לכבוד,
מכללת ספיר

הנדון :מועדון לאומי קארד  Executiveלעובדי חברת מכללת ספיר ובני זוגם

שלום רב,
לאומי קארד שמחה על ההזדמנות לשיתוף פעולה ועל האפשרות להנפיק לעובדי חברת מכללת ספיר
ובני זוגם כרטיס אשראי חוץ בנקאי לאומי קארד  executiveכרטיס האשראי  ,המיועד ללקוחות כל
הבנקים יאפשר למחזיקיו ליהנות ממגוון רחב של הטבות ייחודיות ואטרקטיביות בארץ ובחו"ל.
בהמשך המסמך תוכלו למצוא את הצעתנו המלאה להנפקת הכרטיס
בברכת שיתוף פעולה פורה,
כרמית אריאלי
מחלקת מכירות ,אגף השיווק

 .בקבלת
מסמך זה והמידע הכלול בו הינו קניינה הבלעדי של חברת לאומי קארד והינו מידע חסוי אשר אינו נחלת הכלל
מסמך זה הנכם מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו /או לחשוף לצד ג' כלשהו את המידע האמור ,כולו או חלקו,
ולא לעשות כל שימוש כלשהו במידע האמור ו /או בסודות לאומי קארד  ,אלא אגב ולצורך מתן השירותים וככל שהדבר נחוץ
לצורך כך ,בכפוף לאישור מראש ובכתב של לאומי קארד.

[הקלד טקסט]

כרטיסי אשראי לאומי קארד  Executiveלעובדים
לאומי קארד שמחה להציע לעובדי מכללת ספיר כרטיס אשראי אשר יקנה לחבריו מגוון הטבות
ייחודיות:
כרטיס אשראי לאומי קארד  Executiveנושא לוגו החברה .
הטבות מועדון עזריאלי (בהנפקת כרטיס ממותג .)MasterCard
מגוון פינוקי לאומי קארד 1+1
הנחות  +פלוס  -מועדון ייחודי המקנה הנחות במעמד החיוב באלפי בתי עסק בפריסה
ארצית.
כרטיס  –Gift Card Executiveכרטיס נטען רב פעמי.
הכרטיס יוצע לעובדי המכללה ובני /בנות זוגם המחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי תקף .הכרטיס הינו
חוץ בנקאי מסוג  VISAאו  ,MasterCardלבחירת הלקוח (לכל אחד מהמותגים הטבות ייחודיות ,כפי
שיפורט בהצעה להלן) .הכרטיס הינו זהב עסקי /פלטינה (פלטינה למחזיק כרטיס פלטינה קיים),
בהתאם לשיקול דעתה של לאומי קארד.

כרטיס אשראי לאומי קארד  - executiveהכרטיס היוקרתי של לאומי קארד לארגונים וחברות.
לוגו החברה יופיע על גבי כרטיס האשראי (לפי בחירת הארגון) ,בהתאם לנהלים של הארגונים
הבינלאומיים.
עובדי החברה ייהנו מפטור מלא מעמלת דמי כרטיס – עד להודעה חדשה וכל עוד העובד
משתייך למקום העבודה.
מתנות הצטרפות מפנקת –  giftcardלאומי קארד בשווי  ₪ 75לכל עובד שינפיק את כרטיס
האשראי בפעילות הקד"מ המרוכזת שתיערך בחברה * .לאומי קארד תהיה רשאית לשנות את
תנאי מתנת ההצטרפות ו/או תנאי הזכאות לה אם תידרש לכך על ידי כל רשות מוסמכת.
הטבה חודשית אקסקלוסיבית המשתנה מדי חודש– שתדוור לעובדים.

