
 
 

 

 
 

 

 

  Priority Pass לכרטיס מנוי חינם*
 Businessספרס  קקן אירמקי איחזמל

ת ליך דפנ הפותח ב Priority Passרטיס  ת כשונה אאנה הרם לשנק לך חייענם להחינו שמא
דון מוערות בחב, או לחלקה בה תטוסמשר לי קם, בלעולי התעופה בלמ נ-700כם בח“מיי אנילטרקל

רות תעופה. ל חבש

ת יעות התשתמצאבודה ב לעמן זצל ה, לנקאותשבוד קל ומי מכיהנות ם תוכל לח"מיי האניטרקלב
 *.ד לטיסהקיות עישות עס לנהל פגף ם( וא+מודבחשמבור ל, חיספון, פקלרשותך )טת שתועמד למדתקהמ

ד בספרס בלקקן אירמרטיס את כג א יש להצים הנ“ל( יניטרקלל מהידבב“ג )להתין דן בניסה לטרקלכנב
 Priority Pass(.רטיס  א כ)ול

נוספו, שעות  ם שיניכון טרקלדם, עיח“מיי האנית טרקלמת רשיבלרשותך לק עומד ל Priority Passר  תא
חד מהם. כל אם ביתנים הנירותשית המלות ורשיהפעי

 www.prioritypass.com.ם:  פרטיל

 Businessספרס  קקן אירמרטיס אק כיחזמכ
ק לך  יוענ Priority Passרטיס  כ

 **שונהאנה רם לשנחי
נה ש ב Membership Rewards®קודות   נ 490סך  ב ביה תחויינשנה השמה

 .דחיייסה לכנ ל 32$סך  רשותך בבספרס שקקן אירמרטיס אב כחוייין ייסה לטרקלבור כל כנע
 32$.סך  רטיסך בב כחוייבור כל מבקר ים - עחימין אורזפשרותך להאב

ב פרסום זה. גם - בם נוספירטיס ופרטית כמנז** טופס ה . רטיסת כמנזל טופס המה עיחת* מותנה ב

www.prioritypass


 
   
 

  

         

  

 

  

      

 Priority Passרטיס  ת כמנזטופס ה
ב רוק וזה, יBusinessספרס  קקן אירמקי איחזמל

י לקוחות  פקות ומאגרח‘ הנע"מ מספרס בקם אילב‘ פועכל
 bokartis@isracard.co.ilל:  מיי, ב6162001ב  יל אב ת 62030ד. .ת 40,גר  סח‘ המר

 Business. רטיס קי כיחזמשונה לאנה הרשם בנ חי Priority Passרטיס  י כק לפיש להנאבק
רה“ב(. ר אם דוליינם ושלושי )ש 32$ח,  כל אורי או לם, ליניטרקלקור בילות כל בי עי כדוע לי

תך רחית ב  א-√א סמן בנא

ד  י מועפנ יום ל30לתשומת לבך! בחידוש הכרטיס, יש לפנות בטרם פקיעת תוקף הכרטיס )ל פחות  
 03-6895252.ס':  ס מפקעות טופס זה למצארטיס( בפקיעת הכ

חד  כל אקור ביבור בטה ע המופיע מ Businessספרס  קקן אירמרטיס את כב אחייאה לי נותן הורנת אאזב
 .עת לעתפי שישונו מלה כעלויות המפורטות מע, בחייל אורי והן שלם הן שעולם בח“מיי האניטרקלמ

First Name: Surname: 

 /  

ישוב: /ר   עי

י:ראלול  ס

רטיס: תוקף הכ

ת(: ירבאה )עלת מתובכ

פון:ל  טקוד: מי

:יאשר רטיס האל כחרונות שא ספרות 6

ז. .ת

אה י הרשדל יתנה עיל וניסכומיהם, הואם ובלומיספר התשמקוב בדי בלי לנל יחתם ער זה נ. שוב1
קה. פימנ ל Priority Passפי שתפרט  עת לעת כם מירטיס חיובקת הכפימנר ליבע לה-Priority Passל

ספרו רטיס שמכחלופה ל, כחרספר אא מפק וישרטיס שיונחיוב כתוקף גם לאה זו תהיה ב. הרש2
ר זה.  שובקוב ב    נ

מה יחתיך רתא

רמ
ץ  

11-
05

-0
10

76
 | 

20
19

 

ת  כנעודמר  שאר  דואלוח  שמלת  תובכלם  קיעסמי  י 14ד  עיע  גירטיס  הכ Membership Rewards® | בות טההת  יתוכנתקנון  לפוף  כב
נות  לשת  יארשע"מ  בספרס  קאם ילפוע | רטיס כפק  יונא  ל, רשתדהנקודות  הנמות  כרשותו  לתעמוד  א לשלקוח  ל| רה החבי  בחשמב
 2019.ץ  ריום הפקתו - מם ליכונלון זה נעם בעת לעת | הפרטיל מלעים שיאבה והתנטת ההא

 03-6364455ל.  ט 6162001, קוד ב מיי-אבל, ת62030 . .דת  40גר  סח' המ ר ,ע"מ בספרס קם אילפוע
Poalim Express Ltd., 40 Hamasger St., Tel-Aviv 61620, P.O.B 62030, Israel Tel: 972-3-6364455 

 www.americanexpress.co.ilט: טרנניאת בתובכ
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