פירוט ההטבות בכרטיס העסקי לעובדי אוניברסיטת חיפה
הטבה בדמי כרטיס

פטור מלא מדמי כרטיס כל משך העסקת העובד בחברה.

כרטיס חוץ בנקאי

מעניק מסגרת מעבר למסגרת הניתנת ע"י הבנק.

תכנית הבונוסים

בחירת הטבות שאינן תלויות בנקודות  -במסגרת התכנית נהנים מהטבות בתחום הנופש ,תרבות ולייף סטייל ,בתמורה ל₪ 1,500 -
שימושים במועד החיוב האחרון .ניתן לבחור עד  4בונוסים לחודש (הטבות בונוס לדוגמא 1+1 :בארוחות בוקר ,באטרקציות ובבתי
הקולנוע המובילים בארץ :סינמה סיטי ,יס פלנט ורב חן ,בכל ימות השבוע ,כולל בחגים ועוד מגוון הטבות).

תכנית ההטבות ®Membership Rewards

צוברים נקודות בגין רכישות ונהנים מהמרת הנקודות לחופשות ,מסעדות ,אטרקציות והטבות ומבצעים נוספים .ניתן להמיר נקודות
גם למגוון שותפים בינלאומיים לפי בחירה (חברות תעופה ורשתות בתי מלון מובילות).
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משלמים בבתי עסק עם כרטיס אמריקן אקספרס ,צוברים נקודות ® Membership Rewardsומשתמשים בהן באתר
 sserpEE ylFלטובת הנחות לטיסות.

כניסה חינם לטרקלין דן בנתב"ג

כניסה אחת לחודש ,בכפוף לשימושים בסך  ₪ 2,000והורדת קוד קופון.

תנאי אשראי מועדפים בחו"ל
שוטף  30+על רכישות ומשיכות מזומן במכשירים אוטומטיים.

ביטוח נסיעות לחו"ל

תושבי ישראל ,עד גיל  ,85נהנים מהטבת ביטוח נסיעות לחו"ל חינם ,באמצעות חברת  .GIAבכפוף לתנאי הפוליסה ולהפעלת הביטוח
לפני כל נסיעה .ניתן להפעיל את הביטוח באפליקציית אמריקן אקספרס ,באתר האינטרנט או בטלפון.03-6381919 :
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שירות קונסיירג' עולמי ייחודי ,ההופך את החיים שלך לקלים ומהנים יותר בכל מקום ,בארץ ובחו"ל :מידע על יעדים בעולם ,מידע על
אטרקציות בארץ ,הזמנות כרטיסים למופעי תרבות מוסיקה ועוד...
טלפון.1-800-22-44-31 :

להזמנת כרטיס אמריקן אקספרס ביזנס זהב ,לחץ כאן קוד מועדון 18095 :
• הטבה בדמי כרטיס  -במסגרת חברותך במועדון ,הנך זכאי להנחה בשיעור של  100%מדמי הכרטיס למשך התקופה המעודכנת בעלון זה .לתשומת לבך,
לאחר סיום מועד זכאותך להנחה בדמי כרטיס ,במסגרת חברותך במועדון ,כאמור תהיה זכאי להטבה בדמי הכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס ויעד החיובים,
והכל כמפורט תעריפון .דמי כרטיס חוץ בנקאי ₪ 19.90 :דמי כרטיס בנקאי • ₪ 22.29 :הכניסה לטרקלין דן בהצגת הכרטיס וכרטיס עליה למטוס ,השהייה
מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן .זכאות להטבה :כניסה חינם לטרקלין דן בהורדת קוד קופון מאתר ההטבות או מאפליקציה של
אמריקן אקספרס ובכפוף לשימושים של  ₪ 2,000ומעלה במועד החיוב האחרון שלפני מימוש ההטבה .הזכאות להטבה של כניסה אחת חינם בין מועדי
חיוב ועד ל 12 -כניסות בשנה • פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל בכפוף לתנאי הפוליסה המופיעים באתר אמריקן אקספרס והפעלת הביטוח טרם הנסיעה
לחו"ל • אמריקן אקספרס תהא רשאית להוסיף על הטבות אלה ,לשנותן או לבטלן בכל עת • הנפקת הכרטיס כפופה לאישור אמריקן אקספרס ו/או הבנק
המנפיק • טל"ח.