[הקלד טקסט]

הנחה בתדלוק בתחנות סונול  21-אג' הנחה לליטר בנזין במעמד הקניה ,מהמחיר המרבי
לצרכן בהתאם למחירון סונול בשירות מלא (בשירות עצמי תינתן השלמה לגובה ההנחה)*.
ממסי -הטבה חדשה המקנה  13%הנחה בהשכרת רכבי הרץ בחו"ל ההנחה תקפה למוצרי
החנות ומסלולי החברויות בתשלום בלבד לא כולל שירותים הנמכרים ברשת
הנחה קבועה של  5%ברשת חנויות הנוחות .* sogood
לא כולל מוצרי סיגריות ,טבק ושירותים שאינם רכישת מוצר קמעונאי .גובה ההנחות עשוי
להשתנות על ידי סונול בכל עת וללא הודעה מוקדמת .בכפוף לתנאי ההטבה.
כניסה חינם לטרקלין דן – כניסה רב פעמית חינם לטרקלין האח"מים בנתב"ג .
אפשרות צבירת נקודות לתוכנית 'הנוסע המתמיד' באל על או לחברת יונייטד* .כפוף
להצטרפות למסלול מועדוני תעופה .מסלול חלופי לתוכנית הפינוקים .1+1
כרטיס  –PRIORITY PASSאפשרות לכרטיס חבר ללא עלות למשך שנתיים המקנה כניסה
לכ 450 -טרקלינים בנמלי תעופה ברחבי העולם .ההצטרפות במוקד שרות הלקוחות של לאומי
קארד* .הכניסה לטרקלינים הינה בתשלום.
תנאי אשראי בחו"ל  -חיוב בעסקאות ומשיכות מזומנים שנעשו בחו"ל בתנאי שוטף( 30+חיובים
בארץ יחויבו פעם בחודש במועד החיוב שנקבע מראש)  ,ללא חיוב בריבית .

המרות מט"ח – בעסקות בחו"ל יבוצעו לפי שער יציג.
הטבות בהזמנת מט"ח – הנחה של  1%ברכישת מטבע זר באתר  creditech.co.ilמשער
המכירה המפורסם באתר ,ללא עמלת משיכת המט"ח .חיוב בתנאי שוטף  .30+משלוח חינם עד
בית הלקוח לפי אזורי החלוקה של קרדיטק.
ביטוח נסיעות לחו"ל  -כיסוי הוצאות רפואיות עד  , $700,000כפוף לתנאי הפוליסה .יש
להפעיל את הפוליסה בטרם כל נסיעה לחו"ל .לא חל על חבילות החמרה והריון ו/או הרחבות.
תנאי הפוליסה באתר :
https://www.leumi-card.co.il/he-IL/Abroad/Pages/AbroadFAQ.aspx

[הקלד טקסט]

הטבות המועדון המוביל של קבוצת קניוני עזריאלי


עד  10%הנחה קבועה במאות חנויות בקניוני עזריאלי.



הנחה מועדפת של  23אג' לליטר בנזין בתחנות הדלק של סונול ,מהמחיר
המרבי לצרכן בהתאם למחירון סונול בשירות מלא (בשירות עצמי תינתן
השלמה לגובה ההנחה).



הטבות ומבצעים חודשיים מסובסדים מדי חודש .



הנחות בחניוני קניוני עזריאלי

 10%הנחה קבועה על מוצרים בחנויות ממסי תיירות ,רשת למזוודות תיקים ואביזרי נסיעה.
*למנפיקים כרטיס מסוג מסטרקארד בלבד .רשימת הקניונים מפורטת באתר מולטי עזריאלי.
גובה ההנחה עשוי להשתנות על ידי סונול בכל עת וללא הודעה מוקדמת .בכפוף לתנאי
ההטבות.

