בס"ד

הנדון:הצטרפות ל"מועדון חבר צרכנות בע"מ"
שלום רב,
אני שמח לבשר לך ולמשפחתך על ההחלטה המאפשרת לצרף אותך ואת משפחתך כחברים
ב"מועדון חבר צרכנות בע"מ" (להלן " -מועדון חבר").
בשנים האחרונות נעשים מאמצים משמעותיים להוקרת פועלם של המפקדים במילואים,
הנושאים בנטל הכבד של ההגנה השוטפת על המדינה.
כחלק מפעילות זו ,הוחלט ב"מועדון חבר" לאפשר צירופם של מפקדים במילואים בתפקידי מ"פ
ומעלה ובעלי תפקידים מקבילים בזרועות (להלן – "תפקיד מזכה") כחברים ב"מועדון חבר"
ולאורך תקופת שירותם בתפקיד המזכה.
"מועדון חבר" מציע לחבריו מבצעים והנחות ייחודיים ,ופועל לשיפור רווחתם הכלכלית.
ההצטרפות ל"מועדון חבר" כרוכה בהנפקת כרטיס האשראי החדש של המועדון ,באמצעותו
ייהנה המצטרף מהטבות בתחום הצרכנות.
החברות במועדון כרוכה בתשלום חודשי של דמי חבר שישולמו ישירות מכרטיס האשראי
החדש .הזכאות להצטרפות למועדון נתונה למשרתים בתפקידים המזכים וכן לבני/בנות זוגם
(לרבות ידועים בציבור).
לצורך ההצטרפות ל "מועדון חבר " ,עליך למלא את טפסי ההצטרפות המצורפים ולשלו ח אותם חזרה למוקד ולת"ם
בפקס 03-7377159 :או למייל. moked_miluim@mail.idf.il :
טלפון לוודא הגעת פקס . 03-7379500 :
לתשומת ליבך :הטפסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה .
לאחר שתושלם בדיקת זכאותך ב"מועדון חבר " ,תקבל מסרון למכשיר הנייד המאשר את זכאותך להזמנת כרטיס
אשראי של המועדון  .לתשומת ליבך  ,אישור זכאות כאמור י תקבל עד כחודש ימים מיום קבלת הטפסים המלאים
ב"מועדון חבר ".
הזמנת כרטיס האשראי תתאפשר בטלפון . 1-700-503-002 :
הזמנת כרטיס "חבר זהב" (המחליף את תווי הקניה ) תתאפשר באתר מח"צ בכתובתwww.mcc.co.il. :
למידע על הטבות "מועדון חבר צר כנות בע"מ" ואופן פעילותו  ,ניתן לפנות למוקד "חבר" בטלפון . 03-6100100 :
לפניות בנושאי זכאות ניתן לפנות למוקד ה מילואים בטלפון . 03-7379500 :

