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  2019 מאי
  מבצע לסוכניםתקנון 

  

ההשתתפות במבצע כפופה לתנאים המפורטים להלן ועצם השתתפותך במבצע מהווה הסכמה מצדך 

כל שינוי שיבוצע בהם על ידי עורכת המבצע וכן התחייבות לנהוג ולפעול לפיהם. , לרבות לקבלתם

  רשאי להשתתף במבצע.לפיכך, במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, אינך 

  

 הגדרות  .1

  ., פתח תקווה25אפעל בע"מ, שכתובתה אקסלנס גמל והשתלמות  –"החברהאו " "עורכת המבצע"

יות וסוכנ, למעט סוכן ביטוח המצוי בהתקשרות עם עורכת המבצע בעת קבלת הפרס –""משתתף

   .מנהלי הסדר

  

 כללי .2

 בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות  2.1

מטעמי נוחות הניסוח הינו בלשון זכר. כמו כן, לעיתים הינו בלשון יחיד ולעיתים בלשון רבים, אך  2.2

 הוא מתייחס גם לנקבה, גם לרבים וגם ליחיד, בהתאמה.

  

  המבצע תנאי .3

החל , אשר יופקדו בחברה בפועל פעמיות חד הפקדות צירוף עמיתים עםהמבצע יתקיים עבור   3.1

עם  יםצירוף עמיתו צבירה העברתעבור וכן  2019באוגוסט  31ועד ליום  2019באפריל  18מיום 

                             עד ליוםו 2019במאי  1מיום פועל בחברה ביועברו ו/או יופקדו אשר  ,הפקדות שוטפות

  .בתקנון זה שיפורטו להלןתנאים התאם לב") תקופת המבצע(להלן: " 2019 באוגוסט 31

למעט קופת גמל להשקעה ( העברת כספים בפועל בין קופות תגמולים ופיצויים -"העברת צבירה"

וקרנות השתלמות של לקוחות המנוהלים אצל גופים אחרים לניהולה  )לחיסכון ארוך טווח לילד

או כי העברות פנימיות ממוצרים פנסיוניים של הפניקס חברה לביטוח בע"מ של החברה (יובהר 

ממוצרים שמנוהלים על ידי חברות מנהלות שהינן בשליטת הפניקס חברה לביטוח בע"מ, לא 

  ).תיכללנה לעניין היעד ולא תשולם בגינן עמלה

  

  קופת גמל להשקעהולקרנות השתלמות צירוף עמית ל - "הפקדות שוטפותצירוף עמית עם "

לפחות  אשר יפקיד ,המבצעפת במהלך תקו) קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד(למעט 

לבד שיפקיד וב ,ש"ח ומעלה להפקדה 100מסכום של  ,מהלך תקופת המבצעבהפקדה אחת 

. בחשבון) ולקחיי תקופת המבצעהפקדות ב( חודשים 9של רצופה  משך תקופההפקדות רצופות ב

המבצע.  תחילתחודשים ממועד  9לאחר קופות המבצע תבדוק את ההפקדות הקיימות ב עורכת

 ע,ים מתחילת המבצחודש 9הפקדות רצופות במשך  פקידלא ימשתתף עמית שיצורף ע"י ההככל ו

במקרה בו  .תבחן מחדש וזכאותותף תילקחו בחשבון לצורך חישוב תפוקת המשלא הפקדות אלו 

את שווי הפרס.  חברהלהחזיר ל ופ תקנון זה השתנתה, יהא עליע"לפרס משתתף הזכאות של ה

זכות קיזוז ועיכבון על פי כל דין, וזאת מכל זכאות של חברה הר בזאת, כי ללמען הסר ספק, מוב

   .חברההסוכן ו/או הסוכנות לתשלום, מכל מין וסוג שהוא המגיע להם מה
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ה הפקדאשר יפקיד צירוף עמית  - "הפקדות חד פעמיות/""פעמיות חד הפקדות צירוף עמית עם"

 )קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילדלמעט (בקופות תגמולים ופיצויים  יתפעמ חד

  ₪. 50,000 על העולה מסכום החברה בניהול להשקעה בגמל בקרנות השתלמות ובקופת

  

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את משך המבצע ו/או לשנות ו/או  3.2

