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תתחדשו!
שדרגנו לכם את התנאים

ביקשתם, עבדנו בשבילכם. וכעת יש 
לכם את ההטבות הכי טובות שיש.

עמלת המרה 
חסרת תקדים 

בגובה 0.7% 
ברכישות ועסקאות חו"ל 

מהשער היציג

הטבה בדמי כרטיס 

פטור קבוע!

3 כניסות חינם לטרקלין דן 
בנתב"ג ללא התנייה!

Priority Pass כרטיס
בשווי 99$ ניתן בחינם

Priority Pass
 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

ובנוסף, 3 כניסות נוספות (בהתניית מחזור עסקאות חודשי
 של 2000 ₪ ומעלה) בדמי כניסה סמליים של 30 ש"ח לכניסה

service@uniq-club.co.il

להצטרפות

03-7507506

בלעדי לחברי הסגל הבכיר ולבני/בנות זוגם!

 *ללא התניית שימושים 

כרטיס פלטינום מעניק 
יחס צבירה מועדף 
לנקודות תעופה! 

*תאריך משוער של כניסת ההטבה לתוקף הינו במהלך המחצית השניה של 2021

Platinum

תאריך משוער של כניסת ההטבה לתוקף הינו 1.4.2021 ויכול להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה | למשלמים בכרטיס אשראי max UNIQ בלבד | השירותים 
והמוצרים באחריות בתי העסק בלבד | מועדון UNIQ  ו/או max  ו/או כל אחד מבתי העסק רשאים לשנות לבטל  את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת | התמונות 
להמחשה בלבד | הכרטיס מיועד לחברי סגל ובני/בנות זוגם בלבד | המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד | אין כפל מבצעים והנחות | פטור מלא מדמי כרטיס: עד 
להודעה חדשה. הפטור המלא הוא לחברי המועדון וגם לבני המשפחה | כפוף לתנאי ההצטרפות  | הנפקת הכרטיס כפופה לאישורה של max ומותנית בהחזקת כרטיס 
 max-אשראי ישראל תקף מכל סוג שהוא | עמלת המרה ברכישות ועסקאות חו''ל מהשער היציג | הפריסה תתאפשר רק בגין עסקאות/משיכות מזומן בחו"ל שנקלטו ב
בתקופת המבצע | לא יינתן פטור מעמלות שער המרה ועמלת משיכת מט"ח. | לא תקף ללקוחות הזכאים להטבה בשער ההמרה | הטבת מועדוני תעופה פלטינום: המרת 
נקודות לתוכנית הנוסע המתמיד של אל על ותוכנית Mileage Plus היא תוכנית חלופית למסלול פינוקים 1+1, מותנית ברישום למסלול תעופה ובכפוף לתקנון מסלול מועדוני 
תעופה של max. | הטבה בדחיית חיובי אתרים בינלאומיים/ חו"ל/ הטבה בעמלת מט"ח: באתרי אינטרנט בינלאומיים בהם התשלום בפועל הינו במטבע זר בלבד. בהתאם 
