
 

 

 !וגם אותך מומחים  מצילים את הכסף שלךיועצים  –פורשור 
 .משרד האוצרמשרד האוצר  מטעםמטעםביטוח ופנסיה ביטוח ופנסיה לבדיקת תשלומי לבדיקת תשלומי   אובייקטיביאובייקטיבי  ייעוץ פנסיוניייעוץ פנסיוניברישיון ברישיון 

___________________________________________________________________ 

 

 שור",לכבוד מומחי  "פור  

 י!לא ל –שמשווקי הביטוח דואגים לעצמם  הבנתי   

 !ולחסוך מאות אלפי שקלים ללא הפסדים מיותריםתוכנית פנסיונית  הרוצ גם אני  

 

 ברצוני לבדוק בבדיקה אובייקטיבית ע"י יועץ מורשה מטעם משרד האוצר

 לצרכי הסוכן שלי?מותאמות לצרכי או  יהתוכניות הפנסיונית ותכניות הביטוח האישיות והמשפחתיות של האם 

 הפנסיה שלי מובטחת  האם

 כללבמשפחתי מבוטחת  האם

 נני מנצל החזרים המגיעים לייאו א תשלומיי כוללים מיסוי לחינם האם

 .או תעריפים אסטרונומיים התשלומים שלי כוללים כפילויות ותשלומים מיותרים האם

 .נהלהוזיל תשלומי משכנתא או לקצר מספר התשלומים בגיהאם ניתן 

 ₪ 118,000 במידה ולא תמנעו  הפסדים של לפחות  להחזר כספי מלא  –והאם גם לי, תוכלו  לתת אחריות 

 .לשבוע בלבד  יועצים תהוזלת פגיש במסגרת הזדמנות .דק' באחד ממשרדי חברתכם 40נא קבעו עימי פגישה בת  .1

 (.אם לא אפעל עתה משיך להפסידאמפסיד וכמה  ניכמה אהמצב כיום ) הנכונים  ובדקו בפגישה בררו עימי את צרכי .2

  הפסדי בחודש , לשנות  לי תמהיל חסכון פנסיוני ₪ולמנוע נזק של לפחות מאות במידה ואתם  מסוגלים לעזור לי  .3

בתעריפים ודמי ניהול, להורות  לסוכני הביטוח שלי כיצד להתאים  העלויות הזולות ביותר, להשיג עבורי ריווחיל

 משמעותי!-ריווחיולהגדיל החיסכון שייצבר  לי בפנסיה באופן   ביטול תשלומי כפל ויתרתוך  שלי כילצרהביטוחים 

נא   ולשנות את תמהיל הלוואות המשכנתא שלי באופן שאשלם פחות מידי חודש או לאורך תקופה קצרה יותר.

 כאמור. וחהתחייבות לרוהגישו לי, הצעה למסלול ליווי וייעוץ אובייקטיבי המתאים לי כולל 

  לנטרול הפסדים ושקט נפשי בביטחון המשפחתילאחר שאחליט כי אתם הפתרון הנכון ביותר עבורי  .4

 אורה לכם לבצע את הייעוץ  ולהכין עבורי  מסמכי הנחיות והוראות לחברות הביטוח והגופים הפיננסיים. 

                עתיד טוב יותר ובמחיר הזול ביותר. י ל באופן שיבטיח

                

 

 

 

 מדובר במאות אלפי שקלים ... וגם בביטחון המשפחה!  ,תעלם אינני מתכוון לה                        

        חברות ביטוח, סוכנים וקופות גמל!בנקים,לפסיק לשלם לחינם להגיע הזמן שא                  

         

 

 

 



 

 

 

 !ו..אנשיםכסף מצילים  יועצים -פורשור
 .משרד האוצרמשרד האוצר  מטעםמטעם  אובייקטיביאובייקטיבי  ייעוץ פנסיוניייעוץ פנסיונירישיון רישיון בבע"י מומחים ע"י מומחים   ביטוח ופנסיהביטוח ופנסיהבדיקת תשלומי בדיקת תשלומי 

