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Spoštovani!
Fundacija Univerze v Novi Gorici in podjetje Erste Card d.o.o., nosilec franšize in
izdajatelj kreditnih kartic Diners Card International sta v mesecu novembru podpisala
pogodbo o partnerstvu. Skupaj bosta izdala in tržila partnerske kreditne kartice z
odloženim plačilo Diners Club - Fundacija Univerze v Novi Gorici.
Univerza v Novi Gorici želi preko Fundacije svojim članom v sodelovanju z Erste
Cardom ponuditi vse ugodnosti, ki jih nudi kartica Diners Club in bo hkrati opravljala
tudi vlogo članske kartice Fundacije ter z donacijo prometa s strani Erste Card. d.o.o.
podpirala dejavnosti Fundacije Univerze v Novi Gorici.
Namen projekta partnerske kartice Diners Club - FUNG je zagotoviti dolgoročni in
trajni vir finančnih sredstev za Fundacijo Univerze v Novi Gorici ter financiranje
posameznih skladov in projektov v skladu s cilji Fundacije. Gre za inovativno obliko
trajnega zbiranja donacij v finančno negotovem obdobju.
Po pogodbi o partnerstvu z Erste Card d.o.o., Fundacija namreč dobi 0,2% od vsake
transakcije opravljene s partnersko kreditno kartico Diners - FUNG in 10 EUR od
vsake plačane članarine vsakega imetnika kartice Diners Club - FUNG od drugega
leta članstva naprej. Za vsakega novega imetnika kartice Diners Club - FUNG je prvo
leto članstva namreč brezplačno.
Da bi se zagotovili kar največji možni trajni finančni prilivi je potrebno izgraditi čim
bolj obsežno aktivno bazo imetnikov partnerske kartice Diners Club - FUNG. Aktivni
člani so tisti člani, ki redno uporabljajo kartico Diners Club - FUNG kot plačilno
sredstvo in na ta način izkazujejo lojalnost do Univerze v Novi Gorici, Fundacija pa
bo na tak način pridobivala finančna sredstva.
Kreditna kartica Diners Club - FUNG je izredno uporabna kartica, saj poleg vseh
klasičnih storitev, ki jih nudijo kreditne in plačilne kartice, omogoča vrsto ugodnosti.
Tako omogoča nakupovanje na obroke doma, v tujini in na spletu, preprost in
popolnoma varen način za spletno nakupovanje, brezplačno razvajanje v letaliških
salonih za aktivne člane po svetu, velike prihranke, tudi čez 800 EUR letno (nagradni
program, popusti se šeštevajo itd.). Kartica Diners - FUNG nudi svojim članom še
dodatne ugodnosti v obliki popustov pri nekaterih poslovnih partnerjih, ki jih bomo v
prihodnosti še dopolnjevali. Več informacij: http://www.dinersclub.si/C1087.html

Lepo vabljeni da tudi vi postanete imetniki kartice Diners Club - FUNG in tako
pomagate zbirati sredstva za trajni razvoj izobraževalne in raziskovalne dejavnosti
Univerze v Novi Gorici. Priloženo vam pošiljamo pristopnico za osebno kartico
Diners Club - FUNG.
Izpolnjene pristopnice lahko dostavite ga. Andreji Leban (Univerza v Novi Gorici,
Vipavska 13, Rožna Dolina, pisarna št. 70) ali pošljete po pošti na naslov Erste Card
d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana (podpora prodaji). V kolikor že imate
Diners kartico, se lahko izvede zamenjava kartice.
Za dodatne informacije se lahko obrnite na ga. Andreja Leban, tel. št. 05 33 15 397,
gsm 040 266 058 ali preko el. pošte andreja.leban@ung.si.

Z lepimi pozdravi,