הבלעדי ולא לבטל את המבצע ו/או את הפרסים, מכל סיבה שהיא והכל על פי שיקול דעתה 

 .תשמע כל טענה לעניין זה

  טבלת המוצרים הנספרים למבצע ושקלולם
 

  טבלת המוצרים ושקלולם
  סיכונים כולל מוצרים פנסיוניםמסלול 

 מוצר

  
  תפוקה₪  1לכל  שקלול

 (העברת צבירה קופות תגמולים ופיצויים*
  )ש"ח 50,000והפקדות חד פעמיות מעל 

1 

הפקדות  ,**קרנות השתלמות (העברת צבירה
וצירוף עמית עם ₪  50,000חד פעמיות מעל 

  )***הפקדות שוטפות

1  

הפקדות חד פעמיות ( ****קופת גמל להשקעה
וצירוף עמית עם הפקדות ₪  50,000מעל 

  )*****שוטפות

1  

  

ועד  19.4.2019עבור הפקדות חד פעמיות (כהגדרתן לעיל), אשר תתקבלנה בפועל בחברה החל מיום 

  בגין סכום ההפקדה.₪  1.2, השקלול יהיה 30.4.2019ליום 

   .לילד טווח ארוך לחיסכון להשקעה גמל קופת*למעט 

 ,במהלך תקופת המבצע הפקדה ראשונהופקד העברת צבירה של קרן השתלמות תככל ובנוסף ל**

  בגין העברת הצבירה בלבד.₪  1.2השקלול יהיה 

לפחות הפקדה אחת במהלך רף עמית לקרן השתלמות במהלך תקופת המבצע אשר יפקיד וצ***ככל וי

תקופה ובלבד שיפקיד הפקדות רצופות במשך  ,להפקדהמעלה ש"ח ו 100מסכום של  תקופת המבצע

סכום בגין ₪  1.2השקלול יהיה  ,לקחו בחשבון)י(הפקדות בתקופת המבצע י חודשים 9רצופה של 

והעמית שיצורף ע"י המשתתף לא יפקיד הפקדות רצופות ככל יובהר כי . חודשים 9במכפלת  ההפקדה

   בחשבון לצורך חישוב תפוקת המשתתף.  ויילקחחודשים מתחילת המבצע, הפקדות אלו לא  9במשך 

  ****למעט קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד. 

לפחות הפקדה אחת אשר יפקיד עמית לקופת גמל להשקעה במהלך תקופת המבצע  ככל ויצורף*****

ובלבד שיפקיד הפקדות רצופות במשך  ,הפקדהמעלה לש"ח ו 100מסכום של  ,במהלך תקופת המבצע

בגין ₪  1.2השקלול יהיה  ,לקחו בחשבון)י(הפקדות בתקופת המבצע י חודשים 9תקופה רצופה של 

והעמית שיצורף ע"י המשתתף לא יפקיד הפקדות ככל יובהר כי . חודשים 9במכפלת  הפקדההסכום 

לקחו בחשבון לצורך חישוב תפוקת יחודשים מתחילת המבצע, הפקדות אלו לא י 9רצופות במשך 

   המשתתף. 
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 ביטולים 

 להגדרתם להלן. בהתאם, ושנה ב' 'א שנה ביטולים ינוכומהזכאות לפרס לו זכאי המשתתף, 
(שניים עשר) חודשים מלאים  12 -תוך פחות מ הו/או נוידנמשכה אשר צבירה בגין  -  א'ביטול שנה 

  התפוקה המשוקללת. (מלוא) 100%תופחת ממועד העברת הצבירה ו/או ההפקדה החד פעמית, 
  
(שניים עשר) חודשים מלאים, אך תוך  12לאחר  הו/או נויד הנמשכצבירה אשר בגין  -שנה ב' ביטול

, תופחת עברת הצבירה ו/או ההפקדה החד פעמית ים וארבעה) חודשים ממועד ה(עשר 24-פחות מ
  התפוקה המשוקללת.) 50%מחצית (

  
  

  יעדים ופרסיםטבלת 
 

תפוקה  - יעד 
משוקללת 

 *בש"ח
 הפרס

6,000,000 
לילות  3 לאמסטרדםנסיעת יחיד   

מחיר השוק של התגמול: 1470$/מענק חד פעמי בסך 7,500 ₪ אשר ישולם 
20.1.20לא יאוחר מתאריך  ,בעמלות  