בברכה,

איל קרוליצקי
יו"ר "מועדון חבר צרכנות בע "מ"
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אודות "מועדון חבר"
מועדון חבר צרכנות בע "מ ("מועדון חבר ") הינה חברת בת של "חבר משרתי הקבע והגמלאים " בע" מ אשר
הוקמה בשנת  1993על מנת לקדם את המטרות של "חבר" בתחומי הצרכנות והשירותים  .מדובר בחברה בעלת
אינטרסים עסקיים מסחריים הפועלת להגדלת כוח הקניה של חבריה תוך ניצול היתרון לגודל -מספרם הרב של
החברים בה .
על חברי "מועדון חבר " נמנים  ,פרט לעמיתי "חבר" -משרתי הקבע וגמלאי צה "ל ,חברים נוספים אשר הגיעו
להסכם עם החברה ואשר הינם בעלי זיקה לצה "ל ולכוחות הביטחון .
המועדון פועל מתוך תחושת שליחות למתן פתרונות איכותיים  ,ייחודיים ויצירתיים לרווחת העמיתים ובני
משפותיהם באמצעות מצוינות ,מקצוענות וחדשנות  .בהתאם לכך עשרות אלפי חברים נהנים ממגוון רב של הצעות
בתחומים מגוונים של צרכנות .
העקרונות המנחים את פעילות הארגון הם  :מובילות עוצמה  ,חדשנות  ,אמינות  ,איכות  ,שירות ואכפתיות  .כל אחד
מעקרונות אלו מייחד את המועדון מכל מתחריו ומעניק לו את יתרון התחרותי שלו .
להלן סקירה חלקית של פעילויות המועדון לפי תחומים :
בתחום צרכנות הרכב -המועדון אחת לחודש חודשיים מציע מבצעי רכב מליסינג ואף רכבים יד שנייה .
בתחום צרכנות הנדל"ן -מציע המועדון לחבריו  ,אחת לחודש-חודשיים  ,פרויקטים מגוונים ברחבי הארץ ,במחירים
מיוחדים ובתנאי תשלום נוחים ובהם שלל דירות מסוגים שונים .
בתחום התיירות -המועדון מפרסם לחבריו  ,בהתאם לעונות התיירות הצעות לטיולים מאורגנים ולנופש בארץ
ובחו "ל .ההצעות ייחודיות לחברים וניתנות בתנאי תשלום נוחים .
בשאר תחומי הצרכנות -ע"פ עונות השנה עורך המועדון מבצעים רחבי היקף בכל תחומי הצריכה באולמות תצוגה
ובמרכזי הזמנות טלפוניים  .המועדון מציע לעמיתיו לאורך כל השנה מגוון רחב של מבצעים באלפי בתי עסק מכלל
ענפי הצריכה הפרטית והעסקית  ,בתחומי המזון  ,האופנה  ,החשמל ,המחשבים ותקשורת  ,תרבות ,פנאי ,הציוד
המשרדי והריהוט ועד מכירת תווי קניה וע וד.
הקשר עם חברי המועדון  :המועדון מקפיד לחזק את הקשר בין ציבור חבריו לבינו ולהעמיק את הזיקה בניהם ,
לשם כך הוא מקים מערכת שלמה להידוק הקשר האישי  ,שבמסגרתה הוא מפעיל דיוור ישיר על מידעוני פרסום
ועדכון  ,מחלקה מיוחדת לפניות הציבור  ,השוקדת על התייחסות אישית לכל שאלה ועל טיפול יעיל בכל בעיה
ושירות לקוחות טלפוני שנענה לפניות החברים בענייניות וביעילות  .לרשות חברי המועדון עומד אתר אינטרנט און
ליין ובו אפשרות להזמין שירותים דרך האתר .
כתובת אתר המועדון . http://www.mcc.co.il :
*לרוכשי ם רכב דרך המועדון תינתן האפשרות לעשות ביטוח רכב דרך "חבר".
* לרוכשים דירה בפרויקטי הדירות תינתן אפשרות לעשות ביטוח דירה דרך "חבר".

נשמח לעמוד עימך בקשר
צוות "מועדון חבר "
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בקשה להצטרפות ל"מועדון חבר"-משרתים ב"תפקידים מזכים" במילואים ובני/בנות זוגם
לכבוד
"מועדון חבר צרכנות בע"מ"
שם פרטי:

שם משפחה :

מ.א:

כתובת:

טלפון נייד :

כתובת דוא"ל:

מקום עבודה:

טלפון בעבודה:

ת.ז:

מצב משפחתי:

* חובה למלא את כל הפרטים לעיל.

א.

הצטרפות ל"מועדון חבר"
 .1ידוע לי ,כי "מועדון חבר צרכנות בע "מ" (להלן":מועדון חבר " או "המועדון") החליט לצרף לשורותיו
כחברי מועדון את המשרתים במילואים פעיל בתפקיד מפקד פלוגה (מ"פ ומעלה) ותפקידים המקבילים
בזרועות (להלן":תפקידים מזכים ").
בשירות מילואים בצה "ל ומבקש בזאת להצטרף כחבר
הנני משרת כ :
במועדון ,בהתאם להחלטת המוסדו ת המוסמכים במועדון ולמפורט להלן .

ב.

דמי חבר
 .2ידוע ומוסכם עליי ,כי ההצטרפות כחבר המועדון מותנית בתשלום דמי חבר חודשיים למועדון כפי שיקבע
מעת לעת על ידי המועדון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי (שיעור דמי החבר כיום הינו  ₪ 16.5לחודש).
 .3יידוע לי ,כי כל עוד לא אודיע על הפס קת החברותי במועדון ייגבו ממני דמי החבר מדי חודש  .בנוסף ,ידוע
לי ואני מסכים כי הצטרפותי למועדון מותנית בה תחייבותי לתשלום דמי חבר לתקופה מיני מאלית של 12
חודשים ,אף אם אבקש להפסיק את חברותי במועדון לפני תום תקופה זו  ,ולמעט במקרה בו אפסיק לשרת
בתפקיד מזכה .בנו סף ידוע לי כי דמי החבר יגבו מכרטיס אשראי הנושא לוגו "חבר" בלבד.
 .4ידוע לי ,כי החזקה בכרטיס אשראי נושא לוגו "חבר" אינה הוכחת תשלום "דמי חבר " והשתייכות
למועדון.

