Přehled výhod pro registrované členy odboryplus:

1. Získání členské karty pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití všech nabízených
slev pro členy OP.

FINANČNÍ VÝHODY:
2. Založení běžného účtu u EQUA bank včetně platební karty s výhodami: zřízení účtu – bezplatně,
bonus – 500,- Kč, vedení účtu – bezplatně, internetové a mobilní bankovnictví - zdarma, trvalé
příkazy, inkasa, příchozí/odchozí platby – bezplatně, výběr z jakéhokoli bankomatu v ČR – bez
poplatku, výběr v zahraničí – poplatek pouze 9,- Kč. Banka má standardně pojištěné vklady
klientů do 100 tis. EUR.
3. Možnost zřízení účtu za stejně výhodných podmínek rodinným příslušníkům.
4. Snížení úroku u stávající půjčky až o 25%, navíc s bonusem 1000,- Kč.
5. Služba „Oddluž se“ – znamená snížení dluhů až o 70%, do 5 let můžete být bez dluhů. Tato
služba je přes OP až o 2500,- Kč levnější.
6. Konsolidace dluhů: snížení splátky úroku a celkového zadlužení. Můžete ušetřit až 5 900,- Kč za
jeden rok.
7. Hypotéka se slevou na úroku 0,3%p.a. Platí i pro refinancování.
8. Výjimečné úrazové pojštění s doživotní rentou za velmi výhodných podmínek – 285,- Kč/měsíc.
Srovnatelné pojištění jinde – 1500,- Kč/měsíc. Navíc: pro děti a partnera pojištění postejném
plnění pouze 144,- Kč/měsíc.
9. Řešení penzijního plánu a spoření pro děti od pojišťovny Ergo.
10. Akce na podporu programu s benefitem 100,- Kč „Přiveďte nové členy“.
11. Volání za 0,59 Kč s virtuálním operátorem 99mobile.

ENERGIE:
12. Akcenta – sleva 20% na plyn a 10% na elektrickou energii.

LÉTO, CESTOVÁNÍ, VSTUPENKY:
13. CCS poprvé v ČR pro fyzické osoby, sleva minimálně 0,20 Kč/l u všech čerpacích stanic, které
kartu CCS přijímají. 1x týdně přehled TOP 10 nejlevnějších čerpacích stanic ve Vašem okolí
prostřednictvím mailu.
14. V současnosti aktuálně: Letní sekce, v rámci které můžete využít širokou nabídku ubytování po
celé ČR, zlevněné vstupy do muzeí, nebo dětský táborový pobyt se slevou.
15. Ticketstream –slevy prostřednictvím Vaší členské karty OP pro nákup cenově zvýhodněných
vstupenek na koncerty, divadelní představení, sportovní události, festivaly, apod. Sleva se
pohybuje ve výši 5 – 15%.
16. In-karta 25 Českých drah za 350,- Kč (Běžná cena 550,-Kč), In-karta 25 na 3 roky se slevou 20%.
17. Nabídka CK Firotour (Francie, Itálie).

18. Zájezdy s CK Kalousek, pozor, naše ceny jsou slevy z katalogových cen a může se stát, že na
stránkách CK Kalousek bude tentýž zájezd možno pořídit i za výhodnější cenu, pokud bude
zařazen do Last minute.
19. Sleva 15% na pobytové i poznávací zájezdy do různých evropských destinací u vybraných CK.
20. Auto Kelly – sleva 5% na autodíly, 10% sleva na práci, některé díly, autokosmetika, autobaterie,
stěrače a další se slevou 15%.

ZDRAVÍ:
21. Internetová lékárna Dr. Max: 5% sleva na veškerý sortiment, při nákupu nad 1500,- Kč dovoz
zboží až do domu zdarma.
22. Sleva na vitaminy a potravinové doplňky od renomované kanadské firmy Enerex ve výši 5%.

KNIHY, OSTATNÍ ZBOŽÍ:
23. BILLA Bonus club – sleva 3% z každého nákupu. Karta bez poplatku při alespoň jednom
použití za měsíc, až 55 dní bez úroku.
24.
25.
26.
27.

Sleva 8% na veškerý sortiment internetového knihkupectví www.knihy.cz.
Sleva na předplatné Sondy Revue.
Plošná sleva v internetovém obchodě se sportovním zbožím www.online-sport.cz.
10% sleva na jakékoli zboží v internetovém obchodě www.patro.cz. Jedná se o sortiment
kuchyňského zařízení, oblečení ad.
28. Sleva na prádlo u Afrodita Line.
Vše najdete na:

www.odboryplus.cz

