
                                                                      

 

 

 !אנשים..וכסף מצילים  יועצים -פורשור
 .משרד האוצרמשרד האוצר  מטעםמטעם  אובייקטיביאובייקטיבי  ייעוץ פנסיוניייעוץ פנסיונירישיון רישיון בבי מומחים י מומחים ""עע  ביטוח ופנסיהביטוח ופנסיהבדיקת תשלומי בדיקת תשלומי 

___________________________________________________________________ 

 !כםלא לו –דואגים לעצמם    שמשווקי הביטוח אם הבנת

 תוקףעל וביטוח ב רווחיתתוכנית פנסיונית  הינה כםשאיפתאם 

 לביטוחים אישיים ותוכניות פנסיונית  כםאת התשלומים של כםנבדוק עבוראנו 

   הפסדים ךמשתמנע מ דעת אובייקטיבית חוות כםונגיש ל

 .בעלויות הזולות ביותרו !המשווקיםולא לצרכי   - לצרכים שלכם המותאם   באופן ריווחי

 

 התהליך                   

 .כםלשם הכרת צרכי  את כל הנתונים הדרושים כםנקבל מו .לשם הכרות ואיסוף חומר דרוש ערכה כםל ספקנ

     

 , מיסוי, סיכונים: סנכרון מומחיםב.צרכים ויעדים, סימולציות אירועיםנבצע , המיידעים והמסמכיםנסרוק ונמיין   ןיימנ        

 .תעריפים נוזילתשלומי יתר וכפל ו נטרלנ. לעומת המצב הקיים מומלץ הדרוש והמצב נמפה ה. והשקעות פרישה                

 .הכנת דוח מסקנות והמלצותנכין                 

 ביטוח ודמי ניהול  העלויות הזולות ביותר בתעריפיהכולל  .בחוות דעת מנומקתתמהיל חסכון פנסיוני  כםנגיש ל                 

 .י מסומקסימום החזר                

 .מסמכי הנחיות והוראות לחברות הביטוח והגופים הפיננסיים כםעבור כיןנ     

 .ושקט נפשיעתיד טוב יותר  כםבאופן שיבטיח ל     

 

 (במסגרת שירות מתמשך) כםנפקח ונוודא שהשינויים בוצעו כהלכה ונעדכן אותך כל חיי          

 . כםלגבי עדכונים דרושים למיצוי זכויות                 

 !משפחתיבביטחון הגם ו ...מדובר במאות אלפי שקלים ......     מואל תתעל                    

        !סוכנים וקופות גמל, הגיע הזמן להפסיק לשלם לחינם לחברות ביטוח                              

     : גם חינם ללא תשלום בנוסף וקבלת ים מקבלתהימ 7חתומה בתוך שבמבצע ההזמנה  במשלוח

                                                                                

 השתלמות /ג"קו 6+פנסיה  /ביטוח' תוכ 6 ועד - בת זוגכם/גם לבן  'וכו,סיעוד,חיים,בריאות גם למחזור תוכניות נוספות – ללא עלות נוספת. 

 (אופציה בתשלום נפרד)  .בכל שאלה מהיועצים שלנו במענה טלפוני –צי מחיר בפחות מח שנה   תמיכה במשך 

  (אופציה בתשלום נפרד) בכל שאלה מהיועצים שלנו במענה טלפוני –תמיכה במשך  שנה  05%הוזלה  של 

 (חודש 42)    ומניעת הפסדים ליתאסימכמפנסיה  הבטחתמאיתנו לבתפוצת דואל  עדכונים                 

  מ"מע+ 01₪,,,8  -כ שיחסכו לי כסף רב          כ הטבות"סה  ד חיים קליר"פרי עטו של עו" המדריך לתובעי גמולי ביטוח"ספרון 

  44/14/14תעריפים עדכניים ל 

   לתוכנית₪  405מחיר בדיקת תוכניות עודפות על היקף האמור הינו.                                                                                           

 

                                                 5/44//451/תקפה עד הצעה זו   

 8עמוד         81822828,ר 

 

 



 

 

 2עמוד         82282818,ר 

   5/44//451/תקפה עד הצעה זו                                              

 

 :נא מלא פרטים מלאים

 _______________:שם פרטי                     _________________ :שם משפחה 

 __________________:  פ .ח/מ.ע/ז.ת__________________                :  ש"חשבונית ע 

 _______________   :מיקוד________________    ד .ת/ 'רח_______________ עיר     :כתובת למשלוח דואר

                                ________________________:ל"כתובת דוא          ______________  _  :טלפון נייד                                 

 

