
מגוון הטבות שוות
 1+1 מתנה לסרט ב- 

אחת לשבוע, כולל סופ״ש!

 שוברים דיגיטליים - משלמים 
מהנייד ונהנים מהנחות משתנות 
במגוון רשתות: מסעדות, אופנה 

והנעלה, קולנוע ועוד

שווה ליהנות מהטבות 
בכרטיס האשראי שווה-כאל

חנות החוויות של כאל
עשרות הטבות מגוונות ומשתנות במחירים 
מיוחדים במגוון רחב של עולמות בילוי ופנאי

מחזור חודשי של ₪1,000 בלבד בכרטיס מזכה ב-4 
חוויות ובנוסף ניתן לרכוש הטבות במחיר מיוחד גם 

אם לא נצברו חוויות באותו החודש 

הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי כפופים לאישור המנפיק. 
הטבת טרום טיסה: כפוף לתקנון ההטבה באתר ובאפליקציה. הטבה בביטוח נסיעות לחו"ל: הפרטים המלאים באתר כאל ובפוליסת הביטוח של הראל. 
הטבת סינמה סיטי: מותנה ברכישות חדשות של 1,000 ₪ בחודש הקלנדרי שקדם למימוש ההטבה. שוברים דיגיטליים: בהתאם לתקנון ולתנאי כל הטבה. 

חנות החוויות: כפוף לתקנון ״קונים ומזוכים״, בהתאם לתקנון ״חנות החוויות״ ולתנאי ההטבות. 

פטור מלא מעמלת דמי כרטיס!

 הטבת טרום טיסה תמורת חוויה
הטבה אחת בחינם לבחירה ממגוון הטבות   

אטרקטיביות ברשתות שונות במתחם האווירי 
בנתב"ג או כניסה לטרקלין דן במחיר של ₪30 

בלבד
לפרטים היכנסו לחנות החוויות באתר או 

באפליקציית כאל

 חיוב עסקאות המבוצעות בחו"ל )במטבע זר( 
בתנאי שוטף 30+ ללא ריבית

 עמלה מועדפת של 1.9% )במקום 2.8%( בביצוע 
רכישות בחו״ל )במטבע זר( בכל המטבעות בעלי 

שער יציג

 הטבה בביטוח נסיעות לחו״ל

שווה לטוס לחו"ל בתנאים מועדפים

www.shavve.co.il | www.cal-online.co.il



ללא התחייבויות מיותרות
 פטור מלא מעמלת דמי כרטיס ללא התנייה 

 מסגרת אשראי חוץ בנקאית - בנוסף למסגרת 
בבנק

 כפל הטבות - גם לבני הזוג )נשואים או שותפים 
בחשבון( מגיע כרטיס עם הטבות זהות! 

 צפייה בחיובים, פירוט עסקאות 
 קבלת שירות בוואטסאפ

 חסימת הכרטיס באופן זמני או קבוע
 צפייה בקוד סודי אונליין

 החלפת כרטיס פגום 
   ועוד... 

מגוון שירותים באפליקציית כאל

הורידו עכשיו את 
אפליקציית כאל

v

מתנת הצטרפות שווה הטבות מועדון שווה
 עד 10% הנחה למשלמים בכרטיס אשראי שווה כאל

על מגוון מוצרים ושירותים באתר מועדון שווה
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שווה להצטרף!

מתנת הצטרפות: אחת לת"ז. כפוף לביצוע עסקה ראשונה בכרטיס תוך 90 יום ממועד הנפקה. קוד השובר ישלח ב-SMS  או במייל בהתאם לפרטים שיימסרו 
ותוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע עסקה ראשונה בכרטיס.

הטבות מועדון שווה: בכפוף לתנאים ולתקנונים באתר המועדון. כאל ו/או המועדון רשאים לשנות ו/או לסיים את ההטבות בכל עת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציגי מועדון שווה בטלפון 8462* 
לפניות בנושא שירות לקוחות )לאחר הנפקת כרטיס(, ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות עסקיים כאל בטלפון 03-5726981

ניתן להזמין את הכרטיס במפגש ההצטרפות, או באמצעות אתר שווה:
www.shavve.co.il

יש לצרף צילום ת.ז/רישיון נהיגה בתוקף )עבור חברי מועדון הרשומים באתר שווה( 
 נשמח לעמוד לשירותכם, 
חברת כאל ומועדון שווה

אתר כאל | אפליקציית כאל | חפשו אותנו ב- 

שובר הטבה בשווי 100 ש״ח לבחירה במגוון תחומים:
 אופנה, פנאי, תרבות ובידור, מסעדות, 

בתי קפה, קולנוע ועוד...