ג.

זכויות המצטרף
 .5ידוע לי ,כי כחבר מועדון אהיה זכאי ליהנות מן הזכויות הבאות ומהן בלבד :
א .ניפוק כרטיס אשראי של המועדון נושא לוגו "חבר" על שמי ועל שם בן /בת הזוג שלי – ידוע לי כי לשם
ניפוק הכרטיס ולאחר שאקבל את אישור המועדון  ,עלי להזמין את כרטיס האשראי החדש באמצעות
אתר האינטרנט של המועדון או באמצעות מוקד ישראכרט לפניות "חבר" .כמו כן ידוע לי כי הנ פקת
כרטיס האשראי תעשה בהתאם לכללים הנהוגים בחברת האשראי  ,וכי לחברת כרטיסי האשראי
סמכות להחליט שלא להנפיק לי כרטיס אשראי לפי שיקול דעתה המוחלט וכי המועדון לא יוכל לכפות
עליה להנפיק לי כרטיס .במקרה כזה תבוטל חברותי במועדון ולא יגבו ממני דמי חבר .
ב .הנאה מההטבות שהושגו לחברי המועדון בגין שימוש בכרטיס אשראי נושא לוגו "חבר".
ג .השתתפות מבצעי צרכנות  ,אשר זיהוי הזכאים להשתתף בהם ייעשה בין היתר באמצעות הצגת כרטיס
אשראי של המועדון  -כגון יריד "חבר" ,כרטיס "חבר זהב" ניתן להזמין באתר במועדון (הכרטיס
מקנה אפשרות לרכישת כרטיס הנחות טעון מראש  -הרכישה מתבצעת בסניפי שופרסל  ,מימוש
הכרטיס מתבצע בעשרות בתי עסק ורשתות מובילות ) ,הכל כפי שנקבע והוחלט על ידי המועדון .
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 .6ידוע לי כי כל עוד אין ברשותי כרטיס אשראי הנושא לוגו "חבר" לא אהיה זכאי להנחות והטבות המועדון
ולא אחשב כחבר במועדון.
 .7ידוע לי כי חברותי במועדון חבר לא תהפוך אותי לעמית "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע "מ" .כמו כן
ברור לי ומוסכם עליי ,כי לא אהיה זכאי להשתתף בהנהלת "מועדון חבר " בכל דרך שהיא ,וכי לא יהיו לי
זכויות כלשהן בכל הנוגע לניהול המועדון  ,להחלטות המתקבלות על ידו ופעילותו .
ד.

הפסק ת החברות במועדון
 .8ידוע לי כי בכפוף לאמור בסעיף  3לעיל ,באפשרותי להפסיק את חברותי במועדון בכל עת באמצעות אחת
מאלה:
א .הוראה לחברת כרטיסי האשראי לבטל את הכרטיס שלי (ובמשתמע גם של בן /בת זוג).
ב .מסירת הודעה בכתב למועדון בצירוף אישור מחברת האשראי  ,כי כרטיס האשראי שהו נפק לי
ולבן/בת זוגי הוחזר.
באם נתקבל אישור לאחר ה  15לחודש תיחשב חברותי כאילו הופסקה בראשון לחודש העוקב שלאחר
האישור.

ה.

ו.

