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 8201קיץ  -הטבות מיוחדות לנוסעים לחו"ל 

 לחברי הסגל שלום רב,
 :הטבות מיוחדות לחברי הסגל

 
 :הסדר משיכת מט"ח מזומן מקקמ"ב בבנק יהב .1
 

נהנים חברי  מט"ח מזומן מקקמ"ב בבנק יהב במסגרת הסדר משיכות
 :הסגל מהטבה חסרת תקדים בפעולות מט"ח מזומן

: דולר , אירו ולירה שטרלינג ניתן לבצע משיכה של שלושת סוגי המט"ח
 )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

 המאושרת  למשיכת המכסה הדולרית ניתנת לחבר הסגל האפשרות
)דולר, אירו, ליש"ט( ללא  במס' מטבעות בהתאם ליעד הנסיעה

 קונברסיה )המרה בין מס' מטבעות(.

  במידה וחבר סגל מבצע העברה לחשבונו )ולא מושך מזומן מחשבון
הוא מוותר על ההטבות הניתנות במשיכת הסכום במלואו  הקרן(

 ללא כל עמלות
 

 דף מידע על הטבות נוספות
  
 :UNIQ מועדון –כרטיס אשראי של מועדון הצרכנות של האקדמיה  .2
 

בנקאי מבית לאומי קארד עם תנאי אשראי מעולים, הטבות -כרטיס אשראי חוץ
ייחודיות ממוקדות חו"ל ועוד מגוון רחב של הטבות והנחות מפנקות ברחבי 

 הארץ.
 

 ללא עלות וללא  ההצטרפות חברי סגל ולבני/בנות זוגם הינה
 אתר ההרשמה. או דרך 03-7507506 בטלפון התחייבות

 פטור מלא מעמלת דמי כרטיס חברי הסגל ובני/בנות זוגם מקבלים –
 ללא הגבלה בזמן. 

 ח לסגל: הטבה בעמלת המרת מט הטבות חו"ל משמעותיות"
אטרקטיבית, תשלום דחוי על עסקאות וכניסה לטרקלין דן בכפוף 

 לתקנון לאומי קארד.
 מתנת הצטרפות בלעדי! לחברי סגל אוניברסיטת חיפה ,

לטעינה רב פעמית בהנחה קבועה  ₪, 100בשווי של  GiftCard כפולה:
ברחבי הארץ. למצטרפים  רשתות מובילות לשימוש במגוון 15%של 

 . 03/07/18-לכרטיס עד ה

 זמן שמתאים לכם!למקום וב על ידי שליח הגעת הכרטיס 
  מוזמנים להתרשם מהאתר החדש שלנו ולהתעדכן בעשרות

 למידע נוסף הטבות והנחות נוספות בבתי עסק ברחבי הארץ.
 

לשאלות, שירות לקוחות ומידע נוסף ניתן לצור עמנו קשר בכל עת: 
ה' -בשעות הפעילות )א' 03-7507506או בטלפון  service@uniq-club.co.il ל"בדוא

18:00-09:00) 

http://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Bituchim-Yoatzim-Halvaot/Halvaot/2017-Bank-Yahav.pdf
http://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Bituchim-Yoatzim-Halvaot/Halvaot/2017-Bank-Yahav.pdf
https://dts.co.il/LC_RegistrationDynamic/login.aspx
http://www.nofshonit.co.il/special/%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%93-%D7%9E
https://goo.gl/gvLcTt
mailto:service@uniq-club.co.il


 :ביטוח נסיעות חו"ל .3
 

לחץ  –חוזר הביטוח הכולל את כל המידע הדרוש נמצא באתר הארגון 
 כאן

  
לפי נוהל קקמ"ב ניתן לקבל החזר עבור ביטוח הבריאות ליוצאים  .4

 :לחו"ל
 

ת, באישור הרשויות האקדמיות חבר סגל, או גמלאי היוצא להשתלמו
ומשתמש בכספים הרשומים לזכותו בקרן למימון פעילות  המוסמכות

זכאי לקבל מהאוניברסיטה השתתפות בהוצאות ביטוח  ,אקדמית בחו"ל
, למשך תקופת הפעילות בריאות, שלו ושל בני משפחתו הנלווים אליו

 שאושרה לו.
 

