
Ajándéközön az IZYS Pénztáraktól 
 

 

Akció időtartama: 2013. október 1 - 2013.december 31.  
 

Az akció időtartama alatt belépő tagok befizetései alapján a következő bónuszajándékokra tehetsz szert. - A belépő szintű ajándékokat akár már két 500.000 

forintos ügyfél beléptetésével megszerezheted! 

 

Forgalom Ajándék Érték 

1 000 000 Ft Parfüm vagy választható élmény ajándék - masszázs, borkóstoló, vacsora, golfozás 20.000 Ft 

2 000 000 Ft 40.000 Ft értékű vásárlási utalvány - az általad választott üzletben 40.000 Ft 

3 000 000 Ft Wellness hétvége - választható helyszínekkel 60.000 Ft 

4 000 000 Ft Samsung Galaxy tab vagy iPad2 16 GB vagy 82 cm-s LED TV 80.000 Ft 

5 000 000 Ft iphone4 8GB vagy iPad3 16 GB vagy 102 cm-s LED TV 100.000 Ft 

 

Lepd meg Magad és szeretteid akár Karácsonyra is! Ha elérted a választott ajándékhoz tartozó forgalmat bármikor kérheted tőlünk, akár az akció zárása 

előtt is! 
 

Csak rajtad áll! Te állíthatod össze, hogy a forgalom alapján milyen ajándékokat választasz. Például ha az elért forgalmad 5.000.000 Ft, dönthetsz úgy, hogy 

kéred a 4 és az 1 millió forintos szinthez járó ajándékot vagy akár 5 darab 1 milliós szinthez tartozó ajándékot. Az ajándékok helyett kérheted a szinthez 

tartozó összeg kifizetését is, ebben az esetben valamilyen üzleti tevékenységről hozott számlát kérünk cserébe. 

 

Céges ügyfelekben gondolkodsz? Ha cég fizeti dolgozóinak és havi tagdíjfizetést vállal, akkor az első havi befizetést 5-szörös szorzóval vesszük figyelembe, a 

következő havi befizetéseket egyszeressel. 

 

Az akcióban mindkét pénztárunk, az IZYS FITT Egészségpénztár és az IZYS Önsegélyező Pénztár is részt vesz. 

 
A forgalom a ténylegesen befolyt/befizetett tagdíjak alapján kerül meghatározásra. 

 

Idén a vezetők is részesedhetnek csapatuk forgalma után. A legkisebb egység (fiókvezető, területi igazgató) által elért alábbi forgalmak esetén a következő 

ajándékokra számíthatsz: 

 

Forgalom Ajándék Érték 

15 000 000 Ft Asus Padfone2 250.000 Ft 

25 000 000 Ft Általad választott elektronikai eszközök 400.000 Ft 

50 000 000 Ft Bármi ☺☺☺☺ 800.000 Ft 

 


