
  
  

 2013 אוקטובר 
  

  .כרטיסיות אוכל, "אמריקן אקספרס"– , בנק איגוד–הטבות  -עדכונים בנושאי רווחה
  

  ,לחברות ולחברים שלום רב
  

  :להלן עדכונים בהטבות שהשגנו לרווחת חברינו
  
לגבי חבילת הטבות ,  חדש עם בנק איגוד ארגון הסגל הבכיר הגיע להסכם -בנק איגוד .1

  . רי הסגל הבכיר של אוניברסיטת תל אביבלחשבון משכורת עבור חב

ריבית זכות של , ההסכם כולל פטור מלא מעמלות פקיד וערוץ ישיר, בשלוש השנים הראשונות

איגוד בנק ההסכם כולל התחייבות של , אחר כך.  על המינוס0% על הפלוס או ריבית 3%

  . לשלוש שנים נוספות של פטור מעמלות למשתמשים בכרטיס האשראי שלהם

לחמש שנים  ₪ 100,000הלוואה של , ח" הנחה בשערי המרה במט80%ההסכם כולל , בנוסף

מגוון פיקדונות בתנאים , בשנה במשכנתא ₪ 750- הטבה של כ, בריבית פריים בלבד

כולל אפשרות לחשבון מיוחד עם עמלה אחידה , אטרקטיביים והנחות משמעותיות בניירות ערך

    ). ההסכםב"מצ(ללא הגבלה במספר הפעולות 

, דנית רוזנברג, בנק איגוד  מינה כאשת קשר מטעמו את מנהלת הסניף בכיכר המדינה
  )il.co.ubi@r-danit, 4288051-052סלולרי : שתעמוד לרשותכם בכל שאלה או בעיה

הם ייערכו במתכונת .  5.11.2013- ביום שלישי ה, נציגי החברה  יגיעו ליום גיוס מיוחד בקמפוס
  .של סניף נייד כך שהמעוניינים יוכלו לפתוח במקום חשבון שישויך לסניף שנוח להם

  .יפורסמו בקרובעל יום הגיוס נוספים פרטים 
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 Goldהחברה מציעה לחברי הארגון כרטיס : "אמריקן אקספרס"כרטיס  אשראי  . 2

Businessבתנאים מועדפים .  

  .10:00-15:00בשעות , 23.10.2013 ', נציגי החברה  יגיעו למשרדי הארגון  ביום ד

  : והם מצויים גם באתר, להלן מצורפים קבצים בעניין

הארגון ממשיך בסבסוד כרטיסיות האוכל הנמכרות :  תזכורת-כרטיסיות אוכל לקפיטריות   .3

 :להלן הפרטים. במזכירויות הועד המנהלי וארגון הסגל הזוטר

   : בועד המנהלי*
  

  . ארוחות11הכרטיסייה כוללת .  255₪ עלות כרטיסייה - )בניין נפתלי" (סשק"קפיטריית 
  .בסכום מדוייק, במזומן או בהמחאה בלבדהרכישה 

  
  



  
   : בארגון הסגל הזוטר*

  

A . ארוחות11בכרטיסייה .  220₪עלות כרטיסייה .  קפיטריה בשרית–קפיטריית ווב  ,

  . ושתי תוספות) בשרית או צמחונית(הכוללות מנה עיקרית 

  .והן נכללות במחיר הכרטיסייה, אין צורך בתוספת תשלום עבור מנת דג או שווארמה(

  ).אייס קפה חינם לכל הרוכש כרטיסייה/ כוסות קפה10: בונוס נוסף

B . ח" ש220עלות כרטיסייה .  קפיטריה צמחונית–) בניין משפטים(קפיטריית קקאו  

  : לבחירה, ארוחות10הכרטיסייה כוללת 

  .טבעוני/מנה עיקרית ושתי תוספות לבחירה מתוך הבופה הצמחוני

  )יווני או סלט בריאות, איטלקי(סלט גדול 

  דג/ צמחוני- סושי 

C . ח" ש180עלות כרטיסייה ). בניין משפטים(חומוס בקפיטריית קקאו  

  . פיתות וכוס לימונדה2, חמוצים, מנת חומוס:  ארוחות10הכרטיסייה כוללת 

  8:30-13:30: בשעות' ה-'רכישת הכרטיסיות במשרד ארגון הסגל הזוטר בימים א

  . במשרד הסגל הזוטרנדרשת הצגת תעודת סגל אקדמי בכיר במעמד הרכישה*

  .נא להגיע עם סכום מדוייק. במזומן בלבדהרכישה 

  
באתר הארגון ולהתעדכן " הטבות"אתם מוזמנים להכנס ללשונית 

  :נוספות בהטבות
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