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פטור מלא מעמלת דמי כרטיס

הצטרפות לבני/ בנות זוגנו הינה ללא עלות וללא התחייבות

3% הנחה קבועה במעמד החיוב במגה ובמגה באינטרנט

מגוון רחב של הנחות קבועות ומבצעים מתחלפים בבתי עסק מובילים
דוגמאות: 10% הנחה בניצת הדובדבן, 10% הנחה ברשת יינות ביתן ושוברים מוזלים לרכישה בצומת ספרים

מתחם "קונים בקליק": מגוון מוצרי צריכה מהשורה הראשונה
לרכישה ''בלחיצה על העכבר''. והמחירים? הכי טובים שיש!

 הטבות מסובסדות06

 הרצאות ואירועי תוכן07

 ועוד מאות הנחות והטבות ברשתות מובילות ובתי עסק מקומיים08

?UNIQ ממה תוכלו ליהנות כמחזיקי כרטיס אשראי

מועדון UNIQ- כי מגיע לכם.ן הכי טוב

חבר.ת סגל יקר.ה,

שמי מעיין, ואני מנכ"לית המועדון.

.UNIQ אני מזמינה אותך להצטרף למועדון

אני מכירה את מגוון האפשרויות שעומדות בפניך. 

ולכן חשבתי, שיהיה נכון אם אציג לך את יתרונות הכרטיס באופן אישי.

מועדון UNIQ הינו כרטיס האשראי הרשמי של כלל המוסדות האקדמיים בישראל. 

המועדון הוקם לפני שנים מספר ומאד פופולרי בקרב אנשי האקדמיה. 

ההנחות ייעודיות ונבחרות בקפידה רבה על ידינו.

במיוחד עבורך, כחבר.ת סגל, יש לנו הטבות מעולות ממוקדות חו"ל, החל מטרקלין דן עוד בטרם ההמראה וכלה 

בהטבה בעמלת המרת מט"ח לרבות עסקאות משיכת מזומן. כמובן, ניתן גם לקבל הנחות בעסקים ברחבי הקמפוס, 

ברשתות אופנה וברשתות מזון.

בנוסף, יש לנו אזור שלם המוקדש למגוון רחב של מוצרי צריכה במחירים אטרקטיביים, ישירות מהיבואנים.

בהצטרפותך לקהילה שלנו, הכוח שלנו גדל והאפשרות שלנו להגדיל את כוחנו מול המשק, גדל גם כן.

אשמח לראות אותך בין חברי המועדון.

אני משוכנעת שזו תהיה בחירה מצוינת עבורך.

בברכת חג פסח שמח ומשפחתי,

מעיין עקביה סוקר,

מנכ"לית המועדון.  

UNIQ הוא כרטיס האשראי הרשמי של חברי הסגל הבכיר בישראל. 

הוא הוקם במטרה לאגד את קהילת האקדמיה לכדי כוח צרכני חזק

ומשמעותי אשר יעניק לנו, חברי הסגל, הטבות במקומות החשובים לנו.

מדובר במועדון אקסקלוסיבי ויוקרתי, המבוסס על כרטיס אשראי 

חוץ-בנקאי של חברת max עם תנאי אשראי חסרי תקדים, הטבות ייחודיות לנו, 

ועוד מגוון רחב של הטבות והנחות מפנקות ברחבי הארץ. 

כרטיס האשראי של מועדון UNIQ מעניק לנו הנחות והטבות בכל קשת התחומים.



הטבות חו“ל 
הטבות נוספות

הכרטיס המשלים שלך לחוויית קניה משתלמת.

service@uniq-club.co.il | 03-7507506  לשיחה עם נציג

Priority Pass כרטיס
בשווי 99$ ניתן בחינם
 הכרטיס מאפשר כניסה לכ- 600 טרקליני 

אח"מים בנמלי תעופה בינלאומיים 
(Priority Pass בעלות של 32$ לכניסה ובכפוף לתעריפון)

תנאי חיוב שוטף 60+
בעסקאות בחו"ל 

לרבות משיכות מזומן בחו"ל

3 כניסות בחינם לטרקלין דן-
ללא התנייה

ובנוסף, 3 כניסות נוספות (בהתניית מחזור עסקאות חודשי של 

2000 ₪ ומעלה) בדמי כניסה סמליים של 30 ₪ לכניסה

עמלת המרה 
חסרת תקדים בגובה 0.7%

ברכישות ועסקאות חו"ל 
מהשער היציג

Priority Pass

UNIQ אתר מועדוןMAX הטבות מולטי עזריאליהטבות

רוצים הסבר מה זה אומר?
הכרטיס הינו כרטיס נטען רב פעמי, לשימוש חוזר.

זהו פתרון טכנולוגי קל ונוח, שמעניק לכם 15% הנחה 
קבועה ברשתות שאתם הכי אוהבים.

כל שעליכם לעשות זה להצמיד אותו לכרטיס האשראי של 
מועדון UNIQ בארנק ולהתחיל לשלם פחות. הרבה פחות.

וכל הטוב הזה כולל כפל מבצעים!  

מעל ל- 500 עסקים שנמצאים 
באתר שלנו ומעניקים הנחה למחזיקי

UNIQ כרטיס אשראי

כל הטבות חברת 
max האשראי

10% הנחה בכל הקניונים
והחניונים של מולטי עזריאלי

למימוש ביינות ביתן,
מגה בעיר ושוק מהדרין

שובר
  100  ₪ בשווי

https://www.max.co.il/cards/card/5793UNIQ להצטרפות למועדון

למימוש ביינות ביתן,


