הצעת אמריקן אקספרס
עבור אוניברסיטת חיפה
חבר/ת סגל יקר/ה,
אמריקן אקספרס גאה להציע לך את הכרטיס היוקרתי ,אמריקן אקספרס  ,BUSINESSבהסדר מיוחד עבור חברי/ות סגל
אוניברסיטת בן גוריון ובני/ות זוג )זוג נשוי ו/או שותף בחשבון(.
במסגרת הסדר זה הינך זכאי/ת לכרטיס חוץ בנקאי המעניק מסגרת אשראי חוץ בנקאית ,מעבר למסגרת הניתנת על ידי הבנק.
הכרטיס מקנה פטור מלא מדמי כרטיס כל משך זמן העסקתך באוניברסיטה וכן שלל הטבות ייחודיות ותנאים מועדפים בכרטיס:

מתנת הצטרפות
שובר למשקפי שמש ברשת אופטיקנה
לבחירה מתוך מספר דגמים
למזמיני הכרטיס עד ה30.6.2015 -
המבצעים שימושים בסך של  3,000ש"ח עד ה30.9.2015 -

מתנת הצטרפות נוספת
תוענק במעמד הזמנת הכרטיס ביום
מכירות מרוכז באוניברסיטה בלבד

 Global Assistשירות קונסיירג' עולמי ייחודי ,ההופך את החיים שלך לקלים ומהנים יותר בכל מקום ,בארץ או
בחו"ל :מידע על יעדים בעולם ,מידע על אטרקציות בארץ ,הזמנות כרטיסים למופעי תרבות מוסיקה ועוד...
טלפון.1-800-22-44-31 :
 2,200נציגויות אמריקן אקספרס
ברחבי העולם  -שירותי תיירות וסיוע,
משיכת מזומנים והמחאות נוסעים,
שירותי חירום במקרה של אובדן או
גניבת כרטיס בחו"ל ועוד...

American Express Selects
אלפי הטבות והנחות למשלמים
באמריקן אקספרס ברחבי העולם.

Gold Travel Service
שירות נסיעות ייחודי המאגד שורת
הנחות והטבות בלעדיות ללקוחות
אמריקן אקספרס BUSINESS
טלפון.03-7777979 :

תכנית ההטבות  Membership Rewardsצוברים נקודות בגין רכישות ונהנים מהמרת נקודות לחופשות,
מסעדות ,אטרקציות וכן עוד הטבות ומבצעים.
ניתן להמיר נקודות גם למגוון שותפים בינלאומיים .חברות אלו קשורות גם בבריתות בינלאומיות ולפיכך ניתן
לממש נקודות גם בתכניות נאמנות של עשרות חברות נוספות.

תנאי אשראי מועדפים בחו"ל  -דחיית התשלומים על רכישות בחו"ל ,שוטף  ,30+כולל משיכות מזומן בדלפק
בנה"פ בנתב"ג ובמכשירי .ATM
 0.9%הטבת שער ברכישת מט"ח  -בהזמנה דרך אתר  CrediTechמקבוצת צ'יינג פלייס .לקוחות אמריקן
אקספרס  BUSINESSייהנו מהטבת שער ושירות שליחים למשרדי החברה ללא עלות.
לניצול ההטבה יש לבצע את ההזמנה דרך הקישור www.creditech.co.il
שם משתמש amex :סיסמא .amex101 :למידע נוסף ניתן לפנות לטלפון.03-6226100 :

 Priority Passהכרטיס היוקרתי המקנה כניסה
לטרקליני  VIPבנמלי תעופה ברחבי העולם .מנוי חינם,
בשווי ,$99בשלוש השנים הראשונות.
)עלות כל כניסה הינה .($27

טרקלין "דן" טרקלין ה - VIP
בנתב"ג 2000
 3כניסות חינם בשנה.