פינוקים  -1+1העובדים ייהנו מפינוקים  1+1כל השנה כולל סופ"ש וחגים ,בסרטים
בסינמה סיטי וקבוצת גלובוס גרופ ,הצגות ומופעים ,ארוחות בוקר ואטרקציות מובילות.
*בכפוף לתקנון אתר ההטבות ופינוקים  1+1ולתנאי התוכנית.
הנחות  +פלוס – עד  12%הנחה במעמד החיוב באלפי בתי עסק בפריסה ארצית.
* רשימת בתי העסק באתר לאומי קארד ועשויה להשתנות מעת לעתhttps://www.leumi- :
card.co.il/he-il/Benefits/LeumiCard/discounts/Pages/DisPlus.aspx?refid=s2
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"הפינוק היומי" של לאומי קארד – הטבה יומית המציעה  50%הנחה ומעלה במגוון
רשתות ,חנויות ,מסעדות ,ובתי עסק ברחבי הארץ .פרטים והרשמה באתר לאומי קארד.
הטבות חודשיות ברשתות מובילות.
ארנק +פלוס  -אפליקציית התשלומים וההטבות של לאומי קארד ,המאפשרת להזמין
פינוקים והטבות ואף לבצע תשלומים דרך הנייד ,בקלות ומכל מקום.
דפי פירוט למייל – קבלת פירוט ההוצאות החודשי באתר האינטרנט ובמייל .השרות
מאפשר מעקב ובקרה בשימוש בכרטיס ושמירה על איכות הסביבה.
מידע לנייד  -הודעות טקסט ) (SMSעל פעולות שוטפות בכרטיס לפי בחירת הלקוח.
השרות מאפשר בקרה וביטחון בשימוש בכרטיס.
עיגול ותרומה לטובה – שירות המאפשר לעגל מעלה את התשלום בכרטיס לשקל הקרוב
ולתרום למגוון עמותות וארגונים מקומיים.
*בכפוף לתנאי ההצטרפות לשירותים השונים.

כרטיס  ,Giftcard Executiveרב פעמי:
 18%הנחה קבועה לטעינה מראש לרכישה בלמעלה מ 50-רשתות מובילות כגון:
אדידס,פוקס,פוקס הום,ללין,דלתא,גולף,לונה פארק,סופר לנד ,לונה גל ועוד.
הכרטיס הינו רב פעמי ומאפשר טעינה חוזרת מכרטיס האשראי לאומי קארד .Executive
הארגון בגין הרבעון שחלף ,והתשלום יבוצע תוך  45ימי עסקים מיום שהתקבלה בלאומי קארד
דרישת התשלום בהתאם לסכומים הכלולים באותם דיווחים.

[הקלד טקסט]

תהליך הצטרפות:
לאומי קארד תפעל לצרוף למועדון במספר אפיקים ובתיאום מול מקום העבודה:
מוקד מכירות טלפוני – צירוף והנפקת הכרטיס לעובדים שיתקשרו למוקד הטלפוני של
לאומי קארד ,בתהליך מהיר ויעיל ומול נציגים מקצועיים .לאומי קארד תעמיד טלפון ייעודי
לטובת הפעילות בזמינות של  6ימים בשבוע ,בשעות ובימי הפעילות של המוקד.
פעילות קד"מ – פעילות קד"מ בתיאום מראש ובהסכמת הצדדים ,הארגון יהיה אחראי
לתיאום הקד"מ באירועים רלוונטיים ולהשגת האישורים הנדרשים.
שיתוף הפעולה והכרטיס יפורסמו באמצעים הפנימיים של מקום העבודה /לדוג' :הפורטל
הפנימי של הארגון ,מיילים וכדומה.

תנאים מסחריים והגבלות:
הסכם ההתקשרות ייחתם לתקופה של  4שנים.
ההטבות הכלולות בהצעה זו ,משתנות מעת לעת .לאומי קארד תהיה רשאית להוסיף,
לשנות ולבטל איזה מההטבות בכל עת (לרבות בתקופת ההסכם) .לאחר שההסכם יכנס
לתוקפו יתכנו שינויים בתנאים.
הנפקת הכרטיס ,סוג הכרטיס ומסגרת האשראי תקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
לאומי קארד.
הקשר בין חברת לאומי קארד לבין מחזיקי הכרטיס הינו ישיר ואין מקום העבודה/הארגון
אחראי על השירות הניתן ע"י החברה
ההצעה בתוקף ל 60-יום ובכפוף לחתימה על גביה.
פעילות כרטיסי אשראי תשווק באופן בלעדי באמצעות לאומי קארד ,כפוף לכל דין.
הצעה זו באה במקום כל חילופי דברים ,הבנות והסכמות קודמות ,ככל שישנם.

אישור ההצעה
אנו מאשרים ומסכימים לאמור בהצעה ,כמפורט במסמך זה דלעיל:
____________
[חתימה]
* * *
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