אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

שלום ישראל,

רגע לפני הסדר ,עושים סדר
בניירת
מה כדאי לך לשמור ולכמה זמן?
פסח הגיע ,ובין מוקדי הבלגן בבית בולטות להן
ערימות ניירת שהצטברו לנו על שולחן העבודה,
ובכל פינה אפשרית בבית .מאמר זה יעזור לך
לעשות קצת סדר בניירת...

לכתבה המלאה

זה אישי!
האזור האישי החדש שלך באיילון
רצינו לספר לך קצת על האזור האישי החדש
שלך ,אליו ניתן להיכנס בקלות מהמחשב
ומהמובייל...

לכתבה המלאה

דואג לבריאות שלך? חשוב
שתדע!
איך לבחור ביטוח בריאות שמתאים בדיוק
לך
מה חשוב לדעת כשבוחרים ביטוח בריאות
פרטי...

לכתבה המלאה

כל מה שחדש בביטוח אובדן
כושר עבודה
מהו ביטוח אובדן כושר עבודה אחיד ואיך
אפשר להרחיב אותו?
לשינויים בתחום אובדן כושר עבודה ,עשויה
להיות השפעה על העתיד הכלכלי שלך ,כל
הפרטים כאן...

לכתבה המלאה

שירותים דיגיטליים נוספים באתר איילון

www.ayalonins.co.il
האמור אינו מהווה יעוץ או המלצה
כל הזכויות שמורות לאיילון חברה לביטוח בע"מ
פנייה זו הינה בדיוור ישיר ,על פי הסכמה שהתקבלה ממך .מספר הרישום של המאגר המשמש לשירותי הדיוור הישיר
הוא.991001015 :
אם ברצונך להימחק מן המאגר ,תוכל לבקש זאת מאיילון חברה לביטוח ,דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,בכתובת הדואר
האלקטרוני .marketing@ayalonins.co.il
המידע הכלול במידעון והנתונים המופיעים בו הונחו כנכונים והמידעון המסתמך עליהם אינו מהווה אימות או אישור
לנכונות נתונים אלו.
מודגש כי אין איילון ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אחראים למהימנות המידע המפורט במידעון ,לשלמותו ,לדיוק הנתונים
הכלולים בו או להשמטה ,שגיאה או ליקוי אחר בו.
אין לראות במידעון או בכל נתון הכלול בו בבחינת ייעוץ כלשהו במישרין או בעקיפין ,המלצה ,שיווק השקעות ,התאמה
אישית של חיסכון פנסיוני או כל מוצר פיננסי אחר או תחליף להתאמה אישית וספציפית ללקוח לפי צרכיו ונתוניו
האישיים לרבות בעניין מצבו הכספי ונסיבותיו האישיות והמיוחדות ,והאמור במידעון אינו בא במקום בדיקה ו/או ייעוץ
ממומחים ,לפי המקרה .איילון ו/או מי מטעמה ,אינם ולא יהיו אחראיים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש
בתוכן המידעון ,אם ייגרמו.
ט.ל.ח

הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

