
                                                                      

 

 

 !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 

___________________________________________________________________ 

 לא לכם –שמשווקי הביטוח דואגים לעצמם  םאם הבנת

 ?ולחסוך מאות אלפי שקלים רווחיתרוצים תוכנית פנסיונית 
 

 ביטוחנבדוק עבורכם את התשלומים שלכם לביטוחים אישיים תוכניות פנסיה ואנו 

  נותם באופן ריווחיבה נמליץ כיצד לש חוות דעת אובייקטיביתונגיש לכם                             

 !ולא לצרכי החברות והבנקים  -כם המותאם לצרכי                                       

 .בעלויות הזולות ביותר                                                            
 

     

 סיכונים     : סנכרון מומחיםב.צרכים ויעדים, רועיםסימולציות אינבצע , המיידעים והמסמכיםנסרוק ונמיין   ןיימנ        

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

 .תעריפים        

 .הכנת דוח מסקנות והמלצותנכין                          

 ,ביטוח העלויות הזולות ביותר בתעריפיהכולל  .בחוות דעת מנומקת ביטוחי/ יל חסכון פנסיוניתמה נגיש לך                         

 .ומקסימום החזרי מס  דמי ניהול                         

 .והגופים הפיננסייםהבנקים , כי הנחיות והוראות לחברות הביטוחמסמ עבורך כיןנ             

 .ושקט נפשיעתיד טוב יותר באופן שיבטיח לך              

 

 (במסגרת שירות מתמשך)נפקח ונוודא שהשינויים בוצעו כהלכה ונעדכן אותך כל חייך               

 . ךילגבי עדכונים דרושים למיצוי זכויות                       

 !אישיבביטחון הגם ו ...מדובר במאות אלפי שקלים ......    אל תתעלם                     

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

             !לחסוך מאות אלפי שקלים באמצעות חוות דעת לתמהיל פנסיוני אובייקטיבי שתבנו עבורי יםרוצ יאנ, כן        

                                                                           :גם  חינם ללא תשלום קבל בנוסףאים מקבלתה ימ 7חתומה בתוך שבמבצע ההזמנה  במשלוחו      

 

                                            

      ימים בלבד 7-הצעה זו תקפה ל 

 2עמוד         08822222ר 

 

 

 

 

 

 



 2עמוד         08222228ר              

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

/ בכדי לבצע חוות דעת. יי הפנסיוניות כולל קופות גמל על שמיותלשם קבלת מיידעים אודות תוכני כי תפנו למסלקה הפנסיוניתאבקש       

ידוע לי כי המידע במסלקה הפנסיונית הינו בנושאי תכניות פנסיה וגמל בלבד וכי עלי להשלים את   .ועבור משפחתיייעוץ פנסיוני עבורי 

כי המידע שיתקבל  ים/מסכים נ/הנני.ביטוחי -ייעוץ פנסיוני/ דעת –המידע הנחוץ בנושא תוכניות ביטוח של משפחתי בעצמי לשם הכנת חוות 

או /ו וומומחיה אחראיים לטיב" פורשור"ייעוץ פנסיוני ביטוחי וברור לי שאין חברת /הכנת חוות הדעתמהמסלקה הפנסיונית יהווה הבסיס ל

 .מיידעים המקבלים מהמסלקהאו נכונות ה/ות ולמש

 :נא מלא פרטים מלאים

 __________________:שם פרטי            _________________                 :שם משפחה 

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

 _______________   :מיקוד___    ________________________ד .ת/ ' רח_______________ עיר :    דואר. כ 

 ___                               _____________________:ל"כתובת דוא_______________            :  טלפון נייד 

 

 ________________(:   במידה ושונה)שם בעל הכרטיס     (:אשראי בלבד. ניתן לתשלום בכ)אשראי . נא מלא פרטי כ

 

 ____________________         :ז בעל הכרטיס.ת                       _______________ :סוג כרטיס

 

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

 

 ,בהצעה זו אבקש לממש זכותי שהוצעה לי       

 :( מ"המחירים אינם כוללים מע) ימים מקבלת ההצעה כדלקמן  7בתוך תעריף מוזל        

 ₪   1,769                                                                                   ה ומיונם עבור יחיד לקסממיידעים ממיון  ליטתק             

              

                                                                              ₪   2,269                                                                     שני בני זוגה ומיונם עבור לקסממיידעים מ יטת ומיוןלק            

 

 __________________:חתימה_____________________             :תאריך    

 

 (ז בנפרד/יש להפיק קוד עבור כל ב)נו  /קוד אישור שהופק במסלקה על ידיב "צמ 

                                                                              

         ___________________   :קוד מסלקה______________ :ז.ת____________ :שם מלא

 __________________:חתימה

 

___________________   :קוד מסלקה______________ :ז.ת____________ :שם מלא

 __________________:חתימה

 

  (ציא קוד בנפרד להו כל בגיר צריך,שימו לב )  חוכלת קוד אימות ייפוי קישור לקב            

 לאחר מועד זה לא , דמי ביטול מ"מע+₪ 669בניכוי , שעות ממועד הרכישה 84תוך  ת השרותרכישן לבטל נית   : מדיניות וביטולים

והחוזה שבאתר החברה ובתנאי  ישה האחריותכל המוצרים והשירותים בכפוף לתנאי הרכ, יינתן כל החזר בשום שלב שהוא 

ק או בזיכוי של 'החזר ישלח  בצ, ם מעת הזמנת השירותיו 84-שהלקוח יאסוף וידאג להעביר המיידעים כל הדרושים לא יאוחר מ

 .יום מיום ההודעה 69כרטיס האשראי תוך 

פנסיוניים חברות  מגופיםעמלות  ללא פנסיוניים במוצרים עסקאות ביצוע ללא אובייקטיבים הינםהיועצים  ד"חו -למען הסר ספק

   י הלקוח"ע ומיידעים שסופקו לנתונים ר בהתייחסי בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצ"נערכים ע, ביטוח

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

 .זו מהווה הסכמה לתנאי החוזה האמור והזמנה   www.forsure.org.il באתר    !כחוק–באישור משרד האוצר 

 00-8072722למשלוח לפקס מס  –ימים בלבד ממועד מסירתה  7-הצעה זו תקפה ל                                                  
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