 ,במידה
 .9ידוע לי  ,והנני מסכים כי המועדון יהיה רשאי להחליט לפי שיקול דעתו על הפסקת חברותי בו
והתנהגותי לא תעמוד בכללי ההתנהגות המקובלים במועדו ן ,או במידה ואנצל לרעה את מעמדי כחבר
במועדון.
 ,חברותי
 .01יידוע לי ומוסכם עליי  ,כי בכל מקרה בו יופסק התשלום דמי החבר למועדון מכל סיבה שהיא
במועדון ושל בן/בת זוגי תיפסק  .ידוע לי כי אי קבלת התשלום החודשי של דמי החבר  ,יראו אותה כהודעתי
על הפסקת חברותי במועדון  ,ו כאילו נמסרה הוראה בלתי חוזרת לחברת האשראי לבטל את הכרטיס
שהונפק עבורי והכרטיס שהונפק עבור בן /בת זוגי (אם הונפק) תוך  3חודשים.
 .11ידוע לי כי חברותי במועדון ושל בן /בת זוגי תיפסק עם סיום שירותי במילואים ב "תפקיד מזכה " ו/או עם
פיטוריי משירות מילואים  ,מכל סיבה שהי א.
 .21ידוע לי כי במידה וחברותי במועדון תיפסק מכל סיבה שהיא  ,לא אוכל ליהנות עוד מהזכויות המפורטות
בסעיף ג' לעיל וכרטיס האשראי נושא לוגו "חבר" שהונפק דרך המועדון על שמי ועל שם בן /בת הזוג יבוטל.
העברת מידע
 .31הנני מיפה את כוחו של המועדון לקבל כל מידע הדרוש לו מכל ג ורם לצורך עדכון בדבר זכאותי להיכלל
במועדון וכן לגבי בן /בת זוגי  ,וכן למסור כל מידע נדרש לכל צד שלישי לשם הנפקה ו  /או אי חידוש כרטיס
האשראי שי ושל בן /בת הזוג.
שונות
 .41ידוע לי כי מועדון חבר אינו אחראי כלפי חברת כרטיס האשראי בגין פעולות שיבוצעו על ידי ו /או על ידי
בן/בת הזוג ,ו/או בגין פעולות  /שיבוצעו על ידי חברת כרטיסי האשראי או כל גורם אחר .
(שם ,טלפון,
 .51מבלי לגרוע מהסכמתי לעיל ידוע לי ואני מסכים כי המועדון יעביר פרטי יצירת הקשר עימי
כתובת ,מס ת .ז) לגורמים המציעים הצעות ייחודיות לחברי המועדון .
 .61ידוע לי כי ללא כרטיס אשראי נושא לוגו "חבר" לא אוכל ליהנות מן ההנחות ו /או ההטבות הניתנות ממנו
ובזכותו ,כולל הנחות בגין "הוראות קבע " היורדות בחשבון כרטיס האשראי הנושא לוגו "חבר".
 .71ידוע לי כי אני מחויב לתקנון ולשינויים שיתבצעו בו ע "י הנהלת המועדון .

ולראיה באתי על החתום :

חתימה

תאריך
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ז.

ח.

למועדון
)
הצטרפות בן /בת זוג – ( סעיף זה יחול על בן/בת זוג של משרת המילואים הזכאי להצטרף

 .1ידוע לי  ,כי כל האמור לעיל  ,בשינויים המחויבים  ,יחול גם על הצטרפותי כחבר במועדון  ,לאחר הצטרפות
בן/בת הזוג שלי כחבר במועדון.
 .2יידוע לי ,כי בכל מקרה בו תיפסק חבר ות בן /בת הזוג שלי במועדון ו /או אפסיק להיות בן /בת הזוג של חבר
המועדון ,תפקענה זכויותיי כבן /בת זוג של חבר המועדון כולן  ,וביניהן הזכות להשתמש בכרטיס אשראי
של המועדון וכל זכות אחרת שהוקנתה לי מכח החזקת הכרטיס בהיותי בן /בת זוג של חבר המועדון  ,ויהא
עלי להחזיר הכרטיס מיידית לחברת האשראי .
 .3ידוע לי  ,כי במקרה של פטירת בן  /בת הזוג שלי בהיותו זכאי להיות חבר במועדון  ,אהיה רשאי /ת להמשיך
את חברותי במועדון ,בכפוף לתשלום דמי חבר למועדון  ,ולשם כך אחתום על כל טופס שאדרש .
זכויות בן/בת הזוג המצטרף
 .4ידוע לי ,כי כבן/בת הזוג של חבר מועדון אהיה זכאי ליהנות מן הזכויות הבאות ומהן בלבד :
"חבר" על שמי  .ידוע לי כי לשם ניפוק הכרטיס עלי
א .ניפוק כרטיס אשראי של המועדון נושא לוגו
להזמין את כרטיס האשראי החדש באמצעות אתר האינטרנט של המועדון או באמצעות מוקד
ישראכרט לפניות "חבר" .כמו כן ,ידוע לי כי הנ פקת כרטיס האשראי תעשה בהתאם לכללים הנהוגים
בחברת האשראי  ,וכי לחברת כרטיסי האשראי סמכות להחליט שלא להנפיק לי כרטיס אשראי לפי
שיקול דעתה המוחלט וכי המועדון לא יוכל לכפות עליה להנפיק לי כרטיס .
ב .הנאה מההנחות שהושגו לחברי המועדון בגין חיוב בכרטיס אשראי נושא לוגו "חבר".

ולראיה באתי על החתום :

פרטי בן/בת הזוג המצטרף
לתשומת ליבך – בן/בת זוג שפרטיו האישיים אינם מעודכנים ברשומת הצה"לית – לא יוכל להצטרף למועדון .
על מנת לעדכן את פרטיהם ,אנא פנה לקצינת הקישור/המילואים ביחידתך.
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