
Top.style.co.il :לאתר ההטבות כנסו

קבוצת ישראכרט מציגה:

חווית קניות משתלמת!

http://Top.style.co.il


מצטרפים לכרטיס האשראי  
ונהנים מהחזר כספי ברכישות אונליין ומהטבות שוות במאות בתי עסק

 *הטבה בדמי כרטיס - במסגרת חברותך, בהנפקת כרטיס ISRACARDTOP, ISRACARDTOP מהדרין,
כרטיס בהנפקת  הראשונה,  בשנה  הכרטיס  מדמי   100% של  בשיעור  להנחה  זכאי   הנך 
ISRACARDTOP YOUNG הנך זכאי להנחה בשיעור של 100% מדמי הכרטיס בשנתיים הראשונות, לאחר סיום מועד זכאותך להנחה בדמי 
הכרטיס, תהיה זכאי להטבה בדמי הכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס ויעד החיובים, והכל כמפורט בתעריפון. דמי כרטיס חוץ בנקאי: פלטינה 
- 19.90 ₪, גולד מסטרקארד / מסטרקארד - 15.90 ₪ *הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות תושבי ישראל עד גיל 85, ללא הגבלה במספר 
הנסיעות, בכל נסיעה עד 5 ימי ביטוח חינם בכפוף לתקנון ולתנאי הפוליסה המלאים. יש להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל באתר 
האינטרנט באזור חו"ל או בטלפון: 03-6381919 או 03-6364686 *הזכאות להטבת כניסה לטרקלין דן בנתב"ג - כניסה אחת חינם בחודש 
)בין מועדי חיוב( בכרטיס, בכפוף לחיוב החשבון בגין עסקאות בבתי עסק בסך של 2,000 ₪ ומעלה במועד החיוב האחרון ועלות כניסה 
מוזלת )69 ₪( על רכישות בסך נמוך מזה. למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באפליקציה הסלולרית / באתר ישראכרט. פרטים נוספים 
באתר ישראכרט. הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס ISRACARDTOP וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון 
טרקלין דן. *מתנת הצטרפות: ללקוחות ישראכרט טופ / ישראכרט טופ צעיר - לאחר שימוש ראשון בכרטיס יישלח מסרון לנייד ובו קוד 
הטבה אישי המאפשר בחירת מתנת הצטרפות בשווי 100 ₪ ממגוון מתנות ההצטרפות באתר. *מימוש המתנה יתאפשר לאחר הרשמה 
לאתר ISRACARDTOP *הקוד הינו אישי ואינו ניתן להעברה לגורם אחר. *מגוון מתנות ההצטרפות לבחירה משתנות לפי מלאי קיים באתר 
בעת מימוש קוד ההטבה. ללקוחות ישראכרט טופ מהדרין - לאחר שימוש ראשון בכרטיס יישלח בדואר שובר "פינוק כשר" בשווי 100 ₪ 
למימוש ברשתות נבחרות. שימוש ראשון בכרטיס - תוך 90 ימים מיום הנפקת הכרטיס, מתנה אחת לת"ז. *שירות TOPCASH - לכרטיסים 
הזכאים לתוכנית, השירות ניתן על ידי חברת קאשדו טכנולוגיות בע"מ, בכפוף לתנאים המפורטים באתר *הטבה בעמלות המרה אינה 
כוללת עמלת משיכת מזומן בחוץ לארץ ממכשיר אוטומטי / דלפק. ההטבה הינה על עסקאות במטבע חוץ בבתי עסק. *הנפקת הכרטיס 
וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים 
באתר, ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה 

לפועל. *טל"ח. 

Top.style.co.il  |  * 8902 :להצטרפות והזמנת הכרטיס
שלח את המילים TOP CARD למספר 052-9999850 וקבל קישור להצטרפות דיגיטלית

פטור מדמי הכרטיס בשנה ראשונה!
הנחות לשוברים דיגיטליים במבחר בתי עסק ומגוון 

תחומים

 חסכוני

יחס המרה לנוסע המתמיד של אל-על 1:750
15% הנחה קבועה בעמלות המרת מט"ח

- החזר כספי על רכישות במאות אתרי   TopCash
באתר:  פרטים  ומהעולם.  מהארץ  מובילים  מותגים 

Topcash.co.il
החיוב  למועד   - בחו"ל  בעסקאות  חיובים  דחיית 

השיקלי בארץ ולא בחיוב מיידי 
כניסה חינם לטרקלין דן בנתב"ג 

ביטוח נסיעות לחו"ל

 עולמי

למחזיקי  הטבות  אתר   -  ISRACARDTOP אתר 
הכרטיס עם מבחר הצעות לבילויים, מסעדות ושוברי 

Top.style.co.il :הנחה ברשתות מובילות. לפרטים
מתנת הצטרפות - שובר 100 ₪ למימוש ברשתות 
 H&O ,נבחרות: ורדינון, נעמן, מקדונלד'ס, אופיס דיפו

Carter's, נעלי נמרוד, מגה ספורט, ועוד. 
Top.style.co.il ממגוון מתנות ההצטרפות באתר

כרטיס אשראי חוץ בנקאי המעניק מסגרת אשראי 
נוספת למסגרת בבנק.

 אישי

בקלות   ISRACARDTOP כרטיס  עם  מתחברים 
מהנייד  לתשלום   Google Pay-ו  Apple Pay-ל

TOP בטאץ'! ונהנים מעולם הטבות שכולו

 חדשני
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