Visa Benefit program
Plaťte Vašou firemnou kartou Visa Business a získajte:
Celoročné globálne služby

Celoročné lokálne ponuky
a služby

Špeciálne mesačné ponuky

Výhodné globálne služby,
ktoré môžete využiť na cestách:

• Vybrané atraktívne benefity:

Extra mesačné benefity formou
„Zľava mesiaca“:

• Visa Luxury Hotels – vyše
900 vybraných hotelov s VIP
výhodami
• AirRefund – vrátenie peňazí
za zrušený, oneskorený či plne
obsadený let
• Hotels.com – rezervačný portál
so zľavou 8% na ubytovanie

Mall.sk – zľava 6% na produkty
z kategórie non-elektro
Hertz – zľava až 40% na prenájom
vozidiel na Slovensku
inSPORTline – zľava 7% na celý
športový sortiment
Ticketportal – zľava až 10% na
vybrané kultúrne podujatia
Pilulka.sk – zľava 5% na všetok
tovar
• Unikátne ubytovanie na
Slovensku a v ČR a skvelé darčeky
od Amazing places
• Služby osobného asistenta
na čísle 02/20 57 00 57 alebo
cez WhatsApp

• Jún 2021 – zľava 12 % na celý
sortiment od WINEPLANET
• Júl 2021 – zľava 10 % na
športové produkty od
inSPORTline
• August 2021 – zľava 10 % na
všetky produkty do domácnosti
od 4home
• September 2021 – SÚŤAŽ
S AMAZING PLACES
o 5 víkendových pobytov
s polpenziou a ďalšie atraktívne
ceny
• Október 2021 – zľava 40 % na
online zabezpečenia od AVAST
• November 2021 – zľava 4€ pri
nákupe nad 40€ na Pilulka.sk
• December 2021 – zľava 50 %
na prvé dva mesiace na Flexible
desk produkty od HubHub

Čerpajte výhody Benefit programu s:

Podrobnosti k benefitom na www.visa.sk/visabenefit

Visa Benefit program
Plaťte Vašou prémiovou kartou Visa Inspire Gold a získajte:
Celoročné globálne služby

Celoročné lokálne ponuky
a služby

Špeciálne mesačné ponuky

Výhodné globálne služby,
ktoré môžete využiť na cestách:

• Vybrané atraktívne benefity:

Extra mesačné benefity formou
„Zľava mesiaca“:

• Visa Luxury Hotels – vyše
900 vybraných hotelov s VIP
výhodami
• AirRefund – vrátenie peňazí
za zrušený, oneskorený či plne
obsadený let
• Hotels.com – rezervačný portál
so zľavou 8% na ubytovanie

Mall.sk – zľava 6% na produkty
z kategórie non-elektro
Hertz – zľava až 40% na prenájom
vozidiel na Slovensku
inSPORTline – zľava 7% na celý
športový sortiment
Ticketportal – zľava až 10% na
vybrané kultúrne podujatia
Pilulka.sk – zľava 5% na všetok
tovar
• Unikátne ubytovanie na
Slovensku a v ČR a skvelé darčeky
od Amazing places
• Služby osobného asistenta
na čísle 02/20 57 00 57 alebo
cez WhatsApp

• Jún 2021 – zľava 12 % na celý
sortiment od WINEPLANET
• Júl 2021 – zľava 10 % na
športové produkty od
inSPORTline
• August 2021 – zľava 10 % na
všetky produkty do domácnosti
od 4home
• September 2021 – SÚŤAŽ
S AMAZING PLACES
o 5 víkendových pobytov
s polpenziou a ďalšie atraktívne
ceny
• Október 2021 – zľava 40 % na
online zabezpečenia od AVAST
• November 2021 – zľava 4€ pri
nákupe nad 40€ na Pilulka.sk
• December 2021 – zľava 50 %
na prvé dva mesiace na Flexible
desk produkty od HubHub

Čerpajte výhody Benefit programu s:

Podrobnosti k benefitom na www.visa.sk/visabenefit

