פורשור  -מצילים את הכסף שלך ואותך!
מומחים ברישיון ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לבדיקת תשלומי ביטוח ופנסיה מטעם משרד האוצר.
___________________________________________________________________

כבר הבנת שמשווקי הביטוח והפנסיה דואגים לעצמם ולא לך!
אם אתם רוצים להמשיך ולמחזר את תוכניות הביטוח שלכם בהתאם לשינויים התכופים בחקיקה,
במיסוי ,באפשרויות הביטוח ונתוניכם האישיים,

להמיר הייעוץ למסלול מתמשך ולוודא שהשינויים המבוצעים בפועל – נכונים!
להיות בטוחים

ולחסוך מאות אלפי שקלים
אנו נמשיך לבדוק ולשנות תמהיל תוכנית פנסיונית וביטוחית שלך בצורה רווחית

בהתאם לצרכיך ובעלויות הזולות ביותר!

התעלמת ?...מדובר במאות אלפי שקלים ..
ובביטחון המשפחה שלך!

יש לך הזדמנות נוספת אחרונה
בתשלום חודשי בכרטיס אשראי ללא התחייבות,
ללא פגיעה במסגרת אשראי הכרטיס
וניתנת להפסקה בכל עת ללא שאלות וללא תנאים!
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והמחיר

הצעה זו תקפה ל 1-ימים מיום קבלתה
במשלוח לפקס מס90-1077177 .
שימו לב ,הצעה זו אינה תקפה ללקוחות שהמידעים בתיקם הוסרו ממחשבינו לאחר  54יום של אי-רצף ייעוץ ובהתאם לחוזה
ייעוץ פנסיוני כנקבע על ידי מ .האוצר  ,אנו נבדוק האפשרויות לשחזור הנתונים ובמקרים בהם המידע אינו ניתן לשחזור מהגיבוי
ויש צורך בהזנת נתונים מחודשת  -הצעה זו אינה ניתנת למימוש! והחיוב לא יבוצע.
תשלח הודעה ללקוח על אי-ביצוע עסקה ותינתן אפשרות בהקמת חוזה ייעוץ חדש ובתשלום מופחת מהתעריף המלא בגינו.
המחירים אינם כוללים מע"מ .החיוב בגין עסקת ייעוץ מתמשך מבוצע בפועל ממועד תום חוזה שירות אחרון.

המחיר המיוחד למשך  71חודש המחירים בתוספת מע"מ כחוק.

אבקש לקבל להמשיך ולקבל הגנה על ידי שרות ליווי תמיכה בייעוץ מתמשך של פורשור מומחים כדלקמן:
זכאות לתמיכה טלפונית ,ליווי ועדכונים יזומים מצידי ועדכונים יזומים מצד מומחי "פורשור" -אוכל
לעדכן את מומחי "פורשור" אודות שינויים שחלו בחיי בנושאים המצוינים בהסכם ייעוץ פנסיוני ,מומחי "פורשור"
יבדקו תקינות מסמכים עדכניים ,יספקו מענה טלפוני /דוא"ל לשאלות רלווטיות ויעדכנו אותי באופן יזום אודות
שינויים שחלו בעולם המיסוי ,הביטוח ,הפנסיה ומערכת הבריאות ולקבל התייחסות לצורך בשינויים בכדי לשמור על
תקינות ביטוחיי ורווחיות החיסכון הפנסיוני שלי.
זכאות לראיון משפחתי מוכתב וחוות דעת תקופתית -מידי  81חודש ממועד מסירת דו"ח קודם/תום חוזה
קודם (המאוחר ביניהם ובמידה והנני בשירות חודשי משולם בתוקף וברצף מתום חוזה שירות אחרון ,אוכל לבצע
מילוי ראיון אישי מודפס ,למסור עדכון מידעים ומסמכים עדכניים לבדיקה וקבל חוות דעת מעודכנת ומנומקת כוללת
מכתבי הנחיה לסוכנים ,גופים פיננסיים ומעסיקים לשם מיצוי זכויותיי באופן הרווחי והבטוח ביותר.
זכאות להפסקת שרות וחיובים בכל עת תוך  1ימים מהודעה.

