סוכן/ת יקר/ה,
הנדון :עדכונים לחברי מועדון הנוסע המתמיד
לנוחיותך ,מצורפת תמצית עדכונים לחברי מועדון הנוסע המתמיד של אל על.
יישום התוכנית החל מתאריך  ,10/2/2015את הפרטים המלאים ניתן למצוא באתר אל על.
נושא
שינוי ספי מעמדות

שינוי כמות הנקודות
לכרטיסי בונוס רגילים
)במחלקות (E/X/P
צבירת נקודות מטיסות
צבירת נקודות בגין מעמד
צבירת נקודות בגין החזקת
כרטיס FLYCARD

פירוט
 800 SL נקודות
 1500 GL נקודות
 3000 PL נקודות
 7000 TP נקודות
 המחיר מעתה ייקבע לפי יעד )ולא לפי אזור(
 המחיר במחלקת תיירים יהיה שונה בעונות הקיץ והחורף
 במחלקת עסקים ובמחלקה ראשונה המחירון אחיד לכל השנה
 קיים מחירון מימוש שונה ומוזל של כרטיסי בונוס למחזיקי FLY CARD
 שינוי כמות הנקודות הנצברות בגין קטע טיסה
 שינוי אחוז הצבירה מטיסה לחברי  TOPל  ,70%שאר המעמדות ללא שינוי.
 הנקודות בגין מעמד הינן מסוג אקסטרה ואינן נספרות למעמד
:FLY CARD PREMIUM תוספת של  20%נקודות בסיס )למעמד( בגין קטע
טיסה
 : FLY CARD PREMIUM המרה של עד  20%מהנקודות האשראי לטובת
מעמד עד לתקרה )לפי מעמד(
 :FLY CARD תוספת של  10%נקודות אקסטרה בגין קטע טיסה
 אפשרות לרכישת חלק מהכרטיס בנקודות ,כאשר לכל נתיב מינימום נקודות
נדרשות ומקסימום נקודות למימוש.
 חדש! ניתן לצבור נקודות באופן יחסי על התשלום בכסף
 מחזיקי  FLY CARDייהנו מאפשרות מימוש כרטיסי בונוס בזמינות גבוהה
שלא במחלקות E/X/P

רכישת חלק מכרטיס הטיסה
בתמורה לנקודות )סליידר(
למחזיקי FLYCARD
בונוס בזמינות גבוהה
)במחלקות נפרדות(
שינוי תשלום בנקודות עבור

תוספת דלק ,מושב מועדף,
תיירים פלוס וכבודה
קדימות בשדרוגים בשדה

למחזיקי FLY CARD PREMIUM
החל מ10/12/2014 -

טרקלין


כבודה

דמי ביטול לכרטיס בונוס
תוקף נקודות אשראי




הטבות אלו כבר קיימות בפועל
בברכה
סניף ישראל

שינוי ביחס התשלום בנקודות לפי יחס של  3נקודות ל ) $1במקום  2נק'
במצב הקיים(
מחזיקי  FLY CARD PREMIUMיקבלו קדימות בשדרוגים בתוך המעמד
שלהם ביחס למי שלא מחזיק אשראי ועומד בשאר הקריטריונים של
הקדימות
ביטול הכניסה לטרקלין לחברי  GL /KDבטיסות חברות תעופה אחרות
שינוי מדיניות כניסת נלווים לטרקלין -תינתן מכסה שנתית לפי מעמד
שינוי במחירון הכבודה הנוספת בנקודות לכלל החברים החל מ10/2/2015 -
ביטול שוברי כבודה פיזיים -השוברים יוצמדו להזמנה במערכת
החל מ10/12/2014 -
לחברי  TOP/PLייגבו דמי ביטול בסך  $10לכרטיס בונוס
תוקף הנקודות המומרות מכל כרטיסי האשראי )לא רק מכרטיסי FLY
 (CARDיהיו בתוקף ל 3-שנים )ולא כיום שהן ללא תפוגה(

