316..60.31
היום – יום הצטרפות  -הטבות ייחודיות ממוקדות חו"ל בכרטיס האשראי
של מועדון UNIQ
לחברי הסגל שלום רב,
הנכם מוזמנים ליום הצטרפות למועדון הצרכנות הרשמי של חברי הסגל האקדמי
הבכיר בארץ – מועדון  6UNIQהמועדון האקסקלוסיבי והיוקרתי מבוסס כרטיס
אשראי חוץ-בנקאי מבית לאומי קארד ,עם תנאי אשראי מעולים ,הטבות ייחודיות
ממוקדות חו"ל ועוד מגוון רחב של הטבות והנחות מפנקות ברחבי הארץ ,אשר
הותאמו במיוחד לחברי הסגל האקדמי הבכיר בארץ ,ולחברי הסגל האקדמי
הבכיר של אוניברסיטת חיפה.
נציגי המועדון יגיעו ליום הצטרפות מרוכז שיתקיים היום (יום שלישי ,ה-
 ,)31/60/31בין השעות  ,30:66-36:66במשרד ארגון הסגל (בניין ראשי
קומת ה 066 -חדר .)021
משולחן היו"ר חוויה אישית:
לאחר השקת מועדון החברים  UNIQהחלטתי להיות להצטרף למועדון ולבדוק
את יעילותו (בדיקת המועדון בכלל והכרטיס בפרט) הקדשתי מספר דקות למילוי
הטופס המקוון6
או במילים אחרות ,הנפקתי כרטיס אשראי של לאומי קארד עם סמל המועדון
עליו ולוגו הארגון6
לאחר בדיקת הכרטיס בנסיעתי האחרונה מצאתי לכרטיס שלוש הטבות מאד
משמעותיות:
 הוא מקנה כניסה חינם לטרקלין דן בנתב״ג ,ללא תלות
ברכישות (כלומר ,בניגוד לכרטיסי אשראי אחרים ,הכרטיס הזה מאפשר
כניסה ללאונג׳ גם אם לא בוצעו בו שום רכישות)6
 עסקאות בחו״ל מחויבות בשקלים בשער העברה טוב 6בנסיעתי
האחרונה השתמשתי בו בשלוש ארצות שונות ,בשלושה מטבעות שונים
(שאינם דולר או אירו) ,הן לרכישות והן למשיכת מזומנים 6הכרטיס חויב
בש״ח ,בשער חליפין קרוב מאוד לשער הרשמי (ההפרש היה פחות מ-
6)0%
 משיכת מזומנים בחו״ל מחויבת לאחר חודשיים; רכישה בחו״ל
מחויבת לאחר שלושה חודשים.
אני מציע לחברים לבדוק בעצמם מול לאומי קארד ולוודא את נכונות הפרטים,
אבל אני אישית מרוצה מאוד מהכרטיס הזה6
שולי







חברי הארגון ובני/בנות זוגם מקבלים פטור מלא מעמלת דמי כרטיס –
ללא הגבלה בזמן6
הטבות חו"ל משמעותיות לחברי הסגל הבכיר :עמלת המרת מט"ח
אטרקטיבית ( ).6.0%ותשלום דחוי על עסקאות (שוטף )..+וכניסה חינם
לטרקלין דן.
מתנת הצטרפות לחברי סגל GIftCard :בשווי של כ ,₪ 0.-לטעינה רב
פעמית בהנחה קבועה של  30%לשימוש במגוון רשתות מובילות ברחבי
הארץ6
הגעת הכרטיס על ידי שליח ,עד  0.ימי עסקים ממילוי טופס הצטרפות ,
למקום ובזמן שמתאים לכם!
עשרות הטבות והנחות נוספות בבתי עסק ברחבי הארץ

פרטים נוספים בקישור המצורף  https://goo.gl/FzBW7aאו בשירות הלקוחות
בדוא"ל  service@uniq-club.co.ilאו בטלפון  .1-10.10..בשעות הפעילות (א'-ה'
 )3.:..-.0:..ניתן לבצע צירוף טלפוני בהליך מהיר6
בברכה
צוות המשרד

