
 לחברי הסגל שלום רב,

 : הטבות מיוחדות לחברי הסגל

 הסדר משיכת מט"ח מזומן מקקמ"ב בבנק יהב סניף האוניברסיטה :

הסדר משיכת מט"ח מזומן מהקרן לקשרי מדע בבנק יהב סניף אוניברסיטת במסגרת 

 נהנים חברי הסגל מהטבה חסרת תקדים בפעולות מט"ח מזומן,  חיפה

ניתן לבצע משיכה של שלושת סוגי מטבעות חוץ : דולר , אירו ולירה שטרלינג )אין 

 הגבלה למטבע(

  פטור מלא בעת משיכת מט"ח מזומן במסגרת קקמ"ב חבר הסגל מקבל

 מעמלת חליפין והפרשי שער וקבלת הסכום במלואו ללא עמלות 

 למשיכת המכסה הדולרית המאושרת ת ניתנת לחבר הסגל האפשרו

)דולר, אירו, ליש"ט( ללא  במספר מטבעות בהתאם ליעד הנסיעה

 קונברסיה )המרה בין מספר מטבעות(.

 )הוא  במידה וחבר סגל מבצע העברה לחשבונו )ולא מושך מזומן מחשבון הקרן

 מוותר על ההטבות הניתנות במשיכת הסכום במלואו ללא כל עמלות

לחצו  – ת כלליות לחברי הסגל בסניף האוניברסיטה, בנק יהבדף מידע להטבו

  כאן

 

  פוליסה קולקטיבית בחברת הפניקס באמצעות סוכן  -ביטוח נסיעות חו"ל

  הביטוח נמרוד אורן מסוכנות להבים 

  המפרט את עיקרי הפוליסה הקולקטיבית בחברת  ביטוח נסיעות חו"לחוזר

 לחץ כאן – הפניקס באמצעות סוכן הביטוח נמרוד אורן מסוכנות להבים

  לחצו כאן –קישור ישיר לאתר סוכנות להבים לביצוע ביטוח נסיעות  

 לחצו כאן –סכם, פוליסה( באתר הארגון פרטים לגבי ביטוח הנסיעות )ה 

  מייל : -פרטי התקשרות עם סוכנות להבים lccins@gmail.com  : 08-, טלפון

6278241  

 

 : החזר עבור ביטוח הבריאות ליוצאים לחו"ל ניתן לקבל לפי נוהל קקמ"ב 

היוצא להשתלמות באישור הרשויות  חבר סגל פעיל או חבר סגל גמלאי

ומשתמש בכספים הרשומים לזכותו בקרן למימון  האקדמיות המוסמכות

זכאי לקבל מהאוניברסיטה השתתפות בהוצאות  - הפעילות האקדמית בחו"ל

למשך  הנלווים אליו 18ביטוח בריאות שלו ושל בת/ בן זוג וילדים עד גיל 

 תקופת הפעילות שאושרה לו.

 תשלום הפרמיה לביטוח הבריאות ייעשה כדלקמן:

 ליום. 0.75$א. חבר סגל פעיל יקבל החזר עד לתקרה של 

 ליום. 1.5$רה של ב. חבר סגל גמלאי יקבל החזר עד לתק

חבר סגל שחייב מסיבות  -ג. פוליסה מיוחדת מסיבות בריאות, למעט מחלות כרוניות 

מסכום הביטוח  50%בריאות בביטוח מיוחד העולה על הסכום המקסימלי יוכל לקבל 

בתנאי שיציג קבלות על תשלום הפרמיה, וכן את פוליסת הביטוח ומסמכים רפואיים 

 מתאימים.
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השתתפות האוניברסיטה בכל החלופות לעיל, תיזקף לשכרו של העובד  -מיסוי 

 כהטבה חייבת במס. 

העובד יהיה זכאי להחזר רק לאחר הצגת פוליסה ודיווח האם מדובר בנסיעה רגילה או 

 בתקופת שבתון.

לקבלת החזר יש להעביר פוליסה וקבלה תהילה ביטון במייל : 

tlevy@univ.haifa.ac.il 

( עירית אנגל קרביץ/ תהילה 52138)פנימי  04-8240138פרטים ניתן לקבל בטלפון 

 ביטון.

 

  מועדון  –כרטיס אשראי של מועדון הצרכנות של האקדמיהUNIQ 

חודיות בנקאי מבית לאומי קארד עם תנאי אשראי מעולים, הטבות יי-כרטיס אשראי חוץ

 ממוקדות חו"ל ועוד מגוון רחב של הטבות והנחות מפנקות ברחבי הארץ.

 בטלפון  ללא עלות וללא התחייבות ההצטרפות חברי סגל ולבני/בנות זוגם הינה

 אתר ההרשמה.או דרך  7507506-03

  ללא התניית  פטור מלא מעמלת דמי כרטיסהסגל ובני/בנות זוגם מקבלים חברי

 שימושים וללא הגבלה בזמן.

 כניסות לטרקלין דן בכל שנה קלנדרית,  2: הטבות חו"ל משמעותיות לסגל

 דחיית חיובי חו"ל ללא ריבית בעסקאות ומשיכות.

 עמלת מט"ח בעסקאות AVIS .0.7%הנחה בהשכרת רכב בחו"ל עם  16%עד 

 ומשיכות בחו"ל. המרת מט"ח ברכישות בחו"ל לפי שער יציג ועוד.

 ל "לשאלות, שירות לקוחות ומידע נוסף ניתן לצור עמנו קשר בכל עת: בדוא

service@uniq-club.co.il  18:00ה' -בשעות הפעילות )א' 03-7507506או בטלפון-

09:00) 

 לחצו כאן לפירוט כל ההטבות 

 

 שירותי נסיעות ותיירות 

 נסיעות מוזלות במונית לשדה התעופה  - שירותי מוניות מוזלים לנתב"ג

ג לחיפה( כל השנה, בכל לכיוון אחד )מחיפה לנתב"ג ומנתב"₪  350בעלות 

 .050-9095999שעות היממה בטלפון 

 לסגל האוניברסיטה  רשימת ספקי האוניברסיטה להזמנת נסיעות לחו"ל

 לחצו כאן - 10.5.2021-מעודכן ל

 

 בברכת נסיעה טובה

 המשרד צוות

 

, 04-8240935, 04-8240661טל: |אוניברסיטת חיפה , ארגון הסגל האקדמי הבכיר
 irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il|  8257013-04| פקס:  8240568-04
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