
 

 

 תקנון

 חבר מביא חבר

 הגדרות .1

  שבצדם: המשמעות פי-על  שלהלן הביטויים יפורשו זה בתקנון

 

 .בע"מ מרכזית שיתופית אגודה חקלאי ביטוח -״האגודה״ / חקלאי״ ״ביטוח

 לקוחות עם ההתקשרות פרטי את למסור קיימים לקוחות יוכלו בו ,מבצעה של ייעודי נחיתה דף – ייעודי" נחיתה "דף

 רכב. ביטוח פוליסות שיווק לצורך ,פוטנציאליים

  . האגודהבחירת מאת מנפיק לפי לרכישה במגוון רשתות, המיועדים  ,דיגיטלייםשי תווי  –/ "הטבה" "הטבת תווי שי"

 ע"י ישירות נשלחו או ,ייעודי נחיתה בדף קיים לקוח ע"י נמסרו עימו ההתקשרות פרטיש ,אדם – "פוטנציאלי לקוח"

  .המבצע תקופת במהלך ,ייעודי נחיתה דף באמצעות הפוטנציאלי קוחלה

 שהינו ובלבד ,המבצע תקופתב האגודה של פעיל פרטי לקוח נוי ה ,האגודה מערכות פי שעל מי כל - "קיים לקוח"

  הפוליסה. בעל

  .זה בתקנון כמפורט  - ״מבצע״ה

  בע"מ. (2010) לביטוח סוכנות כנעני או בע"מ לביטוח סוכנות חקלאי ביטוח - "הביטוח סוכנות"

 לפחות של לתקופה ,פרטית  בבעלות טון 3.5 עד מסחרי או פרטי לרכב מקיף ביטוח פוליסת  - "רכב ביטוח פוליסת"

 .חודשים 11

  01.09.2020 -  2020.25.05 – ״המבצע תקופת״

 

 מבצעה .2

 ,רכב ביטוח פוליסת רכישת לצורך פוטנציאליים לקוחות אליה להפנות קיימים לקוחות לעודד מעוניינת האגודה .2.1

 .האגודה של ייעודי נחיתה דף באמצעות

 מילוי שםל הבלעדי, דעתה שיקול פי ועל לנכון שתמצא מדיה בכל ,ייעודי נחיתה לדף קישור תפרסם האגודה .2.2

 מילוי לשם יםפוטנציאלי ותלקוחל הנחיתה דף העברת או ,קיימים לקוחות ע"י פוטנציאליים לקוחות פרטי

    .אגודהל םוהעברת ידם לע פרטיהם

 הפוטנציאלי הלקוח הסכמת את קיבל לאגודה, הפוטנציאלי הלקוח פרטי משלוח בטרם כי מאשר, קיים לקוח כל .2.3

 באחריות תנושא אגודהה כי ,הפוטנציאלי לקוחה בפני הדגיש כי וכן ,מבצעב השתתפות לצורך פרטיו להגשת

  .בצעמה במסגרת הנמכרת הרכב ביטוח לפוליסת

 



 

 

 

 בעקבות 2021.30.04 -מ יאוחר לא תחילתה שמועד ,אגודהב רכב ביטוח פוליסת שירכוש ,פוטנציאלי לקוח .2.4

 הלקוח מאת ישירות או ייעודי נחיתה דף באמצעות קיים לקוחמ פרטיו את שקיבל ,הביטוח סוכנות נציג פניית

   :שי תווי בהטבת הקיים הלקוח את יזכה ,המבצע תקופת במהלך הפוטנציאלי,

 השני הפוטנציאלי הלקוח עבור ,₪ 150 ובשווי שיצטרף, הראשון הפוטנציאלי הלקוח עבור ,₪ 100 בשווי שי תווי

  שיצטרף.

