יעדי המבצע :ביטוחי ריסק ובריאות
הפרס
סופ"ש זוג
בארץ -
פרס זוגי

מסלול זכיה 1
ענפים ומוצרים
ביטוח חיים
ריסק ובריאות
 70,000ש"ח פוליסות ריסק
בריאות ומחלות
קשות

לונדון כדורגל  150,000 -ש"ח פוליסות ריסק
בריאות ומחלות
פרס יחיד
קשות

ארה"ב  -ניו
יורק וגאס
פרס יחיד

 250,000ש"ח פוליסות ריסק
בריאות ומחלות
קשות

כללים לזכייה:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

מסלול זכיה 2
ענפים
חסכון פרט
ומוצרים
איילון יתרון
100,000
ש"ח הפקדה פיננסי פוליסל
בשבילך פרט
שוטפת
משונתת 1 +
מיליון הפקדה
חד פעמית
 300.000ש"ח איילון יתרון
פיננסי פוליסל
הפקדה
בשבילך פרט
שוטפת
משונתת 1 +
מיליון הפקדה
חד פעמית
 400.000ש"ח איילון יתרון
פיננסי פוליסל
הפקדה
בשבילך פרט
שוטפת
משונתת 2 +
מיליון הפקדה
חד פעמית

תקופת
המבצע
1.9-31.12.2019

1.9-31.12.2019

1.9-31.12.2019

תיספרנה לטובת המבצע הצעות שתתקבלנה בחברה בין התאריכים
 1.9.2019-31.12.2019אשר תופקנה עד . 31/3/2020
מוצרים משתתפים :ביטוח ריסק ,בריאות ומחלות קשות.
הגדלות לא תיספרנה לצורך תפוקה.
בעת בדיקת הזכאות הסופית ייבדק תשלום  12פרמיות משולמות כסדרן ,לפחות.
ביטולים בשיעור של עד  20%מהיעד יחייבו בהחזר כספי יחסי של הפרס,
ביטולים בשיעור הגבוה מ  20%-יחייבו בהחזר מלא של הפרס.
שיקלול מוצרי הריסק והבריאות:
בריאות מחלות קשות120% -
עוגן למשפחה 120% -
ריסק100% -
הגנה מתאונה100% -
משכנתא100% -
אובדן כושר עבודה100% -
כיסוי סיעוד לא ייספר ליעדי המבצע.
היעדים הנ"ל לא יחולו על מכירות מוקדים.
ריסק ו/או אובדן כושר עבודה במסגרת פוליסות חיסכון ,ייספרו לטובת עמידה ביעד.

ניו יורק ולאס וגאס
ניו יורק“ ,התפוח הגדול” ,עיר תוססת ,מרתקת ,צבעונית ,המציעה חוויות
ייחודיות ובלתי נשכחות.
ניו יורק מהווה מרכז מסחרי וכלכלי מהגדולים בעולם ובעלת קו הרקיע
מהמפורסמים בעולם.
עיר בעלת השפעה עולמית על התקשורת ,הפוליטיקה ,החינוך ,הבידור,
התרבות והאופנה.
ואחרי ניו יורק ...לאס וגאס...
לאס וגאס הגדולה שבערי מדינת נבדה ,הינה כפארק שעשועים למבוגרים,
הכולל שילוב של מלונות ייחודיים בוהקים באורות ניאון ,מרכזי קניות ענקיים,
מסעדות יוקרה ועוד...
הכנו לכם נסיעה בלתי נשכחת ,שהינה שילוב מנצח!
לונדון
רוצים לצאת לחופשת ספורט חלומית??
לונדון היא אחת אחת הערים הנפלאות בעולם .אין הרבה ערים שמתחרות
איתה בקסם ,בהיצע האדיר של מוזיאונים ,פארקים ,חנויות ואפשרויות
בילוי מדהימות .גולת הכותרת של החופשה – משחק כדורגל בין  2קבוצות
בכירות בליגת העל האנגלית – ארסנל נגד צ'לסי – ההנאה מובטחת !!!
סופשבוע בארץ
סופשבוע מפנק במלון  5כוכבים בארץ ,פינוקים כיד המלך!!!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ניתן לזכות במבצע במסלולי הזכייה הבאים :כרטיס יחיד או כרטיס זוגי.
מימוש הפרס הינו בחופשה זו בלבד.
זכייה בכרטיס יחיד במבצע מקנה חופשה בחדר זוגי עם נוסע נוסף.
החברה רשאית לשנות את פרטי החופשה ויעדה.
הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .הזכאות למימוש ההשתתפות
בנסיעה הינה לסוכן/ת הזוכה בלבד )ובן/ת הזוג ,במקרה של זכייה זוגית(.
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 הסכם ו/או
הבטחה להענקתו.
ט.ל.ח.

בהצלחה!
חטיבת המכירות

