
 2018 אוקטובר דצמברמבצע צבירות 

 קופת המבצע: ת

והכספים בגינם יועברו לקופות/פוליסות עד  2.10.2018 – 31.12.2018יספרו למבצע צבירות חדשות מטפסים שיתקבלו בתאריכים 
31.1.2019. 

 ***פיננסים| *|גמל ומגוון גמל **|גמל להשקעה |השתלמות *מגוון פרט מוצרים משתתפים:
 
 לת"ז.₪  3,000,000יספר עד תקרה של * 
    .לפרמיית המבצע 150%ב  ושוקלליו ןבמלוא ישונתוקרן השתלמות הפקדות חודשיות ב **

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

 מסלול תחרות ליגות
המכירות שלהם במוצרים המשתתפים במבצע ושיבוצם בליגות נקבע  ליגות בהתאם לרמת 5סוכני החברה חולקו  ל 

+  2360$ש"ח לבין נסיעה לחו"ל בשווי של עד  2,000בפרסים כספיים בשווי של בין  יזכו ליגה בכל הזוכים בהתאמה, הסוכנים
 $ . 500בונוס כספי של  

תשוקלל  31.10.2018 – 2.10.2018שתתקבל בתאריכים  מגוון השקעות פלוספרמיית הצעות זינוק מהיר בחודש אוקטובר : 
 110%במסלול תחרות הליגות ב 

 מסלול פרס כספי:
ליגות בהתאם לרמת המכירות שלהם במוצרים המשתתפים במבצע ושיבוצם בליגות נקבע  5סוכני החברה חולקו ל 

 בהתאם לטבלה שלהלן :נסיעה בו אליגות תזכה את הסוכן בפרס כספי הבכל אחת מ המבצעיעד אחד מבהתאמה, עמידה ב
 פרס  רגיל 

 פרס כספי ח"פ יעד ליגה

 3,000 3,000,000 ארד
  5,500        5,000,000    כסף
  8,000        8,500,000    זהב

  12,000      13,500,000  פלטינה
  15,000      25,000,000  פלטינה פלוס

 
 מסלול השתלמות

 ₪ ! 5,000תזכה בבונוס כספי ח"פ בסך של ₪ מיליון  1.75עמידה ביעד השתלמות של 
 

  תנאים כלליים:

 .הסוכנים ישתתפו בארבעת מסלולי המבצע. כל מספרי הסוכן של אותו סוכן ירוכזו לחשבון אחד לשם בדיקת הזכאות 
 .הזכאות לפרס תימדד ותינתן לסוכנים בעלי מספר עצמאי בחברה 
  למבצע קופות אישיות של הסוכן ומשפחתו מקרבה ראשונה.לא יספרו 
 .העברה אשר מקורה בקופה אחרת בבעלותה של קבוצת הראל לא תחשב כהעברה לעניין מבצע זה 
 השתלמות חדשות שיפתחו בתקופת המבצע, יבוצע שינות לקופות עם הוראת קבע או חשבון  נותבגין הפקדות שוטפות בקר

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

 ₪ (. 70,000השנתית לאחר שינות לא תעלה על 
 ון הינו במונחי ברוטו וכולל מע"מ.הפרס הכספי בעת פדי 
  בעצמואינה ניתנת להעברה לכל גורם אחר מלבד הסוכן הזוכה  הזכייה בנסיעה. 
 ול זה תועבר זכאותו לסוכן יתו במסליכן שיוותר על זכוזכייה בנסיעה במסלול תחרות ליגות אינה ניתנת לפדיון או להעברה , ס

 הבא אחריו  בדירוג הסופי של הזוכים בתחרות בתוך ליגת המבצע 
 

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

 .המבצע בגין נוספת שרידות בדיקת תבוצע לא
                        

 
 
 
 
 
 
 

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

 .כך על


