
                                                                      

 

 

 !אנשים..וכסף מצילים  יועצים -פורשור
___________________________________________________________________ 

אם אתה מעוניינים שנבצע בדיקה לגבי מהות , םברצונכם שנבדוק עבורכם איזה תוכניות פנסיוניות קיימות על שמכם בגופים הפנסיונייאם 

 .תוכנית פעילה  שאינכם מודעים לקיומה" פספוס"התוכניות ותוקפן באופן שימנע מכם 

 :כל אחד מבני הזוג בנפרד ולהעבירו אלינו או (לעיונכםקבלת קוד אימות מדריך ביצוע )לקבל קוד אימות במסלקה הפנסיוני  כםלע

 (.כל בגיר על ייפוי כוח נפרד)עליכם לחתום על ייפוי כוח  .1

  .כרטיס אשראי שהוא על שם החותםמספר ולצרף צילום תעודה מזהה  .2

 .כל בגיר בנפרד עבור כל גוף בנפרד)ב"במידה ואינכם מעוניינים שנקבל אינפורמציה לגבי מכשיר פנסיוני כשלהו למלא ולחתום על נספח מצ .3

 .רש לשם תהליך ייעוץעבורך באופן שיקל עליך לפנות ולבקש מהגופים בדיוק את המסמך הנד לשם ריכוזו, הרלוונטיאנו נפנה לקבלת המידע  .4

 .קבלת המסמכים הנכוניםבאופן שיבטיח .והוראות לחברות הביטוח והגופים הפיננסייםלך מסמכי הנחיות  צרףנ .5

 ________________  :מתאריךימים בלבד  7-ל ידוע לי כי הצעה זו תקפה      

       .ופים מוסדיים אודות תוכניות פנסיוניות פעילות בבעלותיג/ להזמין מכם שירות פניה לקבלת אינפורמציה מהמסלקה הפנסיוניאבקש       

 _______________:שם פרטי    _________________ :שם משפחה              :נא מלא פרטים מלאים

           ______________  _  :טלפון נייד  __________________:  פ .ח/מ.ע/ז.ת                                            

 

   (:שראי בלבדא. ניתן לתשלום בכ)אשראי . נא מלא פרטי כ

 (בלבדויזה ואמריקן אקס  ,ישראכרט)      _____________________:סוג כרטיס

 

 ______ (בגב הכרטיס)אחוריות  רותספ 3.  _  __/___:  תוקף ________/_________/________/______כרטיס  .מס

 

 _______________________   (:במידה ושונה) בעל הכרטיס  שם  __________________    __:ז בעל הכרטיס.ת

 

 .השירות אינו זמין בשלב זה – איתור תוכניות ביטוח פרט                                ( :מ"המחירים אינם כוללים מע)

 ₪  1,125  ............   הפנסיוניים ל הגופיםאיתור ליחיד מכל              ₪   555   אחד פנסיוני  יחיד מגוףל איתור              

 (5%בהנחה  ' תש 3עד ',  שת 9עד )    שווים  חודשיים 'תש_____  -ב ₪  1,607     רק    מכלל הגופים ז/בכולל מבצע             

 

 __________________:חתימה_____________________             :תאריך                                                 

 (:אינו משמש לתשלום כלשהואזה כרטיס )לאימות במסלקה מכל סוג שהוא ז /אשראי ב. יש לצרף פרטי כ, במידה  ומדובר בזוג

 

 יותורספרות אח 3 ___   /___:  תוקף ________/_________/________/______כרטיס  .מס

 

 _______________________:שם בעל הכרטיס ____________________      :ז בעל הכרטיס.ת

 

בשום לאחר מועד זה לא יינתן כל החזר , דמי ביטול₪  295בניכוי , שעות ממועד הרכישה 44ניתן לבטל הרכישה תוך : וביטולים מדיניות

                         פנסיוניים מגופיםעמלות  ללא פנסיוניים במוצרים עסקאות ביצוע ללא אובייקטיבים הינם יועציםה צוות  -למען הסר ספק  .שלב שהוא

 .השירות אינו כולל איתור תכניות ביטוח פרטי .ן ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצרבעלי רישיו, ברות ביטוחח

הלקוח מודע לכך ששירות זה אינו כולל השגת כל סוגי המסמכים שיתכן שידרשו לשם מתן ייעוץ פנסיוני ויתכן שיהיה עליו לפנות באופן 

 .ימידע על התוכנית והגוף המוסד" פורשור"לאחר שיקבל מ, אמורלגוף מוסדי לקבלת מסמך זה או אחר כעצמאי 

 .האמורמהווה הסכמה לתנאי הזמנה זו ו    !כחוק–האוצר  משרד כהנחיית הלקוח מודע לצורך בחתימת ייפויי כוח לבעל רישיון

 70-9011011למשלוח לפקס מס  –ימים בלבד ממועד מסירתה  0-הצעה זו תקפה ל                          

http://www.forsure.org.il/%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%a7%d7%94.html


 

