מועדון הצרכנות הרשמי של מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ
בדצמבר  ,2015אימצה המועצה המתאמת של חברי הסגל האקדמי הבכיר בארץ את מועדון  ,UNIQכמועדון הצרכנות
הרשמי של חברי הסגל בארץ.
אנחנו גאים להציג בפניכם את המועדון האקסקלוסיבי והיוקרתי שהותאם במיוחד בשבילכם ,מבוסס כרטיס אשראי חוץ-
בנקאי מבית לאומי קארד ,עם תנאי אשראי חסרי תקדים ,הטבות ייחודיות ממוקדות חו"ל ועוד מגוון רחב של הטבות
והנחות מפנקות ברחבי הארץ ,אשר הותאמו במיוחד לחברי הסגל הזוטר
בארץ ולחברי ארגון מו"ח באוניברסיטה העברית.

כרטיס האשראי


ההצטרפות למועדון  UNIQלחברי הארגון ולבני/בנות זוגם הינה ללא




עלות וללא התחייבות.
פטור מלא מעמלת דמי כרטיס – ללא הגבלה בזמן.
מסגרת אשראי נוספת על המסגרת הקיימת בבנק ללא התחייבות
וללא ריבית.



הגעת הכרטיס על ידי שליח למקום ובזמן שמתאים לכם! (למצטרפים
באינטרנט ובמוקד הטלפוני).

מתנת הצטרפות לחברי הסגל



 – Gift Cardכרטיס נטען בשווי של כ ₪57.5( ₪50-לאחר מינוף) ניתן לטעינה
רב פעמית בהנחה קבועה של  15%למגוון רשתות מובילות ברחבי הארץ.

הצטרפו עכשיו (ללא עלות) בטופס המקוון >>
הטבות בלעדיות ממוקדות חו"ל (של המועדון היוקרתי )EXECUTIVE


כניסה חינם לטרקלין דן – כניסה רב פעמית לטרקלין האח"מים בנתב"ג.



המרות מט"ח  -בביצוע עסקאות ובמשיכות מזומן :עמלת המרה של  1.2%בלבד לעסקאות אשראי ומשיכות מזומן
לפי שער יציג של המטבע.




תנאי אשראי בחו"ל  -תשלום על עסקאות ומשיכות מזומנים שנעשו בחו"ל בתנאי שוטף .30+
ממסי תיירות –  10%הנחה קבועה במעמד החיוב על מוצרים בחנויות.



כרטיס  – PRIORITY PASSאפשרות להנפיק כרטיס חבר ללא עלות ,המקנה כניסה לכ 450-טרקלינים בנמלי תעופה
ברחבי העולם*.
 13% – HERTZהנחה בהזמנת רכב בחו"ל במעמד הקנייה ובהזמנה טלפונית מחברת  HERTZבארץ.
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הטבות נוספות ממוקדות חו"ל


הטבות אטרקטיביות על טיסות וחופשות מבית איסתא.



הטבות על ביטוח נסיעות לחו"ל של חברת .Passport Card



 10%הנחה קבועה בחברת .Speedy Visa

הטבות בארץ


עולם ההטבות של לאומי קארד
 oהטבות מועדון מולטי עזריאלי:
 הנחה מועדפת של  23אג' לליטר בנזין בתחנות סונול המשתתפות.
 מקסימום הנחה בתדלוק לליטר סולר הקיימת בתחנה בתשלום באשראי.
 הנחה קבועה של  5%ברשת חנויות הנוחות .SoGood
עד  10%הנחה קבועה במאות חנויות בקניוני עזריאלי ובחניונים.
הטבה חודשית בלעדית משתנה.





הטבות כלליות
 oלאומי קארד  – Pay-Backקונים באינטרנט ומקבלים כסף חזרה לכרטיס האשראי (כרוך ברישום נוסף
באתר לאומי קארד)

o
o
o
o

אפשרות צבירת נקודות לתוכנית 'הנוסע המתמיד' באל על או לחברת יונייטד.
ביטוח נסיעות לחו"ל  -כיסוי הוצאות רפואיות עד .$700,000
 3%הנחה קבועה ברשת מגה ,מגה בעיר ובמגה באינטרנט*
הטבות  - 1+1הנחות מיוחדות ומבצעים בלעדיים למחזיקי כרטיס המועדון  UNIQלאומי קארד במגוון

o

תחומים :סרטים ,הצגות ,אטרקציות ,ארוחות בוקר ועוד.
הנחות  +פלוס – עד  12%הנחה קבועה באלפי בתי עסק בפריסה ארצית.


הצטרפו עכשיו (ללא עלות) בטופס המקוון >>

לפרטים נוספים ,ניתן לפנות אלינו בטלפון | 03-6407681 :בימים א'-ה' ,בין השעות 10:00-17:00
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