד.

אמריקן אקספרס פלטינה
הכרטיס הכי חזק בתעופה הכי חזק במלונות
את נקודות ה MR-שנצברו בכרטיסך ניתן
להמיר ביחס המרה מועדף ישירות ל 5-חברות
תעופה ול 2-רשתות בתי מלון המובילות
בעולם באמצעותן ניתן לבצע המרה לעוד
עשרות חברות תעופה ועשרות בתי מלון.

המרה ישירה להילטון

המרה ישירה לSTARWOOD

המרה ישירה לחברות תעופה:

Hilton Honors 4.5 =1 MR
 1 = 6MRנקודת מתמיד

Miles 2.5 = 1MR

Miles 2 = 1MR

SkyMiles 2 = 1MR

LUFTHANSA
AEROFLOT
UNITED
AIR CANADA
BRITISH AIRWAYS
AIRBERLIN
AEROMEXICO
AIR CHINA
ועוד....

המרה לעשרות בתי מלון מובילים

THE RITZ CARLTON
MARRIOTT REWARDS
RENESANES
THE LUXURY COLLECTION
SHERATON
LA MERIDIEN
DESIGH HOTELS

פועלים אקספרס בע"מ ,רח' המסגר  40ת.ד ,62030 .תל-אביב מיקוד  ,6162001טל03-6364455 .
Poalim Express Ltd., 40 Hamasger St., Tel-Aviv 6162001, P.O.B 62030, Israel Tel: 972-3-6364455
כתובת באינטרנטwww.americanexpress.co.il :

ועוד...
StudioER.com

* מבצע כפל נקודות לשותפי התעופהDELTA :
 | AIRFRANCE | KLM | ALITALIAבתוקף עד
ה* .30/6/18-בכפוף לתנאים המלאים המופיעים באתר
אמריקן אקספרס.

המרה נוספת לעשרות חברות תעופה
ובתי מלון מובילים

SPG 1.3 =1 MR

