
 

חשוב לדעת: הנפקת הכרטיס כפופה לאישור חברת האשראי* אי עמידה בפירעון ההלוואה/ האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים  *

לאחר  -MYGIFT*מתנת הצטרפות  המועדון ו/או חברת האשראיוהליכי הוצאה לפועל* ההטבות ניתנות לשינוי / עדכון על פי החלטת 

*פריוריטי פאס: לקבלת הכרטיס יש לפנות למוקד שירות לקוחות   קבלת כרטיס האשראי המתנה תופיע באתר המועדון באזור המתנות שלי

max  :ההטבה לחברי סגל בלבד.*ט.ל.ח-*עמלת המרת מט"ח.6178888-03בטל 

 

 MAXמבית  UNIQכרטיס האשראי 

   חברי הסגל כרטיס האשראי הרשמי של

 האקדמיה בישראל ו

 חבר/ת סגל יקר/ה, 

, המועדון של חברי הסגל  UNIQאנחנו גאים להציג לך את כרטיס האשראי של מועדון הצרכנות 

 ! לך ולבן/בת הזוג פטור מלא מעמלת דמי כרטיסוהאקדמיה בישראל, עם תנאים והטבות מעולות. 

 הטבות בלעדיות לחבר/י הסגל

 מהשער היציג  –בלבד ברכישות ועסקאות בחו"ל  0.7%עמלת המרת מט"ח  ✓

 60תנאי חיוב עסקאות בחו"ל : שוטף +  ✓

 דן בנתב"ג  VIPקלין כניסות חינם וללא התניה לטר 3 ✓

 מקנה כניסה למאות טרקלינים בנמלי תעופה בעולם*  .בחינםPriority Pass -הנפקת כרטיס חבר  ✓

Academic Card - הנחה 15% -כרטיס הטבות נטען ב 

 , כולל כפל מבצעים.  , תקבלו כרטיס נטען בהנחה למגוון רשתות מובילותUNIQיחד עם כרטיס האשראי 

₪ גם על הכפל   ₪100 < נהנים בחנות מ   85משלמים רק  ₪ <  100טוענים את הכרטיס ב לדוגמה: 

   מבצעים שיש בחנות. הכרטיס מכובד במאות רשתות מובילות ובאתרי אינטרנט.

 אתר הטבות שדרכו ניתן לרכוש בקלות וזריזות מוצרים והטבות מסובסדות. לדוגמה:

 נות ביתן, ויקטורי, ניצת הדובדבן ועוד. יהנחה: רמי לוי, י  20%עד -שוברים לקמעונאיות מזון ב  ✓

   , הופעות, הצגות ואירועי תרבות₪ בכל ימות השבוע 15-כרטיס לסרט ב ✓

 מאות מוצרים ישירות מהיבואן לצרכן: מוצרי חשמל, מחשבים, ניידים, ריהוט לבית ועוד  ✓

 הרצאות חינמיות בנושאי השקעות, ביטוח, קרנות וכד'. ✓

 במאות רשתות למימוש ₪   150על סך  MAX מבית MYGIFT כרטיס: 30/4/23ד  למצטרפים ע

 ₪   1תמורת 

 כמה דברים נוספים שחשוב וכדאי לדעת עלינו:  

עמיתים. המועדון חרט על דגלו את  70,000המועדון שלנו הוקם לפני מס' שנים וחברים בו כיום  ✓

 סבסוד הטבות, שירותים ומוצרים. טובת עמיתיו והכנסותיו מושקעות חזרה בקהילה בצורת 

 MAXמבית חברת האשראי  VISAהוא כרטיס חוץ בנקאי, מסוג  UNIQכרטיס האשראי של מועדון  ✓

ה שלנו, ומעניקים שירות מקצועי וזמין,  אנחנו תמיד עושים את הטוב ביותר שלנו עבור הקהיל ✓

 .לצד השירות של חברת האשראי

 רוצה שנציג יחזור אליי <<  

https://bit.ly/3yTOM73

