מועדון UNIQ

כרטיס האשראי
של האקדמיה

תהיה חכם ,תהיה UNIQ

הטבות מועדון  UNIQלחברי סגל
פטור מלא מעמלת דמי כרטיס
הטבות מולטי עזריאלי

בארץ
תוכנית ההטבות
להתפנק במבצעים  1+1כל השנה!
אטרקציות

סרטים

הצגות

הנחות+פלוס
עד  12 %הנחה באלפי בתי עסק ברחבי הארץ

 עד  10%הנחה קבועה במאות חנויותבקניוני עזריאלי ,כולל כפל מבצעים
 הטבות חודשיות מפנקות בקניוני עזריאליהנחות והטבות במאות בתי עסק:
ברים | מסעדות | בתי קפה | הופעות |הצגות
ואירועים |ספורט | אופנה וטיפוח | לבית |
פנאי | נופש ,ועוד

בחו"ל
הטבות המועדון היוקרתי
כניסה חינם לטרקלין דן בנתב"ג
בכפוף לתקנון חברת האשראי

אפשרות צבירת נק' למועדוני תעופה
למועדון הנוסע המתמיד של אל-על
לתוכנית  MileagePlusשל United
ביטוח נסיעות לחו"ל חינם ל 5-ימים,
יש להפעילו בכל נסיעה
 13%הנחה בהשכרת רכב בחו"ל
הנחה קבועה על מגוון מוצרים
בחנויות ממסי תיירות

הטבות בחיובים בחו"ל
דחיית חיובי חו"ל ללא ריבית במשיכות ועסקאות
המרת מט"ח ברכישות בחו"ל לפי שער יציג
 Priority passכרטיס חבר ללא עלות
מקנה זכאות לכניסה לטרקלינים יוקרתיים בשדות
תעופה בעולם
הזמנת מט"ח בשער אטרקטיבי
באתר creditech.co.il
 1%הנחה בעמלת המרה,
חיוב בתנאי שוטף30+

להצטרפות :טל' uniq-club.co.il | 18:00-09:00 03-7507506
בכפוף לתנאי ההצטרפות • הטבה בדמי כרטיס :פטור מלא בכפוף לתנאי המועדון • תוכנית ההטבות :בכפוף לתקנון הפינוקים וההטבות
של לאומי קארד • הנחות+פלוס :ההנחות ניתנות במעמד החיוב • ניתן להתעדכן באתר לאומי קארד • הנחות והטבות במאות בתי עסק:
ההטבות יתעדכנו באופן שוטף באתר המועדון  www.uniq-club.co.ilועשויות להשתנות מעת לעת • .מולטי עזריאלי :לרשימת הקניונים
והחנויות המקנים הנחה יש להיכנס לאתר עזריאלי • ביטוח חו"ל  :AIGכיסוי של עד  $ 1,250,000בכפוף לתנאי הפוליסה • כניסה לטרקלין
דן :בכפוף לתקנון הפינוקים של לאומי קארד • מועדוני תעופה :בכפוף לתקנון מסלול מועדוני תעופה של לאומי קארד •  :Hertzההנחה
תקפה להשכרות בתעריף  MegaHertzבלבד • ניתן להתעדכן באתר לאומי קארד • ההטבה תינתן על הזמנות טלפוניות מהארץ להשכרת
רכב בחו”ל בלבד • המרת מט"ח לפי שער יציג :לחברי סגל בלבד • ממסי :ההנחה תינתן במעמד הקניה •  :Priority passהכניסה לטרקלינים
עצמם בתשלום • מועדון  / UNIQלאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת או לשנות את ההנחה בכל עת וללא הודעה
מוקדמת • המוצרים והשירותים הם באחריות בית העסק בלבד.

