
כרטיס אמריקן אקספרס פלטינה מעיד כי הנך נמנה על חוג הלקוחות המועדפים ביותר
הכרטיס מעניק שירות איכותי והצעות ערך אטרקטיביות.

עם כרטיס אמריקן אקספרס, כל רגע מתגמל  

אמריקן אקספרס הינה חברת כרטיסי האשראי היחידה שמאפשרת צבירת נקודות ולקוחות הפלטינה נהנים מיחסי 
המרה מועדפים בהמרה לחברות תעופה ובתי מלון בינלאומיים. בכל פעם שתשלם באמצעות כרטיס הפלטינה ובעבור כל 
הרכישות שלך, תצבור נקודות בתוכנית. בידך הבחירה לאילו שותפים להמיר את הנקודות ומתי. ניתן להמיר את הנקודות 

גם לרכישה ברשתות. בנוסף, לרשותך מגוון מבצעים והנחות ייחודיות על הופעות ואירועים שאמריקן אקספרס מציעה 
לך והכל בכדי שתהפוך כל רכישה לחוויה.

      Designed 

        to make your world
 more special

צבירת נקודות MR עבור כל העסקאות:
Membership Rewards® 0  כל 60 ש"ח = 1 נקודת

0  כל 180 ש"ח רכישות בענפים מוחרגים = 1 נקודת 

Membership Rewards®

0  כל 360 ש"ח = 1 נקודת נוסע מתמיד באל על

0  כל 1,080 ש"ח רכישות בענפים מוחרגים* = 1 נקודת נוסע 

מתמיד באל על
 KLM/Air 0  בנוסף, ניתן להמיר נקודות עבור חברות התעופה

.France, Delta, Alitalia
 Hilton® HHonors ניתן להמיר נקודות גם למועדונים

.Starwood Preferred Guest-ו
באתר ההטבות תוכלו למצוא מידע בדבר המרות לשותפים 

השונים וכן תמחור מיוחד עבור מחזיקי כרטיס הפלטינה, בגין 
מימוש הטבות. לדוגמא הנחת 100$ ב-H.Stern תמורת 990 

נקודות בלבד לעומת 1950 נקודות ללקוח המחזיק כרטיס 
שאינו פלטינה/ סנטוריון. 

כמחזיקי כרטיס הפלטינה אתה מוזמן להתארח 
וליהנות מחוויית אירוח רגועה מתחילת המסע ועוד 

לפני שעזבת את הקרקע.
* ענפים מוחרגים - משרדי ממשלה, רשויות מס, רשות 
הדואר, המוסד לביטוח לאומי רשות מקרקעי ישראל, 
חברה עירונית ותאגידי מים, תשלומי מיסים תשלומי 

אגרות ותשלומי ביטוחים

מסע בלתי נשכח מתחיל לפני ההמראה  
0  הנך מוזמן להתארח ולהירגע בטרקלין דן בנתב"ג לפני כל 

יציאה למסע חדש. הכניסה ללא עלות ומותנית בהצגת 
כרטיס הפלטינה שלך. 

 ,Delta 0  במידה והנך טס עם חברת התעופה האמריקאית

 Delta Sky אתה מוזמן להתארח ללא עלות בטרקליני
Club בארה"ב בהצגת כרטיס הפלטינה שלך וכרטיס 

טיסה רלוונטי.
0  כמחזיק כרטיס פלטינה אתה מוזמן להנפיק את כרטיס 

ה- Priority Pass ללא עלות ולהתארח בכ- 850 טרקליני 
אח"מ )שווי ההטבה $99(. אמריקן אקספרס מזמינה 

אותך להתארח בטרקלינים בשלושת הפעמים הראשונות 
על חשבונה -  כל כניסה נוספת בעלות של $27.

 American 0  בנוסף, אתה מוזמן להתארח ללא עלות בטרקליני

Express בנמלי תעופה ברחבי העולם בהצגת הכרטיס.

העוזר האישי שתמיד חלמת עליו   
כמחזיק כרטיס פלטינה תהנה משירותי קונסיירז' יוצאי 
דופן בכל זמן ובכל מקום 24/7. השירות ערוך לסייע לך 

בקבלת מידע והזמנת כרטיסים לאירועים ומופעים, הזמנת 
מקומות במסעדות. כמו כן, תוכל ליהנות משירות נסיעות 

 Fine Hotels & מלא הכולל הטבות בבתי מלון בתכנית
Resorts היוקרתית, American Express Vacation ועוד.



הרפתקאות בלתי נשכחות - 

 Carlson ורשת בתי המלון AVIS ,Hertz -הפוך כל הרפתקה לחוויה בלתי נשכחת על ידי ניצול היתרונות הרבים ב
הכוללת בתי מלון ואתרי נופש. הטבות אלו יספקו לך חווית שירות VIP, שדרוגים ופינוקים נוספים כדי שתהפוך את 

 Fine הנסיעות שלך לבלתי נשכחות. כשתזמין את החופשה הבאה שלך באחד ממלונות היוקרה המשתתפים בתוכנית
Hotel & Resorts תיהנה מהטבות כמו ארוחת בוקר, יציאה מאוחרת, כניסה מוקדמת ועוד פינוקים שיישארו בזיכרון עם 

טעם של עוד להרפתקה הבאה.

בכל מקום אמריקן אקספרס תמיד שם בשבילך - 
 0  בכל מקום שאתה נמצא בעולם, אנחנו נהיה שם בשבילך. בין אם אתה נוסע לנסיעות עסקים או לחוויית קניות. 

מחזיקי כרטיס הפלטינה נהנים מפוליסות ביטוח וכיסוי ביטוחי של עד $680,000  - מותנה במצב בריאותי תקין קיים. 
מומלץ להתקשר לחברת הביטוח טרום הנסיעה.

.Sixt 0 מחזיקי כרטיס הפלטינה נהנים מ- 18% הנחה בהשכרת רכב  בשלמה

0  מידי חודש תקבל ניוזלטר למייל האישי עם הזמנות לאירועים מיוחדים או הטבות יוצאות דופן, ביום ההולדת ובחגים 

נברך אותך ונשלח שי צנוע.

0 בשדה התעופה ניתן ליהנות משרותי VIP של חברת Laufer שילוו אותך ויקצרו עבורך תורים במחירים מיוחדים.

0  עלות כרטיס הפלטינה הינה $27.14 לחודש, מחיר זה כולל כרטיס נוסף ללא עלות גם לבן/בת זוג, או כרטיס נוסף עבורך 

מחשבון אחר, כפוף לאישור פועלים אקספרס בע"מ או הבנק.

שווי ההטבות והשירות האולטימטיבי המוענקים ללקוחות הפלטינה עולים לאין ערוך על עלות הכרטיס 
ומעמידים את כרטיס הפלטינה של אמריקן אקספרס בפסגת כרטיסי היוקרה בעולם.

נשמח לראותך בחוג לקוחות הכרטיס היוקרתי.

Platinum@amexil.co.il :להזמנת הכרטיס, ניתן לפנות בטל' 1-800-700-500 או בדוא"ל

 www.americanexpress.co.il

* המידע נכון לפברואר 2016 ובכפוף לתנאים וההגבלות המופיעים באתר

Unforgettable

               Adventure

אירית בטאט
סמנכ"ל השיווק

Member Since 1995
 Ibatat@amexil.co.il

אנחנו כאן לשירותך
בכבוד רב,

®


