
                 

           

  
  
  

  דיווח אודות תגמולים בעד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירותהנדון: 

, 2015במרס  4 שעודכן ביום מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדיבהתאם לסעיף ט"ו לחוזר 

 המציעאותם היא תגמולים ") מתכבדת לדווח אודות החברההכשרה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "

  בעד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירות כדלקמן:לבעל רישיון 

  

  התגמול מהות .1

הבאים, כאשר  פרסיםהאפשרות בחירה בין מגוון בפני הזוכים במבצע שיפורט להלן בהרחבה, 

 ;)ש"ח 1TB )2,300 4קונסולת משחק פלייסטיישן : השוק שלו יליד כל פרס מפורט גם שוו

 ;)ש"ח 2,000( IPAD AIR WIFI 16 GB; ש"ח) XBOX ONE TB1 )2,500 קונסולת משחק 

שעון  ;)ש"ח 2,200( אינצ' LCD  39טלויזיה  ;ש"ח) GO PRO HERO )2,100מצלמת אקסטרים 

רמקול אלחוטי  ;ש"ח) 1,400( UMILKמכונת נספרסו  ;ש"ח) 1,700( החדש GEAR S2סמסונג 

רחפן  ;ש"ח) 875( יום כיף ליחיד ביערות הכרמל ;ש"ח) JBL XTREME )1,400נייד 

;ש"ח) 560( סדנת בישול זוגית ;ש"ח) PARROT MINIDRONE HYDROFOIL )850אמפיבי

או בכל  2016 יוניבמהלך חודש  תיבחן התגמולבדיקת הזכאות  .)חש" 300( מסרק שיער חשמלי  

 תאריך אחר, כפי שייקבע על ידי החברה.

 

 התנאים לקבלת התגמול .2

  כפי שנקבעו על ידי החברה ומפורטים להלן:עמידה ביעדי מכירות 

 בביטוח חיים: /סוכנותלסוכןהיעד 

  כמפורט להלן:יוכל הסוכן לבחור מבין מגוון פרסים, בהתאם ליעד אליו הגיע,  1במסגרת המבצע

 יעד מכירות בש"ח פרס
 1TB 90,000 4קונסולת משחק פלייסטיישן 

 XBOX ONE TB1 90,000קונסולת משחק 
IPAD AIR WIFI 16 GB 90,000 

 GO PRO HERO 85,000מצלמת אקסטרים 
 85,000 אינצ' LCD  39טלויזיה 

 70,000 החדש GEAR S2שעון סמסונג 
 UMILK 60,000מכונת נספרסו 

 JBL XTREME 45,000רמקול אלחוטי נייד 
 40,000 יום כיף ליחיד ביערות הכרמל

 PARROT MINIDRONEרחפן אמפיבי 
HYDROFOIL 

30,000 

 25,000 סדנת בישול זוגית
 15,000 חשמלימסרק שיער 

                                                           
 כפלעל ידי החברה  ןינתי לאמתקיים המבצע המפורט במסמך זה,  בה התקופה באותה אחר מבצע ומתקייםכי במידה  יצוין 1

 בתקנון החברה. כמפורט והכל מבצעים



                 

           

  

  

 

 פירוט מוצרי הביטוח שלגביהם מוצע תמריץ התגמול .3

 פרט ריסק, משכנתא חיים, מגן לסיעוד, משפחה בטוחה: הבאות ריסקכל סוגי פוליסות 

 ובריאות.

  

 לעיל: 3הרלוונטיים למכירת המוצרים המפורטים בסעיף  המועדים .4

 1/2/2016תקופה שתחל ביום פוליסות חדשות ומשולמות שיימכרו בתקופת המבצע מתייחסת ל

 ובלבד, האמורה התקופה לאחר שלהן התחילה תאריך אם אף, (כולל) 31/3/2016ועד ליום 

 .המבצע בתקופת שנמכרו

  

  

 

  

  

  בכבוד רב,   

  

 הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 


