
 

 ]הקלד טקסט[
 

 
 טופס פרסום מידע באתר החברה אודות מבצע לסוכנים

 מבצע 

 פרטי הפרסום:
 

הגדרת פרמטר 
 לפרסום

  מידע לפרסום

 
 
 

מוצרים 
 משתתפים:

 

  לפרופיל מחוץ נמכרות אשר ,שוהם ,מתאונה מוות , ע.כ.א ,ספיר :מסוג פוליסות כולל  -ריסק פרט  ) 

   )מפעלי שלב כולל לא)

 

  לפרט סיעודי קולקטיב של המרה למעט ,בריאות עסקי -בריאות 

 *  מכירות כלל ויז'ן יספרו למבצע –לסוכנים עם הסכם מכירת כלל ויז'ן  

 
: פרמיה כוללת מנהלים ופנסיה  

מקיפה ופנסיהדינמי מנהלים  פרופיל  
 

  :פיננסים מוצרי
 הפקדה לעתיד פיננסי חיסכון , גמל קופות ניוד ,ניוד בלבד – השתלמות, פעמית חד הפקדה להשקעה גמל קופת 

 פרופיל מאוחד. 190 , לתיקון הפקדה, פעמית חד
 
 

תקופת 
 המבצע

 

31.7.19 – 21.4.19 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 יעדי המבצע
 

 

 : אישית בחופשה וזוכים מתחרים, בליגה בוחרים

 ס" המקומות בכל ליגהבהתאם למ בליגה ביותר הגבוהה הנקודות צבירתהסוכנים בעלי =   במבצע זכייה

 להתחרות בחרו בה לליגה בהתאם ל"לחו יחיד בחופשת יזכו ליגה בכל בניקוד המובילים הסוכנים

    בקלאב מד ) כולל ציוד סקי בסיסי (  חבילת סקי –סקי  ליגת .1

 יובנטוסשל  משחק במילאנו יחידשבוע  סוף –האיטלקית  הליגה .2

 משחק של ברצלונה  בברצלונה יחידשבוע  סוף –ספרדית  יגהל .3

 גמר חצי משחק - האלופות ליגת .4

ליגת סקי  
חבילת סקי 
 בקלאב מד

הליגה האיטלקית 
סופ"ש יחיד במילאנו 

 משחק של יובנטוס

ליגה ספרדית 
סופ"ש יחיד 

בברצלונה משחק 
 של ברצלונה

ליגת האלופות 
משחק חצי 

 גמר

כמות כרטיסים 
 זוכים לליגה

25 40 40 30 

יעד לזכייה 
 בנקודות

100 85 85 120 

 .בתקנון כמפורט שנתי 6 ביטולים למנגנוןפרמיית הריסק, מסוג ספיר ושוהם,  כפופה *          
 נקודות לזכייה בהתאם לטבלה מעלה לכל ליגה מינימום  -להשתתפותסף  תנאי
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היקף הנקודות ) ובכפוף לעמידה בתנאי הסף להלן המפורט"י עפ נקודות שקלול באמצעות תקבע במבצע היהזכי
 :(זכאותהמינימאלי ל

 סה"כ נקודות  סה"כ תפוקה 

 10 ₪  10,000 פרמיית סיכונים

פנסיה  -פרמיה  כוללת 
 ומנהלים 

10,000  ₪ 3 

 2 ₪  100,000 פיננסים ח"פ

 
 

 המבצע:  תקנון 

 חתימה של הסוכן על טופס באמצעות  5/5/2019 של הסוכן לליגה הנבחרת יתבצע לא יאוחר מיום  השיוך
  .בקשה להיכנס למבצע

 בשום שלב לאחר סגירת הרישום בין הליגות מעבר יתאפשר לא  

 הזוכים המוגדרת בכל ליגה  כרטיסיםהבהתאם לכמות ,הראשונים בכל ליגה זוכים  המקומות 

 הינו פרס לכרטיס יחיד  הפרס.  

 אין כפל פרס 

  מינימום מס' נרשמים לליגה כפול ממס' הכרטיסים לזכייהתנאי לפתיחת ליגה, הוא 

  זוכים בכל ליגה 90%שיהיו לכל הפחות תנאי למימוש הנסיעה הוא 

 כספי בזיכוי או חליפי בפרס לזכות יוכל לא ,לנסיעה זכאותו את יממש לא אשר סוכן 
 

 *התקנון המלא בעלון המבצע 

פרס עמידה 
 ביעד
 

 נסיעה יחיד לחופשה ליעד שהוגדר בכל ליגה  

 ₪  28,000 -₪  14,000 גובה הפרס 

 


