חברי וחברות ארגון הסגל הבכיר שלום,
..UNIQ
אנחנו ממשיכים בשיתוף הפעולה שרקמנו עבורכם עם מועדון UNIQ
מועדון  UNIQמאגד תחתיו קהילה צרכנית מבוססת כרטיס אשראי חוץ בנקאי מבית
 .maxזהו מועדון אקסקלוסיבי ויוקרתי עם תנאי אשראי חסרי תקדים והטבות ייחודיות
.max
עבורנו .בנוסף ,החברות במועדון מעניקה לכל אחד ואחת מאיתנו הטבות ייחודיות
במטבע זר בעסקאות אשראי ובמשיכת מזומנים בחו“ל .מטרת שיתוף הפעולה כפי
שעמד לנגד עינינו הוא להמשיך וליצור יחד כוח צרכני חזק ומשמעותי אשר יעניק לנו
חברי הארגון הטבות במקומות שחשובים לנו .הכרטיס הוא בחינם ,לנו ולבני/בנות זוגנו.
אנו ,משני הצדדים ,עובדים ללא הפסקה במטרה להיות הכי רלוונטיים לצרכים שלכם,
שלנו.
שיהיה לנו בהצלחה!
בברכה,
ארגון הסגל האקדמי הבכיר אוניברסיטת חיפה

מועדון  - UNIQכי מגיע לכם.ן הכי טוב
מועדון  UNIQהינו מועדון צרכנות מבוסס כרטיס אשראי ,שמבין אקדמיה .מאז הקמתו
בשנת  ,2015שם לעצמו המועדון למטרה לאגד את משפחת האקדמיה בישראל לכדי
קהילה צרכנית חזקה .מאז ועד היום ,אנחנו עמלים בגיוס הטבות רלוונטיות וייעודיות לקהל
המיוחד הזה ,שהוא אתם ,וכמובן להביא ערכים מוספים עדכניים .הטבות המועדון הינן מכל
קשת הצרכנות ,החל מרשתות גדולות ובינלאומיות וכלה בעסקים קטנים .אנחנו מזמינים
אותך להנות מקהילה חזקה ומגובשת ,הטבות בלעדיות וחסרות תקדים ותנאים מפנקים.
מחכים לך.

ממה תוכלו ליהנות באמצעות כרטיס האשראי של מועדון ?UNIQ

01

פטור מלא מעמלת דמי כרטיס -ללא הגבלה בזמן לנו ולבני /בנות זוגנו

02

הצטרפות לנו ולבני /בנות זוגנו הינה ללא עלות וללא התחייבות

03

 3%הנחה קבועה במעמד החיוב במגה ובמגה באינטרנט

04

מגוון רחב של הנחות קבועות ומבצעים מתחלפים בבתי עסק מובילים.

דוגמאות :שוברים מוזלים לרכישה ביס פלאנט ,דומינוס פיצה ,יינות ביתן.

05

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

06

עד  16%הנחה בהשכרת רכב בחו"ל עם AVIS

07

הרצאות ואירועי תוכן

08

תוכנית ההטבות המפנקת של  maxהכוללת פינוקים 1+1
לאטרקציות ,מופעים ,הטבות ,בתי קפה ומסעדות בארץ ובעולם

הטבות חו”ל
 3כניסות בחינם לטרקלין דן-
ללא התנייה
ובנוסף 3 ,כניסות נוספות (בהתניית מחזור עסקאות חודשי
של  ₪ 2000ומעלה) בדמי כניסה סמליים של  ₪ 30לכניסה

עמלת המרה
חסרת תקדים בגובה 0.7%
ברכישות ועסקאות חו"ל *
מהשער היציג

תנאי חיוב שוטף +60
בעסקאות בחו"ל *
לרבות משיכות מזומן בחו"ל

כרטיס Priority Pass

בשווי  99$ניתן בחינם *
הכרטיס מאפשר כניסה לכ 600 -טרקליני
אח"מים בנמלי תעופה בינלאומיים
(בעלות של  32$לכניסה ובכפוף לתעריפון )Priority Pass

* בהתאם לתנאים המלאים המופיעים בעמוד ההטבה באתר MAX

הטבות נוספות

אתר מועדון UNIQ

הטבות MAX

הטבות מולטי עזריאלי

מעל ל 500 -עסקים שנמצאים
באתר שלנו ומקנים הנחה
למחזיקי כרטיס אשראי UNIQ

וגם ,כל הטבות חברת
האשראי max

וגם 10% ,הנחה בכל הקניונים
והחניונים של מולטי עזריאלי

וגם

Pay Back

יינות ביתן

YES PLANET

עד  15%החזר כספי
על קניות באתרי אינטרנט עם
שירות .Pay Back

קונים שובר ב 90-ש''ח ומקבלים
 100ש''ח למימוש בסניפי הרשת
''ינות ביתן'' ומגה בעיר.

כרטיס לסרט ברשת יס פלאנט
ב ₪ 19-במקום ₪ 44
וגם שובר דיגיטלי לפופקורן בינוני +
שתייה בינונית ב ₪ 29-במקום ₪ 43

*בכפוף לתנאי ההטבה המלאים באתר

ACADEMIC CLUB

15%

הנחה קבועה

ברשתות מובילות בכרטיס
 Giftcard Academicנטען

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