 יה לביטוח הבריאות ייעשה כדלקמן:תשלום הפרמ
 

 ליום.0.75בל החזר עד לתקרה של מרצה רגיל יק $ 
 ליום.1.5קבל החזר עד לתקרה של אמריטוס י $ 

  חבר סגל  -פוליסה מיוחדת מסיבות בריאות, למעט מחלות כרוניות
שחייב מסיבות בריאות בביטוח מיוחד העולה על הסכום המקסימלי יוכל 

תשלום הפרמיה, וכן  מסכום הביטוח בתנאי שיציג קבלות על 50%לקבל 
 את פוליסת הביטוח ומסמכים רפואיים מתאימים.

 
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.
 :במייל וליסה וקבלה לתהילה ביטוןלקבלת החזר יש להעביר פ

tlevy@univ.haifa.ac.il 
  
 :שירותי מוניות מוזלים לנתב"ג .5
 

לכיוון אחד )מחיפה ₪  350נסיעות מוזלות במונית לשדה התעופה בעלות 
 .050-9095999 בכל שעות היממה בטלפון לנתב"ג ומנתב"ג לחיפה( כל השנה,

  
ארגון הסגל הגיע להסדר הנחות ושירותים עם  - שירותי נסיעות ותיירות .6

 החברות:
 

 סניף אוניברסיטת חיפה -איסתא ****

  גם  24/7כל פניה תטופל בכל שעה ובכל יום  -הבטחה לשירות מעולה(
 054-5726704  ישירות ע"י מנהל הסניף איאד מכולי בשישי ושבת(

  הנחה מלאה . –דמי פתיחת תיק/ דוקט 
 ( לדוקט17נטו + מחירים אטרקטיביים $ .) 
  חודשים )מה שמאפשר  8אשראי מיוחד על הזמנה מראש לתקופה של

 קבלת כרטיסים מוזלים יותר(.

  ימים לאחר היציאה מהארץ. 30אפשרות תשלום עבור הנסיעה עד 
  תשלומים ללא ריבית 3אפשרות של עד 

http://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Odot-Idkunim/Idkunim/Gimlaim/2018/2018-03-04-03/2018-03-04-e.pdf
http://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Odot-Idkunim/Idkunim/Gimlaim/2018/2018-03-04-03/2018-03-04-e.pdf
http://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Odot-Idkunim/Idkunim/Gimlaim/2018/2018-03-04-03/2018-03-04-e.pdf
mailto:tlevy@univ.haifa.ac.il
mailto:tlevy@univ.haifa.ac.il


 מחירי מיוחדים לטיסו( ת סדירות במסגרת הטבת חברהcorporate rate )
 הניתנות ע"י חברות התעופה לאוניברסיטת חיפה .

 :הנחה )ללא מיסים(, למעט חברות  3% –טיסות סדירות  ההנחות
הנחה, סידורי  5% –)כגון אל על(, טיסות שכר ונופשונים  2%מסוימות 

 הנחה. 8.5% -הנחה, תיירות פנים 8.5% –בתי מלון ורכבים  -קרקע
  שרות טלפוני עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע מוקד

 03-7777767חרום 
 אסתר   :טיפול בסניף יינתן ע"י סוכנות שמטפלות במיוחד בחברי הסגל

 054-5726704, איאד מכולי )מנהל הסניף( 054-7634360
  כתובת דואר אלקטרוני ישיר לחברי

)פנייה למייל זה תועבר לאסתר נחמיאס  esternahmias@issta.co.il :הסגל
 (04-8118801 –וגם לסוכנת אושרת אביטל טלפון ישיר 

 : כתובת דואר אלקטרוני ישיר נוסף לחברי הסגל iyadm@issta.co.il 
 

 ידיעתכם
 

 בברכה
 צוות המשרד
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