    .09-8941711 למשלוח לפקס מס – מועד הנקוב בהודעה אליה צורף הטופס הצעה זו תקפה ל  

 

 נא מלא פרטים מלאים להרשמה:

 שם פרטי:_______________              שם משפחה:_________________              

 ______________   _  טלפון נייד:         כתובת דוא"ל:________________________ 

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

 דואר: עיר _______________ רח'/ ת.ד ________________    מיקוד:_______

 

 סוג כרטיס:____________  א פרטי כ. אשראי )ניתן לתשלום בכ. אשראי בלבד(:נא מל

 אמריקן אקספרס בלבד(ויזה.  מאסטר כארד, )ניתן לשלם בכרטיסים: ישראכרט,

 

 _____ ספ' א'  4  תוקף:  ___/__ ________/________מס.כרטיס  ______/________/_

 שם )במידה ושונה(:____________ת.ז בעל הכרטיס:____________________     

  

עם יועץ בכיר בעל רישיון ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מטעם  מקדימה  לתאם פגישת הערכת תועלותאבקש 

 ( :המחירים אינם כוללים מע"מ) מקבלת ההצעה כדלקמן בתעריף מוזל / מנכ"ל "פורשור",  משרד האוצר

 

  ₪ 490   .     רק              ..................................₪      870במקום    בעלות מוזלתכל אחד מהמועדים שתבחרו עבורי  ב       

  כולל מע"מ₪  448חסכון של        

 ₪ 590     בעלות מוזלת ...........................  'ה       ד'         ג'         ב'          א'       : הינםש  ימים המועדפים עליבאחד ה            

 כולל מע"מ ₪  330חסכון של               

   מגדל המפרש       -בסניף:  חיפה             מגדל המוזיאון   –ת"א                           בסניף:              

 ,  14:00        ,         13:00            ,  12:00          ,  11:00              ,  10:00       : ות מועדפותבשע                        

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ₪ 380     מוזלת תוספתב            ₪  1000בתוספת עלות   במקוםערך עם מנכ"ל "פורשור"           יאבקש שפגישה זו ת             

 

                                            רכתה עקב איחור.אדקות ממועד ההתחלה שהוזמן ולא תתאפשר ה 45יש להגיע לפגישה במועד שנקבע, משך הפגישה עד          

 תאריך:_____________________             חתימה:__________________                                                 

 יב הפונה טרם אישורפנויים בעת קבלת ההזמנה, לא יחו משלוח הזמנה זו אינו מבטיח זמינות המועד שהתבקש, במידה והמועדים אינם

 . אלא אם בחר באופציה המוזלת. לא יחויב בגין ביטול הזמנהטלפוני למועד מסוכם שונה מהמבוקש ו

 בהודעה למוקד שירות לקוחות בטלפון: הפגישה שהוזמנה  ואושרהמועד ימי עבודה לפני  5 עדמדיניות וביטולים: ניתן לבטל את הרכישה 

בשום שלב לא יינתן החזר הגעה במועד שנקבע -ו/או במקרה של איר מועד זה לאח+ מע"מ  ד.ביטול. ₪ 197, בניכוי 1-700-700-913

 .שהוא

 מגופיםעמלות  גביית ללא פנסיוניים במוצרים עסקאות ביצוע ללא אובייקטיבים הינם יועציםתוח הוני ד"חו -למען הסר ספק             

 י"ע שסופקו ומיידעים לנתונים בהתייחסע"י בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר נערכים , ו/או חברות ביטוח פנסיוניים             

 .שקיבל לרשימה בהתאם הלקוח             

 09-8941711 למשלוח לפקס מס –  מועד הנקוב בהודעה אליה צורף הקישור לטופסהצעה זו תקפה ל                     


