מבצע GO SHOPPING
בהפקה דיגיטלית בסימולטורים
מוכרים ומפיקים דיגיטלית וזוכים
1.6-31.7.21
 5-10הפקות

 ₪ 250אקסטרא תו

 10-15הפקות

 ₪ 500אקסטרא תו

 16הפקות ומעלה

 ₪ 750אקסטרא תו

מוצרים משתתפים במבצע:
ריסק פרט :ספיר ,שוהם
בריאות :עסקי בריאות ,למעט הפקות בבריאנט אקספרס
הפקדות חד פעמיות :גמל להשקעה ,גמל ניוד נכנס

תקופת המבצע – 1.6-31.7.21
בגין הצעות חדשות אשר שודרו בהפקה דיגיטלית באמצעות הסימולטורים.
תנאי המבצע אינם חלים על סוכנים ,הפועלים באמצעות מוקדי מכירה טלפוניים ומנהלי הסדר  -יש לפנות למרחב לקבלת פרטים נוספים.
המבצע אינו כולל הפקות בבריאנט אקספרס.
זכאות הסוכן לפרס מותנית בתשלום הפרמיות בפועל לחברה בגין כל הפוליסות שהופקו ונספרו למבצע וזאת לפחות במשך  12החודשים הראשונים
ממועד ההפקדה הראשונה ("הפוליסות המזכות") .במידה וימצא כי סך הפרמיות ששולמו בפועל בגין הפוליסות המזכות פחת מ 80% -אך גבוה מ60% -
יהיה על הסוכן להשיב לחברה את שווי הפרס באופן יחסי לשיעור הביטולים .במידה וסך הפרמיות ששולמו בפועל בגין הפוליסות המזכות הינו פחות
מ 60% -יהיה על הסוכן להשיב לחברה את מלא שווי הפרס | יינתן רק פרס אחד בהתאם למבצע לכל ח.פ  /ת.ז | הענקת הפרס המוצע מותנית באפשרות
הענקתו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ,ככל שיחול שינוי בהוראות ההסדר התחיקתי ,אשר יש בהם כדי להשפיע ,במישרין או בעקיפין על הפרס,
החברה רשאית לבטל או לשנות את המבצע ו/או את תקנון המבצע בכל עת ולפי שיקול דעתה ,לרבות מועד הענקת הפרס ו/או התקופה ,שניתן יהיה
לממשו והכל מבלי שהדבר יהווה הפרת התחייבות כלפי הסוכן | קבלת הפרס מותנית בכך שבעת מימושו יהיה הסוכן פעיל בחברה | ההגדרות והמונחים
בתקנון זה הנן כהגדרתן בידיעון  2021וכל תיקון לו או שיבוא במקומו אלא אם משתמע אחרת מפורשות בתקנון | קיים לסוכן הסכם עבודה בתוקף | בגין
מוצרי ריסק ,ספיר ושוהם ,ינוכו ביטולים מהפרס לו נמצא הסוכן זכאי ,בהתאם להנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שנמסרו לחברה במסגרת נספח
להיתר תכניות ביטוח ריסק שחל מיום  | 14.2.19ט.ל.ח | כלל חברה לביטוח בע"מ

