
 

 [הקלד טקסט]
 

 
 טופס פרסום מידע באתר החברה אודות מבצע לסוכנים

   2017 מבצע סוף שנה 
 

 
 פרטי הפרסום:

 

הגדרת 
פרמטר 
 לפרסום

  מידע לפרסום

מוצרים 
 משתתפים:

 

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

 
כל מוצרי הבריאות , למעט המרה של קולקטיב סיעודי לפרט ומכירת כלל ויז'ן  – בריאות  

  
 פנסיה ומנהלים: 

 פרמיה קובעת ליעדים בגין פוליסות ביטוח חיים מסוג פרופיל דינמי
 

 פיננסים :
 גמל והשתלמות 

 הפקדההפקדה שוטפת ,  פיננסי לעתיד חסכון פוליסותהפקדה חד פעמית ,  פיננסי לעתיד חסכון פוליסות
 19 0 לתיקון

תקופת 
 המבצע 

 

31.12.17 – 21.8.17 

 יעדי המבצע
פרמיה 
כוללת 

ליעדים + 
  סיכונים 

 

 
 
 
 

 פרו -מבצע סוף שנה 
  21.8.17 - 31.12.17תאריכי המבצע 

כרטיס זוגי  מסלול
 חו"ל 

כרטיס 
יחיד חו"ל 
 (סיכונים)

כרטיס זוגי 
בהשתתפות 

1700$ 
סופ"ש זוגי 

 בארץ 

סופ"ש זוגי 
בארץ 

בהשתתפות 
1500  ₪ 

פרמיה 
קובעת 

תפוקת ליעדים 
פנסיה תשוקלל 
לצורך עמידה 
 -ביעדי המבצע כ

מפרמיה  10%
קובעת ליעדים 

 בפנסיה

1,500,000       ₪950,000   ₪450,000  ₪300,000 

35,000בריאות +    ₪  ריסק  35,000 ₪      ₪ 20000      ריסק  
  ₪  בריאות   20000

ריסק   15000 ₪    
  תבריאו ₪15000 

טפסי השתלמות 10מינימום  טפסי השתלמות 5מינימום      

 סיכונים                                     
490,000 ₪  290,000 ₪  -----    ₪120,000 ----  

בריאות₪  50,000מום ימינ        ₪  30,000     בריאות

ריסק₪  50,000מום ימינ   
 

 ריסק   30,000  ₪    
 50%  תפוקת השוהם תשוקלל לפי

500,000פוליסת מנהלים תיחשב במינימום סכום ביטוח של  , במסלול פרמיה קובעת ליעדים    
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 כרטיס זוגי חו"ל   
זוגי חו"ל כרטיס 

1700$בהשתתפות   
סופ"ש זוגי 

 בארץ 

סופ"ש זוגי 
בארץ 

בהשתתפות 
1500  ₪  

 1,200,000 1,800,000 5,500,000 7,500,000 גמל השתלמות ניוד צבירות
פוליסות חסכון פיננסי לעתיד 

 2,000,000 3,500,000 6,500,000 8,500,000 הפקדה חד פעמית
מסלול פיננסים משולב*  

גמל והשתלמות  40%מינימום 
  2,000,000 3,500,000 6,500,000 8,500,000 ניוד צבירות

 
 

יעדים 
 פיננסים 

   
 בונוס מענק חד פעמי בגין תפוקה משונתת השתלמות 

 תגמול יעד *
 ₪  2500 ₪אלף  300מעל 

 ₪  4,000 ₪אלף  500מעל 

 ₪  7000 ₪אלף  750מעל 

של הפקדות שותפות  בהשתלמות  *תפוקה משונתת  
  

   
 

 גמל להשקעה  +  מסלול טפסים השתלמות  

 תגמול לכל טופס יעד טפסים

טפסים ומעלה 10 מע"מ₪   +   50   
 
 

 גמל והשתלמות  -מסלול ניוד צבירות 

 תווי קניה -פרס  יעד  
500,000 ₪ 500 ₪ 

1,000,000 ₪ 1,100 ₪ 
   תווי קניה₪  1,100ניוד נוספים יתקבלו ₪ * בגין כל מיליון 
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פרס עמידה 
 ביעד

 

 או סופשבוע בארץ יחיד / זוגי נסיעה ליעד המבצע

 ₪  32,000 -₪  3,000 גובה הפרס 

 


