
                

         

 

 

 

הנדון: דיווח בדבר תגמול כנגד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירות 

 

בהתאם לסעיף 2(י"ד) לחוזר הממונה מיום 4.3.2015 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי" (-2015

9-11), הכשרה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת לדווח בדבר תגמולים אותם היא מציעה 

לבעל רישיון כנגד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירות, כדלקמן: 

 

1. מהות התגמול 

זכאות לקבלת "חבילת ספורט" על חשבון החברה, למשחק כדור-רגל, ביעד תיירותי באירופה (טיסה 

+ לינה לאדם בחדר זוגי + כרטיס למשחק כדור-רגל). "חבילת הספורט" תמומש במהלך התקופה 

2018-2019, כפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  

שווי התגמול הינו כ- 700 אירו ליחיד (להלן: "התגמול"). 

 
 

2. תנאים לקבלת התגמול 

2.1. היעד לסוכן בפיננסים הינו יעד מצטבר, כמפורט להלן: 

2.1.1. 11 הסוכנים המובילים ביותר בסכום המכירות החדשות של מוצר "בסט אינווסט", 

במהלך תקופת המבצע..  

2.1.2. בנוסף, עמידה ביעד מכירות חדשות של מוצר "בסט אינווסט", בסך כולל של 

4,000,000 ₪ ומעלה, מהסכום אשר הופקד בפועל בתוכנית.  

2.2. מובהר כי כמות התגמולים מוגבלת לזכאות לתגמול של "חבילת ספורט" אחת לסוכן. זאת אף 

אם עמד הסוכן ביעד יותר מפעם אחת.  

2.3. סוכן אשר ויתר על זכאותו לתגמול כמפורט בסעיף 5.5 להלן, זכאותו תועבר באופן אוטומטי 

לסוכן המדורג אחריו ברשימת הסוכנים כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, וכן לא יהיה זכאי לפיצוי/ 

זיכוי כל שהוא בשל כך, והסוכן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בעתיד ביחס לכך. 

2.4. מובהר כי, המבצע הינו לסוכנים עצמאיים בלבד ולא לסוכנויות מאגדות. 

 

 

3. פירוט תחולת המוצרים הפיננסיים לצורך התגמול 

מוצרי הפיננסיים הנכללים לעניין חישוב התגמול הינם מוצרי "בסט אינווסט". יודגש כי חישוב 

התגמול מתייחס להפקדות חד פעמיות בלבד (כולל ניודים). ואילו הפקדות שוטפות, אינן 

נכללות כחלק מהחישוב לזכאות לתגמול.  
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4. תקופת המבצע: 

4.1. התקופה הקובעת לצורך חישוב זכאות התגמול במוצר "בסט אינווסט", בגין הצעות לביטוח 

אשר יתקבלו, יופקו ויופקדו הסכומים, זאת החל מיום 1.6.2018 ועד ליום 31.8.2018.  

4.2. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להביא בחשבון את 

הצבירות מניודים שהצעותיהן יתקבלו, יופקו ויופקדו הסכומים, לא יאוחר מיום 15.9.18. 

4.3. למען הסר ספק, מובהר כי החברה תהא רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, להביא את המבצע לידי סיומו המוקדם וכן תהא 

רשאית לבצע שינויים בתנאי המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי, הכל על פי החלטת מפקח 

המבצע ובלבד שיודיע על כך לסוכנים/ לסוכנויות המשתתפים במבצע. 

 

 

 

 

   בכבוד רב, 

 

הכשרה חברה לביטוח בע"מ 

 


