לקוחות יקרים,
החל מ 3.9.17-תכניות ההטבות שלנו מתעדכנות .בנוסף ,תתעדכן גם תכנית
הביטוח של  AIGללקוחות לאומי קארד .להלן עיקרי העדכונים:

תכנית ביטוח הנסיעות לחו"ל של :AIG
לתשומת לבכם :יש להפעיל את ביטוח הנסיעות לחו"ל לפני כל נסיעה על מנת
ליהנות מהכיסוי הביטוחי .האמור נכון גם למחזיקי כרטיס אשראי פלטינה,
זהב עסקי ו.FIRST-
בנוסף לאמור ,נערכו עדכונים נוספים המפורטים בפוליסה ,כמפורט באתר לאומי
קארד ובתנאי הפוליסה המלאים .להלן עיקרי העדכונים:
•
•

•
•

•
•

הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל חינם ניתנת ל 5-ימים בלבד .לאחר מכן ,יהיה עליכם
לשלם פרמיה על כל יום נוסף ,לפי יעד הנסיעה והכיסויים שנרכשו.
גבולות האחריות ברובד הבסיסי (החינמי ,עד  5ימים) הינן משודרגות .כך ,למשל,
הכיסוי הבסיסי להוצאות רפואיות בחו"ל יהיה עד  $ 1,250,000ללא הגבלה ליום
אשפוז ולשכר מנתח.
הגיל המקסימלי לזכאות להטבה הינו .85
בנוסף ,הנכם זכאים להרחיב את הפוליסה לביטול נסיעה ,קיצור נסיעה ,כבודה
ותאונות אישיות בחינם למשך  5ימי ההטבה .לאחר מכן ,תשולם פרמיה על כל
יום נוסף ,לפי יעד הנסיעה והכיסויים שנרכשו.
לקוחות כרטיס בינלאומי וזהב :השתתפות עצמית במקרה של תביעה היא .$ 75
לקוחות פלטינה ,זהב עסקי ו FIRST-יהנו בנוסף מההטבות הבאות :פטור
מהשתתפות עצמית ,הרחבות עם גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסויים נוספים
בחינם ,הכל כמפורט באתר ובפוליסה.

המידע לעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים והתקנון המפורסם באתר .AIG

תכנית הפינוקים:
• הזמנת הטבות מאותו בית עסק – בהטבות מסוימות (לדוגמא :הטבת 1+1
לסרטים בסינמה סיטי) תוכלו להזמין הטבה אחת בשבוע ועד  2הטבות
בחודש לאותו בית עסק .שימו לב ,לגבי הטבות  – VIPאין כל שינוי ,תוכלו
להמשיך ולהזמין עד  2הטבות בחודש לאותו בית עסק.
• הזמנת הטבות – הטבות מסוימות (לדוגמא :הטבת  1+1בכניסה ללונה פארק)
יינתנו תמורת שני פינוקים ,במקום פינוק אחד ,כפי שיפורט באתר במועד
הזמנת ההטבה.
• עולמות התוכן שבהם אנו מציעים הטבות הורחבו והגדלנו את כמות ההטבות
שלא תמורת פינוק.

מסלול מועדוני תעופה:
עדכונים אלו רלוונטיים רק לגבי לקוחות שבחרו במסלול מועדוני תעופה
• צבירת הנקודות מקבלת תאריך תפוגה – החל ממועד חיוב אוקטובר ,2017
כל הנקודות שתיצברנה תהיינה בעלות תוקף לשנה קלנדרית אחת .כלומר,
בכל שנה הנקודות תתחלנה להיצבר החל מ( 1/1-ובשנת  – 2018באופן חד
פעמי – החל ממועד חיוב אוקטובר  )2017ותוקפן יהיה עד ל ,31/12-בכל שנה.
את הנקודות האלו ניתן יהיה להמיר עד ל 31/3-בשנה העוקבת (נדאג לעדכן
אתכם על כך בדף הפירוט) ולאחר מכן הן תימחקנה.
• זכאות לפינוקים במסלול תעופה – כלקוחות במסלול מועדוני תעופה ,בנוסף
לצבירת הנקודות אנו מאפשרים לכם לצבור גם פינוקים .בביצוע עסקאות
(כהגדרתן בתקנון פינוקים) מעל  ,₪ 8000תהיו זכאים ל 4-פינוקים.
• סוגי העסקאות לצבירה – סוגי העסקאות לצבירה – הרחבנו את רשימת
המוסדות אשר עד למועד החלת השינויים עסקאות בהם לא נחשבו כ"עסקה"
לצרכי תקנון מועדוני תעופה .רשימה זו תכלול מעתה גם את המוסדות
הבאים :חברת חשמל; עיריות וכן מועצות מקומיות ואזוריות; משרדי הממשלה
וכן רשויות מוסמכות ,הכל כמפורט בתקנון מועדוני תעופה.
לפרטים מלאים ,ניתן להתעדכן באתר לאומי קארד:
www.leumi-card.co.il
תודה על הצטרפותך.
לאומי קארד