לתנאים שסוכמו מול הארגון/מקום העבודה | priority pass : השירות ניתן ע"י חברת priority pass ובאחריותה המלאה והבלעדית בלבד ובכפוף לתקנון שלה | max ו/או 
בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע/ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת | החיוב בגין הכניסה לטרקלין יבוצע מהכרטיס בגינו ניתנה ההטבה | לקבלת הכרטיס 
יש לפנות לשירות לקוחות max בטלפון 03-6178888 |  כרטיס החבר ללא עלות | מימוש ללקוח: 3 פעמים בשנה קלנדרית | הכניסה לטרקלינים בתשלום | max  יכולה 
לשנות/לבטל את ההטבה | טרקלין דן: תאריך משוער של כניסת ההטבה לתוקף הינו במהלך המחצית השניה של 2021 ויכול להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
המנפיקה | ניתן להזמין הטבת טרום טיסה אחת בחודש קלנדרי ללקוח (ברמת ת"ז), כלומר או כניסה לטרקלין או כריך ושתיה באילנס סניף רוטנדה (הסניף שנמצא בתוך 
הדיוטי פרי) טרמינל 3 נתב"ג | ניתן לממש את ההטבה תוך חודש מיום ההזמנה | תוקף לביטול ההטבה 31 ימים מיום ההזמנה וכמובן שטרם מומשה | מלאי מינימלי: 
10,000 * לבדיקת כשרות יש לפנות לבית העסק | למימוש בטרקלין יש להגיע עם הכרטיס שמקנה את הזכאות לכניסה ולהציג תעודה מזהה בכניסה | למימוש באילנס יש 
להגיע עם הכרטיס שמקנה את הזכאות ולהציג אותו ביחד עם אישור ההזמנה שהתקבל במייל או ב-SMS | אין כפל מבצעים | הטבת טרום טיסה הינה אישית ואינה ניתנת 
 PEPPER, ,בלבד. לא כולל כרטיסי בנק לאומי max UNIQ להעברה | במידה וההטבה לא תמומש לא תינתן זכאות להטבה חלופית | התשלום באמצעות כרטיס אשראי
DEBIT, FREE ורכש | max /בית העסק רשאים לשנות/לבטל את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת | התמונה להמחשה בלבד | המוצרים והשירותים באחריות בית 
העסק | הטבת טרום טיסה בהתאם לתנאי מועדון הכרטיס שברשותך | מעל גיל שנתיים חייב בכרטיס כניסה לטרקלין דן | הטרקלין שומר לעצמו את הזכות לווסת את תנועת 
הביטולים. למדיניות  ובכפוף  ההטבות  ואתר  הפינוקים  לתקנון  בכפוף  פינוק  תמורת  טיסה  טרום  הטבת  הזמנת   | לצורך  בהתאם  הטרקלינים   2 בין  האורחים 