 .₪ 250 הוא ,זה מבצע לפי ,האגודהמ לקבל קיים לקוח שיוכל המקסימליים השי תווי שווי כי ,יובהר .2.5

 לקוחות כמהו במידה .פוטנציאלי לקוח שירכוש רכב, ביטוח תפוליס בגין אחת שי תווי הטבתמ יותר חולקת לא .2.6

 פי שעל ,הקיים ללקוח השי תווי הטבת את האגודה עניקת ,אגודהל הפוטנציאלי הלקוח להפניית נויטע קיימים

  .הייעודי הנחיתה בדף הפוטנציאלי הלקוח פרטי את לציין הראשון היה רישומיה

 האגודה של קיימים לקוחות שאינם ,בלבד חדשים מצטרפים עבור הינה הקיים ללקוח השי תווי הטבתל הזכאות .2.7

   המוצעת. בפוליסה

 .רכב ביטוח פוליסת לרכוש מהמבקשים מי לבטח מתחייבת אינה האגודה כי יובהר, ספק להסרת

  הבלעדי. דעתה שיקול פי על וייערך האגודה של החיתום לנהלי כפוף הביטוח

 שונות .3

, האגודהבמשרדי  לפרטים המעודכנים, מסרון באמצעות דוא"ל/ ללקוח הקייםתשלח  הטבת תווי השי .3.1

 הפוליסהלתוקף, ובכפוף לכך שהתשלום הראשון בגין  הרכב ביטוח סתפולייום ממועד כניסת  45תוך 

 כובד.

 .השיניתנת למימוש בתוך התקופה הקבועה ע"ג תווי  הטבת תווי השי .3.2

, על כל הנובע הטבת תווי השיאינה ולא תהיה מעורבת, ולא תהיה לה כל אחריות בנוגע למימוש  האגודה .3.3

 השי. בכל פניה בקשר למימוש תווי תווי השי הטבתמכך, לרבות כל נזק שהוא שייגרם כתוצאה ממימוש 

 יש לפנות לחברה המנפיקה.

 להמרה ניתנת ואינה להמחאה, ו/או להסבה ו/או להעברה ניתנת ואינה אישית הנה הטבהה לקבלת הזכות .3.4

 אחרת. ו/או כספית לתמורה

 לרבות ,האגודה של המנהל וועדה חברי ,הןעובדי ,הביטוח סוכנותו האגודה ספקי לע אסורה מבצעב ההשתתפות .3.5

 תקופת במהלך האגודל פוטנציאליים לקוחות יפנו אם גם הפרס לקבלת זכאים יהיו לא והם משפחותיהם, בני

 .המבצע



 

 

 

 הלקוחותמ למי להיגרם העלולים הוצאה או אובדן טעות, תקלה, הפסד, נזק, בגין מאחריות פטורה האגודה .3.6

 שהיא. סיבה מכל ,הטבהה מימוש אי עקב בעקיפין, או במישרין ,הקיימים

 כי יתברר אם ,הטבהה קבלת את לשלול רשאית תהא האגודה החוק, בהוראות ו/או זה בתקנון לאמור בנוסף .3.7

 .הבלעדי דעתה קוליש לפי הכל זה, בתקנון לאמור בניגוד או\ו הוגן שאינו באופן ו/או כדין שלא ההושג

 שינוי ,מבצעב להשתתף הזכאות תנאי לרבות ,מבצע בתנאי שינויים על להודיע רשאית תהיה האגודה .3.8

 להתחייבות ובכפוף הדין להוראות בכפוף ,הבלעדי דעתה שיקול לפי עת, בכל וביטולו, מבצע תקופת

מועד עד  פוטנציאליים לקוחותהמליצו על אשר  לקוחות קיימיםעל  מבצעלהחיל את תנאי ה האגודה

 ההודעה האמורה.

 שיפוטית. החלטה ו/או דין לכל כפופים וביצועו מבצע תוקף .3.9

 זה. בתקנון לעיל המפורטים מבצע תנאי לכל כהסכמה תחשב מבצעב מבוטח השתתפות .3.10

 נקבה. לשון לגבי שווה במידה יחול זכר בלשון זה בתקנון האמור כל .3.11

 .ט.ל.ח