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

 (ויזה ואמריקן אקס בלבד,ישראכרט)                                                            _____________________:סוג כרטיס

 

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

 

 _______________________   (:במידה ושונה) בעל הכרטיס  שם____________________     :ז בעל הכרטיס.ת

 

 ,בהצעה זו אבקש לממש זכותי לחוות דעת לתמהיל ביטוחי פנסיוני ריווחי באופן אובייקטיבי שהוצעה לי

 ( :מ"המחירים אינם כוללים מע) ימים מקבלת ההצעה כדלקמן  8בתוך תעריף מוזל 

  ₪    055,/                    מוזל לרווק                                                      ( נא מחק המיותר)פנסיוני בלבד  אודעת ביטוחי              

 ₪   8,755            (    חודש 42)ל "בדוא -כולל עדכוני חדשות רלוונטיות בענף  פנסיוני לרווק וגםביטוחי  ערכת ניתוח צרכים             

               פנסיוני                                                                        + איסוף מיידעים ביטוחית ערכ+ ז /בכולל פנסיוני  +ביטוחי בנושא  לניתוח צרכיםערכה משלוח מבצע                 

 ₪      16/,8       רק                                          ₪ ,,80,8 במקום במחיר             חינם ל"שנה עדכוני חדשות ענף  לדוא+              

    ( א "כ /69  ) שווים .....תשלומים חודשיים ____ 14_____  -ל..אפשרות ל  אבקש לנצל זכותי+              

 ₪   1/7   ...  רק  של בעלות חודשית                  ₪  ///במקום ב  חודש  14לליווי חודשי במשך    08%  של להנחהו                

            !בכל עתובאפשרות ביטול הליווי והחיוב בגינו   ללא התחייבות                

 ₪  1,475                            לי להשלמת מידע אישי  אטל החברה באופן פרונ"לביצוע ראיון אישי משפחתי עם מנכ תוספת             

 (הרגיל במקום העברת המידע בשאלון הנשלח ללקוח במסלול)             

                     !בלבד ₪ 8יבוצע על ולכן תשלום ראשון בעת ההזמנה  יום מהזמנת השירות 50-הינה רק לאחר כ במבצעחיוב תחילת              

 __________________:חתימה_____________________             :תאריך                                                 

  1. היקף הבדיקה כרשום בעמוד מס ,המוקדם מביניהם –דעת -יום מיום הזמנה או מועד השלמת חוות 95תחילת שירות לווי הינה 

 .ימים בלבד 8בהודעה מראש של  -בכל עת וגם לפני תחילתו ולוותר על זכות ההנחה בשירותליווי שירות לבטל הזכות ללקוח 

בשום לאחר מועד זה לא יינתן כל החזר , דמי ביטול₪  890בניכוי , שעות ממועד הרכישה 28תוך ניתן לבטל הרכישה : מדיניות וביטולים

ובתנאי שהלקוח יאסוף וידאג להעביר החברה שבאתר והחוזה האחריות ישה כל המוצרים והשירותים בכפוף לתנאי הרכ, שלב שהוא 

יום מיום  95ק או בזיכוי של כרטיס האשראי תוך 'בצהחזר ישלח  , יום מעת הזמנת השירות 20-מ המיידעים כל הדרושים לא יאוחר

 .ההודעה

                         פנסיוניים מגופיםעמלות  ללא פנסיוניים במוצרים עסקאות ביצוע ללא אובייקטיבים הינם יועציםה ד"חו -למען הסר ספק                   

   הלקוח י"ע שסופקו ומיידעים לנתונים בהתייחסי בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר "ענערכים , חברות ביטוח                     

 עיין בחוזה ייעוץ פנסיוני  הלקוח ש לאחר האישי בראיון/ בכתב ידו על שנמסרו יסוד והנחיות ואישר שקיבל לרשימה בהתאם                     

 .החוזה האמורמהווה הסכמה לתנאי הזמנה זו ו   www.forsure.org.il באתר    !כחוק–האוצר  משרדבאישור                      

 0,-1058888למשלוח לפקס מס  –   5/44//451/עד הצעה זו תקפה                           

http://www.forsure.org.il/
http://www.forsure.org.il/