בקרוב

* ייכנס לתוקף החל מה-1.1.2021
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Platinum

תאריך משוער של כניסת ההטבה לתוקף הינו 1.4.2021 ויכול להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה | למשלמים בכרטיס אשראי max UNIQ בלבד | השירותים 
והמוצרים באחריות בתי העסק בלבד | מועדון UNIQ  ו/או max  ו/או כל אחד מבתי העסק רשאים לשנות לבטל  את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת | התמונות 
להמחשה בלבד | הכרטיס מיועד לחברי סגל ובני/בנות זוגם בלבד | המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד | אין כפל מבצעים והנחות | פטור מלא מדמי כרטיס: עד 
להודעה חדשה. הפטור המלא הוא לחברי המועדון וגם לבני המשפחה | כפוף לתנאי ההצטרפות  | הנפקת הכרטיס כפופה לאישורה של max ומותנית בהחזקת כרטיס 
 max-אשראי ישראל תקף מכל סוג שהוא | עמלת המרה ברכישות ועסקאות חו''ל מהשער היציג | הפריסה תתאפשר רק בגין עסקאות/משיכות מזומן בחו"ל שנקלטו ב
בתקופת המבצע | לא יינתן פטור מעמלות שער המרה ועמלת משיכת מט"ח. | לא תקף ללקוחות הזכאים להטבה בשער ההמרה | הטבת מועדוני תעופה פלטינום: המרת 
נקודות לתוכנית הנוסע המתמיד של אל על ותוכנית Mileage Plus היא תוכנית חלופית למסלול פינוקים 1+1, מותנית ברישום למסלול תעופה ובכפוף לתקנון מסלול מועדוני 
תעופה של max. | הטבה בדחיית חיובי אתרים בינלאומיים/ חו"ל/ הטבה בעמלת מט"ח: באתרי אינטרנט בינלאומיים בהם התשלום בפועל הינו במטבע זר בלבד. בהתאם 
לתנאים שסוכמו מול הארגון/מקום העבודה | priority pass : השירות ניתן ע"י חברת priority pass ובאחריותה המלאה והבלעדית בלבד ובכפוף לתקנון שלה | max ו/או 
בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע/ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת | החיוב בגין הכניסה לטרקלין יבוצע מהכרטיס בגינו ניתנה ההטבה | לקבלת הכרטיס 
יש לפנות לשירות לקוחות max בטלפון 03-6178888 |  כרטיס החבר ללא עלות | מימוש ללקוח: 3 פעמים בשנה קלנדרית | הכניסה לטרקלינים בתשלום | max  יכולה 
לשנות/לבטל את ההטבה | טרקלין דן: תאריך משוער של כניסת ההטבה לתוקף הינו במהלך המחצית השניה של 2021 ויכול להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
המנפיקה | ניתן להזמין הטבת טרום טיסה אחת בחודש קלנדרי ללקוח (ברמת ת"ז), כלומר או כניסה לטרקלין או כריך ושתיה באילנס סניף רוטנדה (הסניף שנמצא בתוך 
הדיוטי פרי) טרמינל 3 נתב"ג | ניתן לממש את ההטבה תוך חודש מיום ההזמנה | תוקף לביטול ההטבה 31 ימים מיום ההזמנה וכמובן שטרם מומשה | מלאי מינימלי: 
10,000 * לבדיקת כשרות יש לפנות לבית העסק | למימוש בטרקלין יש להגיע עם הכרטיס שמקנה את הזכאות לכניסה ולהציג תעודה מזהה בכניסה | למימוש באילנס יש 
להגיע עם הכרטיס שמקנה את הזכאות ולהציג אותו ביחד עם אישור ההזמנה שהתקבל במייל או ב-SMS | אין כפל מבצעים | הטבת טרום טיסה הינה אישית ואינה ניתנת 
 PEPPER, ,בלבד. לא כולל כרטיסי בנק לאומי max UNIQ להעברה | במידה וההטבה לא תמומש לא תינתן זכאות להטבה חלופית | התשלום באמצעות כרטיס אשראי
DEBIT, FREE ורכש | max /בית העסק רשאים לשנות/לבטל את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת | התמונה להמחשה בלבד | המוצרים והשירותים באחריות בית 
העסק | הטבת טרום טיסה בהתאם לתנאי מועדון הכרטיס שברשותך | מעל גיל שנתיים חייב בכרטיס כניסה לטרקלין דן | הטרקלין שומר לעצמו את הזכות לווסת את תנועת 
הביטולים. למדיניות  ובכפוף  ההטבות  ואתר  הפינוקים  לתקנון  בכפוף  פינוק  תמורת  טיסה  טרום  הטבת  הזמנת   | לצורך  בהתאם  הטרקלינים   2 בין  האורחים 

בקרוב

* ייכנס לתוקף החל מה-1.1.2021

אלפי חברי סגל
בחרו נכון!

 UNIQ הצטרפו לכרטיס אשראי
ותהנו מהטבות המותאמות במיוחד 

לסגל האקדמי.

* בכפוף לזכאות מחברת האשראי

כרטיס פלטינום מעניק
יחס צבירה מועדף
לנקודות תעופה!

