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 בדרך לחו"ל משתלם לעבור
בסניף דואר האוניברסיטה

לא נוסעים לאירופה בלעדיו!

 הדרך הבטוחה ביותר
 ליהנות מכרטיס ויזהלרכישה באינטרנט

גם ללא חשבון בנק

בלעדי בדואר ישראל

כרטיסי המט"ח מונפקים בכפוף להוראות חוק כרטיסי חיוב תשמ"ו – 1986 לרבות עניין סעיף 5.
   *   כיסוי הוצאות רפואיות בהתאם לעלות מקובלת וסבירה במקום בו נדרש הטיפול. בכפוף לתנאי הפוליסה, נספחיה וסייגיה.

תכנית ביטוח מבית "הפניקס חברה לביטוח" ו-"David Shield" באמצעות מזרח שירות לביטוח בע"מ.
**   בעסקאות באינטרנט, אתר שמסתיים בסיומת של מדינה מסוימת אינו בהכרח ממוקם באותה המדינה, ולפיכך ייתכן חיוב 

בעמלה בגין ביצוע עסקה מחוץ לאותה המדינה. 

 הפתרון המושלם לנסיעות לחו"ל ולרכישות בטוחות באינטרנט!

 ברכישת כרטיסי ויזה נטען דולר / יורו
 נהנים מביטוח הנסיעות המתקדם

ביותר בארץ*

בנוסף לנוחיותכם:

 לרוכשים מט"ח במזומן -
הטבת שער נוספת

כרטיסי ויזה נטען $/ אינם חושפים 	 
את סכום הקרן על הכרטיס לתנודות 

השערים בשוק המט"ח.
שימוש בטוח ונוח: הכרטיסים אינם 	 

מקושרים לחשבון הבנק, לכן אינם 
חושפים את חשבונך לסיכונים.

רכישות ב-$ או ב- באתרי מסחר 	 
אלקטרוניים הרשומים בארה"ב 

ובאירופה, פטורות מתשלום עמלות 
נוספות או הפרשי שער**.

מאפשרים בירור יתרה ופעולות אחרונות 	 
באתר האינטרנט ובמוקד השירות 
באמצעות מענה קולי ואנושי 24/7.

בעת גניבה או אובדן ניתן לחסום את 	 
הכרטיסים ולשמור על הכסף הטעון 

בהם, לכן הכסף בכרטיסים בטוח.

 במכירה
ובקנייה במזומן
 

תינתן הנחה 
נוספת לעובדי 

האוניברסיטה 



בדואר ישראלחדש 

שולה, תפסיקי לחפור!
יקר לי לדבר מחו"ל...

 עם 
לא תפסיקו לדבר...

*כל האחריות על הכרטיס היא של חברת "גלובל רומינג"

סניף האוניברסיטה:
 חיים לבנון 67, תל אביב

 טלפון: 03-6425109
פקס: 03-6425100

שעות פתיחה:
08:00-18:00 ימים א', ה' 
08:00-12:30 ימים ב', ג' 
15:30-18:00  
08:00-13:30 יום ד' 
08:00-12:00 יום ו' 

ללא חבילות, ללא הפתעות	 
שיחות מקומיות בחו"ל ולשאר העולם - החל מ-1 ₪ לדקה	 
חיוג מאנשי הקשר - כמו שאתם מכירים	 
שומרים על המספר הסלולארי הקבוע גם בחו"ל	 
SIM אחד – ניתן להעברה בין כל בני המשפחה	 
דקות שיחה שלא נוצלו יישמרו לנסיעות הבאות	 
 	iphone4 -מתאים גם ל

נוסע לחו"ל?
מבצע קיץ לוהט

מדברים מהנייד ב-₪1 לדקה!
מארה"ב ורוב אירופה


