
בברכת כינוס מהנה ופורה!

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון "רויאל ביץ'", שעות הפתיחה 16:00-10:00

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR - אחה"צ בשעות 17:00-18:30 במלון "רויאל ביץ'".

סדרי ההרשמה 
ובהתאם  המצורף  ההרשמה  טופס  באמצעות  בע"מ"  "דיזנהאוז-יוניתורס  ע"י  תעשה  ההרשמה 
 להנחיות המופיעות בו. את טופס ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת "דיזנהאוז-יוניתורס בע"מ" 

לכתובת: רחוב המלאכה 3, בית ויקטוריה ת"א 67215. טל':  ,1700-503-233פקס: 03-6242175 

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם גם באתר האינטרנט בכתובת
לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים במשרדיהם  	 ההרשמה 

ולעובדי חברות הביטוח. 
	 ההרשמה לכינוס רק עפ"י התוכניות הרשומות. 

	 יש לשלוח טופס הרשמה נפרד לכל חבר. 
	 שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה על פי קביעת החברה המבצעת. 

	 ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד.
הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד הגשת טפסי ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה.	 

	 אין התחייבות לשכן במלון הנדרש. 
הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 25%	  מעלות חבר לשכה עם הצגת 

תלוש שכר עובד.
	 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת.

עלות ההרשמה לאחר 10.03.11 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת החדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם לאחר 

ה- 10.03.11 בתוספת של ₪150, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם. 

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת "דיזנהאוז-יוניתורס בע"מ".

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות: 
א. במזומן 

 . בהמחאה: ב-2 תשלומים שווים לתאריכים: 01.02.11, 01.03.11ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס )וב-3-1	.  תשלומים שווים 

ללא ריבית(, ה	בייה תתבצע מיום ההזמנה. 
לתקנות  בכפוף  ריבית,  נושאי  תשלומים  במספר  ה	בלה  ללא  אשראי  כרטיסי  ד. באמצעות 

חברת האשראי. 

שהות המשך לסוף שבוע
חברים שיחפצו להמשיך את שהייתם לאחר הכינוס לסוף שבוע עם משפחותיהם, יקבלו מחירי מבצע 

מיוחדים. לפרטים יש לפנות לחברת "דיזנהאוז-יוניתורס בע"מ".

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61574

www.insurance.org.il ,03-6396322 :טל: 03-6396676, פקס

האירוע 
המרכזי 
של ענף 

הביטוח
28-31 במרץ 2011 

כב'-כה' באדר ב' 
תשע"א, אילת

"ישנם מספיק אנשים שמתארים את המצב כפי שהוא, 
שהוא  כפי  המצב  את  שיתארו  לכמה  זקוקים  אנו  כעת 

יכול להיות" )רוברט אורבן(.



הרפורמות הצפויות בחסכון הפנסיוני ובמיסוי הפנסיוני לשנת העבודה 2011, מחייבים 
ולימוד  להיערכות  ההשפעות  המשמעויות,  ולבחינת  ומחשבה  פעולה  לדפוסי  אותנו 
כללי המשחק. כינוס "ביטוח ופיננסים" 2011 יצייד כל אחד ואחד מאיתנו בידע הנחוץ 

למשימות האת	ריות העומדות בפנינו.

	 הרפורמה בשוק החסכון הפנסיוני - שופכים נפט למדורת החסכון.

	 הרפורמה במיסוי הפנסיוני.

	 סקר שביעות רצון לחברי הלשכה מחברות הביטוח.

	 התמודדות הסוכן בעקבות השינויים הצפויים.

	 השתלבות הסוכן בבתי ההשקעות.

	 חשיבות שימור הלקוחות.

	 בנקים וביטוח.

	 דמי ניהול ורגולציה.

	 סיפורו של מבוטח.

	 תכנון פנסיוני הוליסטי.

	 סוגיות משפטיות באובדן כושר עבודה.

	 מהפיכת העידן הדיגיטלי ועתיד עולם השיווק.

	 מוטיבציה - להגיע לקצה גבול היכולת.

	 סוכנים שואלים - מנהלי קרנות הפנסיה משיבים.

הבזקים ראשוניים לתוכנית הכינוס

הננו מתכבדים להודיעכם כי:

כינוס ביטוח ופיננסים 2011
יתקיים השנה באילת, בימים ב'-ה', 28-31 במרץ 2011

תכנית מיוחדת לחברי MDRT תתקיים ביום א' 27 במרץ 2011 

כמסורת כל השנים, 	ם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה בכינוס 
מקצועי חשוב זה.

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

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון, קוקטייל וטקס פתיחה ח	י	י, מופע 
בזמן  ושתייה קלה  בידור מידי ערב בבתי המלון, קפה  בידור מרכזי של אמן מוביל, 

ההרצאות וארוחת צהריים בימי 	', ד', ה'.

	 חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בטופס ההרשמה.
לחברי MDRT	  האירוח יכלול חמישה ימים וארבעה לילות כולל התכנית הכללית, 

קוקטייל וארוחת ערב חגיגית ביום א' 27 במרץ.

את  ולמלא  הרצוי  המלון  את  לבחור  יש  ביץ'".  "רויאל  במלון  תתקיימנה  ההרצאות 
הטופס בדייקנות. כל הקודם זוכה - הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ה	עת 

טפסי ההרשמה לכינוס. אין התחייבות לשכן במלון הנדרש.

טיסות: 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה. המחירים המיוחדים לטיסות תקפים 
אך ורק ל	בי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חרי	ות יחויבו בתשלום נוסף. 

לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
	 נתב"ג - אילת - נתב"ג   	 שדה דב - אילת - שדה דב   	 חיפה - אילת - חיפה 

משתתף המעוניין להזמין טיסה דרך חברת אל על באופן פרטי יוכל להזמין דרך אתר 
www.elal.co.il האינטרנט


