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 -החזקת כרטיס אשראי לאומי מקס וכרטיס הטבות של קרנות הסוהרים הנדון: 

 הבהרה
 ,עמיתי קרנות הסוהרים שלום רב

 
לאור חוסר בהירות ותלונות שהתקבלו בהקשר החזקת כרטיס ההטבות של קרנות 

 הסוהרים להלן מספר הבהרות:

הגיעו להסכם התקשרות  משותפים()קיימים הסכמים והבנות  קרנות השוטרים והסוהרים
במסגרת זו ועל מנת בין היתר למקסם הכנסות , 2018עם חברת לאומי מקס בשנת 

לקרנות, סוכם כי רכישה באמצעות כרטיס ההטבות תבוצע יחד ובאמצעות כרטיס 
 .האשראי לאומי מקס בלבד

 .החזקת הכרטיס אינה כרוכה בעלות כלשהיא והיא ניתנת בחינם לעמיתי הקרנות

  .עמיתי הקרנות מחזיקים בכרטיס האשראי של לאומי מקס 11,000 -עד היום למעלה מ

ההסכם עם לאומי מקס מאפשר הגדלה משמעותית של הסבסוד הניתן לכם במגוון רחב 
 .של רשתות שיווק המובאים לידיעתכם ומפורסמים מעת לעת

יתרת הכסף  יחודש, ולא 30/04/2021כרטיס ההטבות הישן )האפור( אינו בתוקף מתאריך 
שלא מומשה תועבר לכרטיס ההטבות החדש )מוזהב( ו/או תועבר לתלוש השכר/קצבה למי 

 .וכרטיס האשראי של לאומי מקסההטבות החדש שאין ברשותו את כרטיס 

עמית שאינו מעוניין משיקוליו בהחזקת כרטיס האשראי ו/או קיימת מגבלה בהחזקת 
אותו יוכל לטעון בכסף מזומן ו/או , רטיס פרי פיידכרטיס האשראי, תונפק לו לבקשתו כ

המצויים בפריסה , yellowברשת תחנות הדלק , באמצעות כל כרטיס אשראי אותו מחזיק
)הכרטיס החדש(  ארצית. יחד עם כרטיס הפרי פייד תונפק כרטיס הטבות מוזהב

 .למשתמשים בכרטיסות יוכל לבצע רכישות ולהנות מההטבות הניתנ באמצעותו

אנו בקרנות פועלים ובוחנים אפשרויות נוספות להנפקת כרטיס הטבות ייעודי בעבור 
עמיתים שאינם מעוניינים  לקבל את כרטיס האשראי של לאומי מקס ואשר יאפשר 

 העברת כספים ייעודיים )הטענת שי בחגים( ושימוש בכרטיס ההטבות.

יקים לכם שי בשווי שרות בתי הסוהר וקרנות הסוהרים מענ, לקראת החגים הקרבים
אנו בקרנות טוענים את כספי השי בכרטיס  ,ככלל )עדיין לא נקבע גובה השי(, כספי

ההטבות, כך  שסכום השי גדל משמעותית בעת ביצוע רכישה באמצעות כרטיס ההטבות 
 של הקרנות.

סוהרים וגמלאים/שארים שאינם מחזיקים בכרטיס האשראי לאומי מקס , עמיתים
 החדש )מוזהב(, סכום השי יועבר אליהם בתלוש השכר/קצבה. ובכרטיס ההטבות

 עמיתים יקרים!

, כל אחד על פי בחירתו רשאי לקבוע אם ברצונו להחזיק בכרטיס האשראי של לאומי מקס
אנו בקרנות פועלים למענכם וכך נמשיך לפעול  אך חשוב להביא בפניכם את מירב המידע,

 .ביתר שאת

אתם מוזמנים ליצור קשר עימנו ואיתי אישית במשרדי ככל שישנם, ות להבהרות נוספ
  .הקרנות

 בתודה ובברכה

 )גימ'( גונדר עו"ד אבי וקנין,

 מנכ"ל קרנות הסוהרים
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