מתנת הצטרפות
לחברי סגל

תלושים בשווי
₪ 100

GIFT CARD ACADEMIC כולל
המקנה הנחה של 15%

במאות חנויות בכל הטענה ACADEMIC CLUB

תוקף ההטבה עד ה- 31.10.22 | למשלמים בכרטיס אשראי MAX UNIQ בלבד| השירותים והמוצרים באחריות בתי העסק בלבד | מועדון UNIQ ו/או MAX ו/או כל 
אחד מבתי העסק רשאים לשנות או לבטל את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת | התמונות להמחשה בלבד | הכרטיס מיועד לחברי סגל ובני / בנות זוגם בלבד | 
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד | אין כפל מבצעים והנחות | פטור מלא מדמי כרטיס: עד להודעה חדשה. הפטור המלא הוא לחברי המועדון וגם לבני 
המשפחה | כפוף לתנאי ההצטרפות | הנפקת הכרטיס כפופה לאישורה של חברת MAX ומותנת בהחזקת כרטיס אשראי ישראלי תקף מכל סוג שהוא | עמלת המרה 
ברכישות ועסקאות חו"ל מהשער היציג | הפריסה תתאפשר רק בגין עסקאות / משיכות מזומן בחו"ל שנקלטו ב-MAX בתקופת המבצע | לא יינתן פטור מעמלות שער 
המרה ומעלת משיכת מט"ח | לא תקף ללקוחות הזכאים להטבה בשער ההמרה | הטבת מועדוני תעופה פלטינום: המרת נקודות לתוכנית הנוסע המתמיד של אל על 
ותוכנית Mileage Plus היא תכנית חלופית למסלול פינוקים 1+1, מותנית ברישום למסלול תעופה ובכפוף לתקנון מסלול מועדוני תעופה של MAX | הטבה בדחיית 
חיובי אתרים בינלאומיים/ חו"ל/ הטבה בעמלת מט"ח: באתרי אינטרנט בינלאומיים בהם התשלום בפועל הינו מטבע זר בלבד. בהתאם לתנאים שסוכמו מול הארגון/ 
מקום העבודה | Priority Pass: השירות ניתן ע"י חברת Priority Pass ובאחריותה המלאה והבלעדית בלבד בכפוף לתקנון שלה. MAX ו/או בית העסק רשאים לשנות 
או לבטל את המבצע/ הטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת| החיוב בכניסה לטרקלין יבוצע מהכרטיס בגינו ניתנה ההטבה| לקבלת הכרטיס יש לפנות לשירות לקוחות 
MAX בטלפון 03-6178888 | כרטיס החבר ללא עלות | מימוש ללקוח: 3 פעמים בשנה קלנדרית | הכניסה לטרקלינים בתשלום | MAX יכולה לשנות/ לבטל את 
ההטבה | ניתן להזמין הטבת טרום טיסה אחת בחודש קלנדרי ללקוח  )ברמת ת"ז(, כלומר או כניסה לטרקלין או כריך ושתיה באילנס סניף רוטנדה )הסניף שנמצא בתוך 
הדיוטי פרי( טרמינל 3 נתב"ג | ניתן לממש את ההטבה תוך חודש מיום ההזמנה | תוקף לביטול ההטבה 31 ימים מיום ההזמנה וכמובן שטרם מומשה | מלאי מינימלי: 
10,000* לבדיקת כשרות יש לפנות לבית העסק | למימוש בטרקלין יש להגיע עם הכרטיס שמקנה את הזכאות לכניסה ועם תעודה מזהה | למימוש באילנס יש להגיע 
עם הכרטיס שמקנה את הזכאות ולהציג אותו יחד עם אישור ההזמנה שתתקבל במייל או ב-SMS | אין כפל מבצעים | הטבת טרום טיסה הינה אישית ואינה ניתנת 
 PEPER, ,בלבד. לא כולל כרטיסי בנק לאומי  MAX UNIQ להעברה | במידה וההטבה לא תמומש לא תינתן זכאות להטבה חלופית | התשלום באמצעות כרטיס אשראי
FREE, DEBIT ורכש | MAX / בית העסק רשאים לשנות / לבטל את המבצע בכל עת וללא התראה מוקדמת | התמונה להמחשה בלבד | המוצרים והשירותים באחריות 
בית העסק | הטבת טרום טיסה בהתאם לתנאי מועדון  הכרטיס שברשותך | מעל גיל שנתיים חייב בכרטיס כניסה לטרקלין ד| הטרקלין שומר לעצמו את הזכות לווסת 

את תנועת האורחים בין 2 טרקלינים בהתאם לצורך | הזמנת הטבת טרום טיסה תמורת פינוק בכפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות ובכפוף למדיניות הביטולים.

בלעדי לחברי הסגל הבכיר!

https://dts.co.il/LC_RegistrationDynamic/login.aspx
mailto:service%40uniq-club.co.il?subject=