11,000,000 
לילות 3 נסיעה זוגית לאמסטרדם  

אשר ישולם ₪ 12,000מענק חד פעמי בסך  /2940מחיר השוק של התגמול: $
20.1.20לא יאוחר מתאריך , בעמלות  

  
  

  זכייה ומימוש הפרסים .4

יקבלו הודעה על הפרס מאת המפקח האחראי בחברה בסמוך לאחר פרסום שמות  הזוכים 4.1

 או במועד מוקדם יותר ככל הניתן. 1.10.2019 וזאת עד הזוכים 

 הבלעדי. הלפי שיקול דעת הפרסיםעורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את  4.2

זכייה נקבעת רק בתום תקופת המבצע ולאחר הודעה סופית. אין לראות בדוחות הביניים הודעה  4.3

 על זכאות מכל סוג שהוא. 

מובהר בזאת, כי לעורכת המבצע לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות בכל צורה שהיא כלפי  4.4

נאיו, ולא המשתתף לאחר מסירת הפרס, לרבות בגין איכותו, טיבו, שלמותו, מימושו, עלותו ות

תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר 

  לכך.

בכל דרך ואופן שהוא ו/או להמחאה ו/או  להעברה ןנית ואינהפרס יינתן למשתתף שזכה בלבד ו 4.5

שור , אלא על פי איאחר בפרסו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או לשעבוד 

 והסכמה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.

עוגמת נפש או  ו/או גניבה ו/או הפסדו/או אובדן ו/או  שא באחריות לכל נזקתילא  עורכת המבצע 4.6

בעקבות קבלת הפרס ו/או מימוש הפרס,  וכל נזק ממוני ו/או גופני שיארעו לזוכה ו/או מי מטעמ

 ו/או מי מטעמה בכל אחריות לנזק כאמור.עורכת המבצע פוטרים את ו והזוכה ו/או מי מטעמ
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 בפרס סייגים לזכייה .5

 להחליט על פסילתו של משתתף אשר פעל, לפי שיקול םו/או מי מטעמה רשאי המבצע עורכת

ו/או מי מטעמה, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור  עורכת המבצעשל  הדעת

 הו/או לפסול את זכייתו, והכל לפי שיקול דעת מבצעבתקנון זה וכן למנוע ממתמודד להשתתף ב

  ו/או מי מטעמה.עורכת מבצע הבלעדי של 

  

 תנאים נוספים .6

יכבון על פי כל דין, וזאת מכל זכות קיזוז וע עורכת המבצעספק, מובהר בזאת, כי ללמען הסר  6.1

  .עורכת המבצעזכאות של הסוכן ו/או הסוכנות לתשלום, מכל מין וסוג שהוא המגיע להם מ

 בכל מקום בו מוזכר המונח תפוקה הכוונה היא לתפוקה משוקללת. 6.2

סוכן המבקש לערער על זכייתו יוכל לעשות זאת עד שבועיים מיום קבלת ההודעה בכתב על  6.3

 .כייתואו אי ז זכייתו

 מנכ"לבכל מקרה של ערעור או מחלוקת בכל הקשור לנשוא תקנון זה יובא הנושא להכרעה בפני  6.4

 . ו/או היועץ המשפטי לחברה החברה

זכייה נקבעת רק בתום תקופת המבצע ולאחר הודעה סופית. אין לראות בדוחות הביניים הודעה  6.5

 על זכאות מכל סוג שהוא. 

לפרסים ו/או מבצעים ישתתפו  בנספח לזכאותם/אי זכאותם סוכנים להם התייחסות בחוזה או  6.6

 במבצע  רק בכפוף לאותו נספח.

 .החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לשנות ו/או להפסיק את תנאי המבצע 6.7

ול חבמידה ויש, הרי וחיסכון ביטוח ההון שוק ורשותמאחר ותנאי המבצע כפופים להוראות הדין  6.8

ו על תנאי המבצע, עשויים אלו להשתנות בהתאם תוך מתן הודעה על ישפיע אשרשינוי בהוראות 

 כך.

  
 ט.ל.ח        

  
  בברכת הצלחה        

 
  
  


