הכינוס ה27-

2013
 4-7בנובמבר  ,2013אילת

מקצועיות ושירות – המפתח לפעילות הסוכן!
הננו מתכבדים להודיעכם כי:

כינוס אלמנטר 2013
יתקיים השנה באילת ,בימים ב'-ה'  4-7בנובמבר 2013
כינוס אלמנטר  2013יאיר בזרקור את כל המידע התחזיות והמגמות
הצפויות בענף הביטוח האלמנטארי ויעניק כלים להבנה והתמודדות
עם המשימות העומדות בפנינו.

הבזקים ראשוניים לתוכנית הכינוס
y yמה חדש בטיפול בתביעות  -רב שיח מנהלי מחלקות תביעות בחברות הביטוח.
y yהשפעות מזג האוויר והשלכות על נזקי שיטפונות
y yחבות המוצר ,ההיבט העסקי והמשפטי
y yהשינויים הצפויים בביטוח אלמנטארי ב2014 -
y yפתרונות לאבטחת עסקים
y yהשמאות הפרטית
y yסוגיות משפטיות נבחרות
y yסקר שביעות רצון  -חברי הלשכה מדרגים את חברות הביטוח וכן תביעות צד ג'
y yחידון מקצועי נושא פרסים
y yניתוח אירוע בביטוח אלמנטארי
y yחבות מעבידים ,ביטוח ימי ,ביטוח חקלאי
y yמוטיבציה :סיפורו של אלוף
y yלדבר עם האויב
y yפעילות חברתית ומופעים מובילים
כמסורת כל השנים ,גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה ,מנהלי
ועובדי חברות הביטוח בכינוס חשוב זה.

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים:
• דן אילת • רויאל ביץ’ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות ,על בסיס חצי פנסיון ,קוקטייל וטקס פתיחה חגיגי,
מופע בידור מרכזי של אמן מוביל ,בידור מידי ערב בבתי המלון ,קפה ושתייה קלה
בזמן ההרצאות וארוחת צהריים קלה בימי ג’ ,ד’ ,ה’.
y yחברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר ,יציינו זאת בהרשמה.
ההרצאות תתקיימנה במלון “דן אילת” .יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את
הטופס האינטרנטי בדייקנות .כל הקודם זוכה  -הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס
מועד הגעת טפסי ההרשמה לכינוס .אין התחייבות לשכן במלון הנדרש.
ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס ,אין הרשמה לימים בודדים.

טיסות:
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי .המחירים המיוחדים
לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה .טיסות חריגות יחויבו
בתשלום נוסף.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.
הטיסות תתקיימנה כמפורט:
y yנתב”ג  -אילת  -נתב”ג
y yשדה דב  -אילת  -שדה דב
y yחיפה  -אילת  -חיפה

תערוכת מציגים

תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון “דן אילת” ,שעות הפתיחה 10:00-16:00

פעילות בשעות הפנאי

 - HAPPY HOURאחה”צ בשעות .17:00-18:30

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט)
ההרשמה תעשה ע”י חברת “כנפי משק תור בע”מ” באמצעות טופס ההרשמה האינטרנטי ובהתאם
להנחיות המופיעות בו .את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת “כנפי משק תור בע”מ” ,לכתובת:
רח’ מיטב  ,11תל אביב  67898טל ,03-5656226 :פקס03-5656090 :
ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובתwww.insurance.org.il :
y yההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר ,לעובדים הבכירים במשרדיהם
ולעובדי חברות הביטוח ,בתי השקעות ,קופות גמל וקרנות פנסיה.
y yההרשמה לכינוס רק עפ”י התוכניות הרשומות.
y yההרשמה נפרדת לכל חבר.
y yשיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה על פי קביעת החברה המבצעת.
y yללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד.
y yהרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס .כל הקודם זוכה.
y yאין התחייבות לשכן במלון הנדרש.
y yהרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של  %15מעלות חבר לשכה עם הצגת
תלוש שכר עובד.
y yהחברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת.

עלות ההרשמה לאחר 15.10.13
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת החדרים ,אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם לאחר
ה 15.10.13 -בתוספת של  ,₪150ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.

אפשרויות התשלום
את התשלום יש לרשום לפקודת “כנפי משק תור בע”מ”.
ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:
 .אבמזומן
 .בבהמחאה :ב 2-תשלומים שווים לתאריכים.1.11.13 ,1.10.13 :
 .גבאמצעות כרטיסי אשראי :ויזה ,דיינרס ,ישראכרט ,אמריקן אקספרס (וב 3-1-תשלומים שווים
ללא ריבית) ,הגבייה תתבצע מיום ההזמנה.
 .דבאמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית ,בכפוף לתקנות
חברת האשראי.

שהות המשך לסוף שבוע 8-10 ,בנובמבר 2013
חברים שיחפצו להמשיך את שהייתם לאחר הכינוס לסוף שבוע עם משפחותיהם ,יקבלו מחירי מבצע
מיוחדים .לפרטים יש לפנות לחברת “כנפי משק תור בע”מ”.

בברכת כינוס מהנה ופורה!
דמי השתתפות לחברי הלשכה
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העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת  15%ממחיר חבר לשכה
תוכנית השתתפות
דמי השתתפות במלונות:

 רויאל ביץ'

 דן אילת
 הרודס פאלאס

 הילטון
מלכת שבא

 רויאל גארדן  המלך שלמה

 תוכנית א'

משתתף בחדר זוגי )עם משתתף נוסף(

&1,927

&1,813

&1,710

&1,452

&1,360

 תוכנית ב'

משתתף בחדר יחיד

&3,075

&2,869

&2,692

&2,209

&2,043

 תוכנית ג'

זוג )משתתף ובן/בת זוג(

&3,853

&3,626

&3,420

&2,904

&2,721

טיסות
הלוך לאילת 4.11.13

חזור מאילת 7.11.13

מחירים

 12:40 שדה דב – אילת  15:30 אילת – נתב"ג
 10:50 נתב"ג – אילת
 18:00 אילת – שדה דב נתב"ג – אילת – נתב"ג
 432ש"ח
 16:15 אילת – חיפה
 14:10 שדה דב – אילת  17:30 אילת – נתב"ג
 12:45 נתב"ג – אילת
שדה דב – אילת – שדה דב  536ש"ח
 15:10 אילת – שדה דב  17:15 אילת – חיפה
 09:40 שדה דב – אילת  10:35 חיפה – אילת
חיפה – אילת – חיפה
 710ש"ח
 15:50 אילת – שדה דב
 09:55 שדה דב – אילת  13:45 חיפה – אילת
* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד
 11:15 שדה דב – אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י  500ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל
המסגר 18 ,ת.ד 57696 .תל אביב 61576