ביטוח נסיעות לחו"ל  ,$680,000הכולל הטסה רפואית לנסיעות עד  55יום ,ביטוח מטען וביטוח סקי .הביטוח
כפוף לתנאי הפוליסה המלאים וחריגיה .לפני כל נסיעה לחו"ל יש להתקשר לתורן סוכנויות לביטוח בע"מ,
טלפון  ,03-6381919לבדוק התאמת הכיסוי הביטוחי :למצבו הבריאותי של הנוסע ,ליעד הנסיעה )עלות ליום
אשפוז( ,לכבודה נוספת )מחשב נישא וכו'( ולרכוש הרחבות בהתאם.
תכנית ליסינג פרטי בהטבה למחזיקי כרטיס  American Express Businessשבהסדר זה.
 7%הנחה נוספת במעמד החיוב למשלמים בכרטיס אמריקן אקספרס ביזנס על עסקאות הליסינג הפרטי
בחברת ישרא ,carלפרטים נוספים ■ www.isracar.co.il :לעסקאות עד .₪ 30,000
 Hertzהשכרת רכב  13%הנחה בהשכרת רכב בחו"ל
)ההנחה תינתן בעת הפניה למוקד ההזמנות של  Hertzטלפון.(1-700-507-555 :

הטבה בסונול וברשת חנויות הנוחות * SOgood
 21אג' הנחה לליטר בנזין ממחיר המחירון בשירות מלא.
 5.50ש"ח הנחה לליטר גולדיזל מהמחיר המלא של ליטר
ע"פ מחירון סונול.
 5%הנחה ברשת חנויות הנוחות  .SOgoodלמעט
סיגריות ,מבצעים ושירותים מיוחדים.
לצפייה בתחנות ובחנויות המשתתפות במבצע:
www.americanexpress.co.il/sonol
תכנית "אקספרס של הנחות"

כרטיס שני חינם לסרט  -בכל ימי השבוע ,כולל בחגים
במגוון תיאטראות.
בסינמה סיטי ,Yes Planet ,רב חן  -ההטבה למבצעים
רכישות בסך  3,000ש"ח ומעלה.
בבתי הקולנוע לב ,גלובוס מקס וגלובוס גרופ  -כרטיס שני
חינם תמורת  390נקודות.
ניתן לממש את ההטבה אחת לשבוע.
)כרטיס שני לאולמות התלת ממד בתוספת תשלום ,בכפוף
לתנאי המבצע המפורטים באתר האינטרנט(.

כ 3,000-בתי עסק בארץ המעניקים
הנחות אוטומטיות במעמד חיוב החשבון
בתחום התרבות והפנאי.
ניתן לצפות ברשימת בתי העסק
באתר www.americanexpress.co.il

אתר האינטרנט שלנו  www.americanexpress.co.ilמציע מגוון הצעות והטבות בתחומים שונים.

הזמנת כרטיס*2639 / Business-Tele@amexil.co.il :
מוקד שירות עסקי1-700-50-10-60 / Business-service@amexil.co.il :
לעדכונים הטבות ועוד ...הצטרפו לאמריקן אקספרס ב-
■ הכניסה לטרקלין דן מוגבלת לשהייה בת שעתיים ,בהתאם לתקנון טרקלין דן *ההנחות ניתנות במעמד הקנייה למשלמים בכרטיסי American Express Business
המשתתפים בהסדר ובהתאם לשיוכם המועדוני ,לא כולל תדלוק עצמי ואין כפל מבצעים והנחות מועדונים ■ הנפקת הכרטיס היא באישור פועלים אקספרס בע"מ ■ פועלים
אקספרס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים מעת לעת ■ בכפוף לתקנון תכנית ההטבות  Membership Rewardsאמריקן אקספרס שומרת לעצמה את
הזכות לשנות או לבטל את החברות השותפות ואת יחסי ההמרה בכל עת וללא הודעה מוקדמת ■ הסדר זה הינו בין עובדי החברה לפועלים אקספרס ולחברה אין כל
התחייבות/אחריות בגין הסדר זה ■ ט.ל.ח.

www.americanexpress.co.il

