
מועדון הצרכנות החברתי הראשון בישראל
שעוזר לכם לחסוך בהוצאות

ההצטרפות בחינם לחברי וחברות הסתדרות
hist.org.il חפשו בגוגל "ביחד בשבילך״ או באתר

חיזוק הגוף והנפש
 עם מגוון מוצרי טיפוח, בריאות, 

כושר וחוגי און ליין בהנחה 
משמעותית

מגוון הטבות
 בתחומי לייף סטייל, צרכנות, 

בריאות, רכב ופיננסים

 הנחות על מוצרי צרכנות 
 שמגיעים אליכם עם 

שליח עד הבית

25% הנחה קבועה
בכל קנייה בהטענת הכרטיס 

במגוון רשתות ובתי עסק

סלי מזון וארוחות
 לכל המשפחה והחברים 

במחירים מיוחדים

כל המוצרים ללמידה 
 בזום ועבודה מהבית 

במחירים שווים במיוחד



הטבות מסובסדות במיוחד בשבילכם

חברי מועדון ביחד בשבילך?
תחסכו לעצמכם!

עם כרטיס האשראי ״ביחד בשבילך״

10% הנחה נוספים
באתר ״ביחד בשבילך״

פטור מדמי כרטיס

1 + 1
MAX על תכנית ההטבות של

הטבות 1+1 תמורת פינוק כל השנה

הלוואה חברתית
הלוואה בריבית פריים מינוס 0.7%

הנחות + פלוס
הטבות במעמד החיוב במגוון בתי עסק

הטבה בעמלת מט''ח
2.5% לעסקאות בחו''ל

 Payback
 עד 15% החזר כספי בקניה ברשתות נבחרות 

pay-back באינטרנט עם רישום לשירות

לתשומת לבך:
• כללי: מועדון ביחד בשבילך ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המוצרים והשירותים באחריות 
בית העסק בלבד. אין כפל מבצעים והנחות. ההטבות יינתנו רק למשלמים באמצעות כרטיס האשראי של מועדון "ביחד בשבילך", התמונות 
להמחשה בלבד • 10% הנחה באתר ביחד בשבילך: לא כולל הטבות בבתי מלון, מנוי כושר וצרכנות. המועדון רשאי לשנות/לבטל את ההטבה או 
תנאי ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לחברי ההסתדרות בלבד • ללא דמי כרטיס: עד להודעה חדשה וכל עוד הכרטיס שייך למועדון • 
pay-back. payback: בכפוף לתנאי השימוש המלאים באתר  הטבה בעמלת מט"ח: בהתאם לתנאי ההצטרפות. בהתאם לתעריפון מקס • 
24 תשלומים שווים בכפוף למסגרת האשראי שנקבעה לכרטיס. תינתן חד  co.il • הלוואה חברתית: לחברי ההסתדרות בלבד. עד 7,000 ₪ ועד 
פעמית ברמת ת.ז. למבצעים מחזורים של לפחות 1,500 ₪ בתקופה של 4 חודשים מ-6 חודשי החיוב הקודמים לבקשת ההלוואה. בכפוף לתנאי 
ההצטרפות. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל בכפוף לאישור המלווה: מקס • פינוקים 1+1: 
25% הנחה תינתן בטעינת הכרטיס שייטען מראש – באחריות חברת  כפוף לתקנון הפינוקים ואתר ההטבות • כרטיס נטען ברשתות מובילות: 
נולדג פור אול. השימוש בהתאם לתנאי הכרטיס באתר ביחד בשבילך. תוכנית הבריאות "בריאים ביחד": הביטוח יינתן עפ"י הכיסוי המפורט בנוסח 
הפוליסה המלא. זכאים לביטוח: חברי מועדון ביחד בשבילך אשר מחזיקים כרטיס אשראי "ביחד בשבילך" במשך 3 חודשים לפחות מרגע הפעלת 
הכרטיס ומשלמים דמי חבר בהסתדרות לפחות שנה )או חברות במשך 3 חודשים ותשלום דמי טיפול במשך 9 חודשים( ההצטרפות לביטוח הינה 
max ו/או המועדון רשאים לשנות או לבטל את ההטבה בכל עת.  אוטומטית וללא צורך במילוי הצהרת בריאות. הביטוח אינו כולל בני משפחה. 
 מוקד שירות ייעודי לבירורים: 072-2768705 עד להודעה חדשה וכל עוד הכרטיס שייך למועדון , ניתן לעיין בפוליסה באתר ביחד בשבילך או בלינק

https://marketing.menoramivt.co.il/digital-sites/briim-beyahad

תוכנית הבריאות 
"בריאים ביחד"

ביטוח תרופות שלא בסל הבריאות 
ושירות ייעוץ מומחים