נא מלא פרטים מלאים להרשמה:
שם משפחה _________________:שם פרטי_______________:
חשבונית ע"ש________________ :ת.ז/ע.מ/ח.פ _____________:כתובת______________:
נא מלא פרטי כ .אשראי(ניתן לתשלום בכ .אשראי בלבד):
מס .כרטיס

סוג כרטיס___________________ :

_______/____________/_____________/

ת.ז בעל הכרטיס____________________:

תוקף 3 _____/____ :ספ' ב____

שם (במידה ושונה)____________:

אבקש לממש זכותי לשירות מתמשך וליווי ייעוץ באופן אובייקטיבי שהוצעה לי למשך עד  81חודש,
בתעריף מוזל בתוך  7ימים מקבלת ההצעה  ,אחוייב בפועל מתאריך סיום חוזה שירות אחרון:
₪ 333

 +מע"מ

 + ₪ 761מע"מ

(מידי חודש ללא התחיבות וללא שימוש ב "תשלומים" במס.כ .אשראי)
לחודש מתשלום  83ואילך עד חודש 15

(ללא התחייבות כנ"ל)

 + ₪ 3161מע"מ תשלום אחד מראש לשנתיים כולל מע"מ + ₪ 751 ( .מע"מ לחודש)
( ₪ 7019במקום  + ₪ (7019מע"מ
תוספת תשלום חד -פעמי בגין שחזור מידע במערכת ייעוץ וניהול במידה וחלפו מעל  75יום
מיום גמר חוזה שירות אחרון( .מותנה באישור מקדים של החברה לאפשרות שיחזור והמשך שירות מתמשך )
אבקש חשבוניות ע"ש _______________________:כתובת_____________________:
תאריך_____________________:

חתימה_________________:

למען הסר ספק -חוו"ד וניתוח הינם אובייקטיבים ללא ביצוע עסקאות במוצרים פנסיוניים ללא גביית עמלה מגופים פנסיוניים,
בהתייחס לנתונים ומיידעים שסופקו ע"י הלקוח בהתאם לרשימה שקיבל ואישר עד יום הראיון האישי והנחיות והנחות יסוד
שנמסרו על ידו בראיון /שאלון ,לאחר שיחתום על חוזה "ייעוץ פנסיוני" בנוסח עפ"י הנחיות משרד האוצר –כחוק!
החיוב בגין עסקת ייעוץ מתמשך מבוצע בפועל ממועד תום חוזה שירות אחרון .הצעה זו אינה תקפה ללקוחות שהמידעים בתיקם
הוסרו ממחשבינו לאחר  84יום של אי-רצף ייעוץ ובהתאם לחוזה ייעוץ פנסיוני כנקבע על ידי מ .האוצר .אנו נבדוק האפשרויות
לשחזור הנתונים בתשלום כאמור ובמקרים בהם המידע אינו ניתן לשחזור מהגיבוי ויש צורך בהזנת נתונים מחודשת  -הצעה זו
אינה ניתנת למימוש! והחיוב לא יבוצע .תשלח הודעה ללקוח על אי-ביצוע עסקה ותינתן אפשרות בהקמת חוזה ייעוץ חדש
ובתשלום מופחת מהתעריף המלא בגינו .המחירים אינם כוללים מע"מ ועשויים להשתנות עפ"י שיקולי החברה ותוך מתן הודעה
מראש לאפשרות המשך השירות ללקוח ,מחיר המבצע מובטח ל 81-חודש ובמקרה עדכון מחיר לא יחויב הלקוח טרם אישורו!
.אין לבצע שינויים במסמך זה ,הנוסח המקורי מחייב את הצדדים.

הצעה זו (בעלות יורדת וללא דמי שחזור) תקפה ל 1-ימים מיום קבלתה,
או בקובץ סרוק לדוא"ל mail@forsure.org
במשלוח לפקס מס90-1077177 .

