גואה

דרום הודו

מבצע מכירות ביטוחי חיים ובריאות

אפריל  -יולי 2019

• ניתן לזכות בחופשה זוגית אחת לכל מספר סוכן לכל היותר
• מימוש הפרס הינו בחופשה זו בלבד
• מימוש הפרס ע"י הסוכן הזוכה בלבד
• לא תאוחדנה תפוקות של מספר סוכנים
• החברה רשאית לשנות את פרטי החופשה ויעדה
• המבצע בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי החברה
• המבצע הינו בכפוף להוראות כל דין ובפרט הוראות הפיקוח על הביטוח ,כפי שיהיו מעת לעת.
אי הענקת הפרס בשל מניעה חוקית ,לא תיחשב כהפרת ההסכם ו/או הבטחה להענקתו.

בהצלחה!
חטיבת המכירות

יעדי המבצע :ביטוחי ריסק ,בריאות וסיעוד
מסלולים
לזכייה
בריאות וריסק

מסלול
עמלה שטוחה

פרס

יעד בפרמיה
שנתית נטו

יחיד

₪190,000

חצי כרטיס

₪120,000

זוגי

₪350,000

יחיד

₪145,000

זוגי

₪270,000

ענפים
ומוצרים
פוליסות ריסק,
בריאות
ומחלות קשות
פוליסות ריסק,
בריאות
ומחלות קשות

כללים לזכייה:

ברוכים הבאים לגואה הודו
המדינה הקטנה ביותר בהודו ,מחצית מהתושבים חיים בכפרי דייגים ומחצית בערים.
גואה היתה מושבה פורטוגזית ושוחררה רק בשנת  ,1961הרבה אחרי קבלת העצמאות של הודו
מהאנגלים ( .)1947עד היום יש בה ניחוח פוטוגזי שבא לידי ביטוח במאכלים ,בשפה ובמונומנטים שנשארו.
גואה התפרסמה בחופיה הציוריים ,הזמינה אליה את מחפשי החופש וההיפים בשנות ה 60-וה ,70-והינה אחד
היעדים המתויירים בהודו.
רבים טוענים שגואה היא "לא ממש הודו" ,בגלל אופיה המערבי המפנק.
ניתן להשתרע בחופים יפים ,לאכול טוב ,ליהנות מחיי לילה ומסיבות ,קניות אטרקטיביות,יוגה ועוד.
בשנים האחרונות גואה מהווה אטרקציה הולכת וגוברת לתיירים שמחפשים פינוק ,אוכל טוב וטיולים.

• תיספרנה לטובת המבצע הצעות שתתקבלנה בחברה
בין התאריכים  31.7.2019 - 1.4.2019אשר תופקנה עד 31.10.2019
• מוצרים משתתפים :ביטוחי ריסק בריאות וסיעוד
• הגדלות לא תיספרנה לצורך תפוקה
• בעת בדיקת הזכאות הסופית ייבדק תשלום  12פרמיות משולמות כסדרן לפחות
• ביטולים בשיעור של עד  20%מהיעד יחייבו החזר כספי יחסי של הפרס,
ביטולים בשיעור הגבוה מ 20% -יחייבו החזר מלא של הפרס
• היעדים הנ"ל לא יחולו על מכירות מוקדים
• שיקלול מוצרי הריסק והבריאות:
בריאות ומחלות קשות 100% -
ריסק 100% -
הגנה מתאונה 100% -
משכנתא 100% -
סיעוד 50%
אובדן כושר עבודה 100% -
• ריסק ואובדן כושר עבודה במסגרת פוליסות חסכון ייספר לטובת עמידה ביעד

