
חברי “הסתדרות הפסיכולוגיים”
מצטרפים למועדון ”יחד” ומרוויחים

מצטרפים לתכנית המסלולים
בוחרים מסלול בתחום הענין המתאים לסגנון החיים שלכם

ונהנים יותר ממה שאוהבים.

אמריקן אקספרס גאה להשיק את
עולם ההטבות המחודש באינטרנט.

מהיום ניתן למצוא את מגוון ההטבות במקום אחד עפ”י סינון 
של סוג כרטיס, קטגוריה ומיקום גיאוגרפי.

בכל נקודת זמן יוצגו ללקוחות מאות הטבות תמורת נקודות, 
הנחות קבועות בכרטיס מאתר סטייל, מוצרים מאתר

הסחר שופ אקספרס ועוד...

הצטרפו בדרך קלה ונוחה באתר 
www.isracard.co.il

או באפליקציה בסלולאר.

למימוש ההטבות יש להירשם פעם אחת באתר
www.americanexpress.co.il :באופן מהיר וידידותי



איך שלא תנתחו את זה אתם מרוויחים!
חברי מועדון יחד נהנים

משפע הטבות ומבצעים כל השנה:

מצטרפים עכשיו ומתחילים ליהנות: 6673*
ההצטרפות פתוחה ללקוחות כל הבנקים!

באפשרותך לצרף את כרטיס ישראכרט שברשותך למועדון, בכפוף למגבלות.
*פטור מדמי כרטיס - בכרטיס אמריקן אקספרס פטור לשלוש שנים ובכרטיסי 

ישראכרט פטור לחמש שנים *הנפקת הכרטיס תתבצע בכפוף לאישור ישראכרט 
ולחברותכם בהסתדרות הפסיכולוגים *ההצטרפות למועדון מותנית בחברות בהסתדרות 
הפסיכולוגיים בישראל **בכפוף להפעלת הפוליסה לפני כל נסיעה לחו”ל ולקבלת קוד 

הפעלה ובכפוף לתנאי הפוליסה המלאים.

ההנחות ינתנו אוטומטית במעמד חיוב החשבון ואין צורך לבקשן מבית העסק.
כל שעליכם לעשות הוא לשלם בכרטיס מועדון “יחד”.

www.yahaclub.co.il :כל ההנחות, כל ההטבות, כל המבצעים, מתעדכנים באתר
הטבות הכרטיס והמועדון עשויות להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

מחזיקי כרטיס מועדון “יחד” ייהנו מאלפי הנחות קבועות 

ומבצעים שוטפים בעשרות רשתות

ובאלפי נקודות מכירה ברחבי הארץ, ביניהן: 

כרטיס בתנאים
זהים לבן/בת הזוג 

ולילדים מעל
גיל 21

ביטוח נסיעות**
לחו”ל בכיסוי

עד 480,000 $
)לכרטיסים בינלאומיים(

תוכנית הנחות 
קבועות בעשרות 
רשתות ובאלפי 

בתי עסק 
בפריסה ארצית

 פטור
מדמי כרטיס
ל- 5 שנים*
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