                                                            (בתשלום) מיידעים איסוף שירות למזמיני כח יפוי טופס                                              

                         .ז.ת צילום ולצרף במשפחה 19 גיל מעל המבוטחים כל להחתים יש                                   

                                   __________________: תאריך                                                                                                                       דבעי מאן לכל

 ('א נספח) מידע לקבלת רישיון לבעל פעמית חד הרשאה                                          

 (הכוח מייפה הלקוח של זיהוי מסמך צורף)                                               

 (:הלקוח) הכח מייפה

 : זיהוי . מס                                              ________________ :שם
 

 (:הרישיון בעל) הכוח מיופה

 71301023-1' מ רישיון מס"בע "פורשור מומחים"  או/ו  77677917-2'רישיון מסדניאל טל  : או/ו  73017731-3' אופיר לביד  רישיון מס  :שם

 .יועץ פנסיוני: ם/אשר הינו

 mail@forsure.org: מייל  013-077-077-1: טלפון

 מתן לשם שלי הפנסיוניים המוצרים אודות  מידע קבלת לשם  מוסדי גוף לכל בשמי לפנות  מטעמו מי או, הרישיון בעל של כוחו מייפה מ"חה, אני

 וניפנסי שיווק או פנסיוני ייעוץ למתן כהכנה, לראשונה פנסיוני שיווק או פנסיוני ייעוץ מתן לשם או פעמי חד באופן פנסיוני שיווק או פנסיוני ייעוץ

 .פנסיונית סליקה מערכת באמצעות שתיעשה יכול, לעיל כאמור, אודותיי מידע העברת.  מתמשך

 בטופס המנויים המוצרים מלבד, זו הרשאה חתימת למועד נכון כלשהוא מוסדי בגוף עבורי המנוהלים הפנסיוניים המוצרים לכל מתייחס זה כוח פוייי

 (דבנפר מוסדי גוף כל עבור) זו להרשאה המצורף

 .שברשותך הפנסיוניים המוצרים לכל תתייחס ההרשאה, ב"המצ בטופס פנסיוניים מוצרים ינויצו לא אם! לב שים

 *** חתימתה מיום חודשים 3 במשך בתוקפה תעמוד זו הרשאה***                                          

 :החתום על באתי ולראיה                                                                    

                             ________________                                                 __________________ 

 ך החתימהתארי                                                                 הלקוח חתימת                                

 על בפיקוח לתקנות בכפוף תעשה מרכזית פנסיונית  סליקה מערכת באמצעות כאמור פניה, המוסדי לגוף בשמו הפונה, הרישיון בעל של לעבודתו הקשור עובד -" מטעמו מי" .1

 2712– ב"עהתש, (מרכזית פנסיונית סליקה במערכת מידע אבטחת()פנסיוניים סליקה ומערכת שיווק ייעוץ) פיננסיים שירותים

 .הפנסי קרן או השתלמות קרן של, גמל קופת של מנהלת חברה או ביטוח חברת" מאלה אחד כל -" מוסדי גוף" .2

 רשיעו, ניהול דמי, ביטוחי מסלול, השקעה מסלולי, במוצר שלי החשבון פרטי, הפנסיוני המוצר סוג, המוצר את המנהל המוסדי הגוף פרטי לרבות -"פנסיוני מוצר אודות מידע" .3

 .הנדרש ככל רפואי ומידע ותביעות הלוואות,ועיקולים שיעבודים נתוני, חריגים קיום על מידע, מוטבים פרטי, כספיות ויתרות הפקדות, שכר פרטי, מעסיק פרטי, תשואה

 .הפנסיוני הייעוץ לחוק( 2()ז)ט31 בסעיף הכהגדרת פנסיוני במוצר הכלולה ביטוח ותכנית הפנסיוני הייעוץ לחוק 1 בסעיף כהגדרתו פנסיוני מוצר -"פנסיוני מוצר" .1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ( רשות) מידע לקבלת רישיון לבעל פעמית חד להרשאה נספח                                                                           

   (שם הגוף המוסדי)___________________לכבוד 

 .מוחרגים פנסיוניים מוצרים רשימת:        הנדון

 זיהוי . מס_____________________________    :שם הלקוח

 :ההכוח מייפויי המוחרגים הפנסיוניים המוצרים פירוט להלן

 פוליסה/הפנסיוני המוצר של קידוד מספר  (2) פוליסה/ הפנסיוני במוצר הלקוח חשבון מספר  (1)

  

  

  

  

  

  

 .במוצר הכלולים הביטוחיים הכיסויים כל של רגהחה תכלול פנסיוני מוצר החרגת                                  

 ולראיה באתי על החתום                                                                                 

                                 __________________                                                          ________________ 

 .הרישיון בעל פונה אליו מוסדי גוף לכל  יועבר זה נספח                                                             

 .ריק כשהוא מוסדי גוף לאותו הנספח ישלח,מוסדי בגוף פנסיוני מוצר הכוח מייפוי להחריג ביקש לא הלקוח אם                       

         

         

mailto:mail@forsure.org

