
לקוחות אמריקן אקספרס נהנים 
 Priority Pass -מחברות ב

אנו שמחים להעניק לך כרטיס Priority Pass ללא עלות הפותח בפניך דלתות
לטרקליני אח“מים בכ -1,200 נמלי התעופה ברחבי העולם, ללא קשר למחלקה בה

טסים או לחברות במועדון של חברות התעופה. 
לידיעתך, שווי הכרטיס הינו $99 בשנה והוא ניתן לך ללא עלות ובנוסף, 3 הכניסות הראשונות חינם*. 

בכניסה לטרקלין דן בנתב“ג )להבדיל מהטרקלינים הנ“ל( יש להציג את כרטיס אמריקן אקספרס 
)Priority Pass בלבד )ולא כרטיס

 אתר Priority Pass עומד לרשותכם לקבלת רשימת טרקליני האח"מים, עידכון טרקלינים שנוספו, 
שעות הפעילות, הגבלות ורשימת השירותים הניתנים בכל אחד מהם.

* עבור כניסות נוספות יחוייב כרטיס הפלטינה שברשותך בסך $32 לכניסה ליחיד.
באפשרותך להזמין אורחים - עבור כל מבקר יחוייב כרטיסך בסך $32.
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 Priority Pass טופס הזמנת כרטיס 
למחזיקי כרטיס אמריקן אקספרס פלטינה 

לכב‘ פרימיום אקספרס בע"מ מח‘ הנפקות ומאגרי לקוחות
כתובת מייל: bokartis@isracard.co.il או למספר פקס: 03-6895252

 אבקש להנפיק לי כרטיס Priority Pass חינם ולקבל 3 כניסות מתנה )יוענקו חד פעמית(.
 עלות כל ביקור נוסף או ביקור נלווה $32 )שלושים ושניים דולר ארה"ב(.

הכרטיס יחודש באופן אוטומטי בתום כל שנה.
בזאת אני נותן הוראה לחייב את כרטיס אמריקן אקספרס פלטינה המופיע מטה עבור ביקור 
בכל אחד מטרקליני האח“מים בעולם הן שלי והן של אורחיי, בעלויות המפורטות מעלה, כפי 

שישונו מעת לעת.

First Name: ________________________   Surname: __________________________

______________ עיר/ישוב:      _____________________________ )עברית(:  מלאה  כתובת 

______________________ סלולארי:    ____________________ טלפון:    __________ מיקוד: 

______ / ______ תוקף הכרטיס:    ________________________________ מספר כרטיס לחיוב: 

1.   שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על ידי 
הרשאה ל-Priority Pass להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרט 

Priority Pass למנפיקה. 
2.   הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס 

שמספרו נקוב בשובר זה.

)הלקוח מתבקש להשלים את מספר הכרטיס(

חתימהתאריך


