
 
 

 2019אוגוסט -מאימבצע צבירות 
 קופת המבצע: ת

והכספים בגינם יועברו  5.5.2019 – 31.8.2018יספרו למבצע צבירות חדשות מטפסים שיתקבלו בתאריכים 
 .30.9.2019לקופות/פוליסות עד 

 פיננסים** | *ומגוון גמלגמל  | השתלמות גמל להשקעה | | *מגוון פרט מוצרים משתתפים:
 

 לת"ז.₪  3,000,000יספר עד תקרה של  *
 .לתיק₪  3,000,000, יספר עד תקרה של  50%ישוקלל ב  **

 
 אופן המבצע:
 עמידה ביעדפרס 

 ₪  18,000עד  3,000בשווי של בין כספי פרס ב זכהמ מבצע אישיעמידה ביעד 
 :אישי  הצטיינותבונוס 

 "מידה ביעדעפרס "מזכה בכפל הצטיינות אישי עמידה ביעד 
 המהלך  בונוס 

 מיעד המבצע בתוכניות מסוג מגוון פרט בלבד  60%ביעד של עמידה 
  מגובה סך כל הפרסים שיושגו במבצע 50%בבונוס נוסף של  תזכה 30/6/19עד לתאריך  
 )כולל מסלול תחרות( 

 
 :  ליגות מיקום בתחרות מסלול 

ליגות בהתאם לרמת המכירות שלהם במוצרים המשתתפים במבצע ושיבוצם בליגות נקבע  5סוכני החברה חולקו  ל 
 .ש"ח 18,000עד ו 2,000בין  בשווי של כספיים בפרסים יזכו ליגה בכל הזוכים בהתאמה, הסוכנים
  תנאים כלליים:

  2019יהא זכאי הסוכן בשנת הזכייה בפרסים במבצע זה הינה בנוסף לנספח התגמול ולעמלות להם 
 .הסוכנים ישתתפו בארבעת מסלולי  כל מספרי הסוכן של אותו סוכן ירוכזו לחשבון אחד לשם בדיקת הזכאות

 המבצע.
 .הזכאות לפרס תימדד ותינתן לסוכנים בעלי מספר עצמאי בחברה 
 .לא יספרו למבצע קופות אישיות של הסוכן ומשפחתו מקרבה ראשונה 

  בקופה אחרת בבעלותה של קבוצת הראל לא תחשב כהעברה לעניין מבצע זה.העברה אשר מקורה 
 השתלמות חדשות שיפתחו בתקופת המבצע, יבוצע שינות לקופות עם הוראת  נותבגין הפקדות שוטפות בקר

 ₪ (. 24,000אחר שינות לא תעלה על קבע או חשבון שכיר )סך התפוקה השנתית ל
  שיפתחו בתקופת המבצע, יבוצע שינות לקופות עם הוראת קבע  בקופות גמל להשקעה בגין הפקדות שוטפות

 ₪ (. 70,000)סך התפוקה השנתית לאחר שינות לא תעלה על 
  הינו במונחי ברוטו וכולל מע"מ.הפרס הכספי 
 

 
 שרידות:

 בגין  .השנתית ההתחשבנות במועד הסוכן התגמול השנתי של נספח פי על המשולמת לעמלות תתווסף הפרס עלות
 .הסוכן בהסכם כמפורט ביטולים יחולו זה מבצע פי תנאי על העמלה

 .המבצע בגין נוספת שרידות בדיקת תבוצע לא
 
 
 

 תנאי. לעת מעת שתהיינה כפי, וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה והוראות הדין להוראות כפופים המבצע תנאי
 יקבלו כאמור מקרה בכל. אלה בהוראות משינוי כתוצאה להשתנות עשויים במסגרתו הקבועים הפרסים לרבות המבצע

 .כך על הודעה במבצע המשתתפים


