
                                                                      

 1עמוד         20192212ר  
 

 !ו..אנשיםכסף מצילים  יועצים -פורשור
משרד האוצר מטעם . אובייקטיבי ייעוץ פנסיונירישיון בע"י מומחים בדיקת תשלומי ביטוח ופנסיה 

___________________________________________________________________ 

 !לא לכם –שמשווקי הביטוח דואגים לעצמם  םאם הבנת
 

 נבדוק עבורכם את התשלומים שלכם לביטוחים אישיים ותוכניות פנסיהאנו 

  בה נמליץ כיצד לשנותם באופן ריווחי דעת אובייקטיביתחוות ונגיש לכם 

 ולא לצרכי החברות!  -כם המותאם לצרכי

 .בעלויות הזולות ביותר

 

 

 

 התהליך            

 לשם הכרת צרכיך.  נקבל ממך את כל הנתונים הדרושים .1

 .דעת מנומקתבחוות תמהיל חסכון פנסיוני  נגיש לך .2

 ודמי ניהול. ביטוח  נשיג לך העלויות הזולות ביותר בתעריפי .3

 והוראות לחברות הביטוח והגופים הפיננסיים.מסמכי הנחיות  נכין .4

 ונוכל לעמוד לרשותך לפיקוח על ביצוען. בהתאם לצרכיך ובמחיר הזול ביותרבאופן שיבטיח לך עתיד טוב יותר 

 

 !בביטחון המשפחהגם ו מדובר במאות אלפי שקלים .........    אל תתעלם                     

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

               

  2015את המבצע של תחילת שנת  נצל                                  

 ובתנאי תשלום נוחים במיוחד!בייעוץ במחיר הזוכים  28ה בין והי                     

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 ימים בלבד 7-הצעה זו תקפה ל                                                

 2עמוד         20192212ר                             

  23/02/2015 :תאריךעד ימים בלבד  7-ל ידוע לי כי הצעה זו תקפה                                     

לפי  בדיוק פעלא ללא "אותיות קטנות",על ידי האחריות הבלעדית המדהימה  100%הגנה של  לאבקש לקב                                        

קבלת יום ממועד  45בתוך כם אלי ירעבאאם לאחר ש -חזור ונטרול הפסדים בתוכניות פנסיוניות קיימותמ  כדלקמן:קבל אחריות ואההנחיות 

יכולים נם י, יתברר כי מומחי "פורשור" אוהכלכליהביטוחי האישי  יוהמיידעים הדרושים אודות מצבהמסמכים הרלוונטיים  כל את הערכה 

ו/או לשפר את תקפות י לטווח הארוך/ הפנסיה הצפויה ל יתשלומים מיותרים ו/או כפולים ו/או יקרים ו/או להגדיל את /החיסכון של נילמנוע ממ

בפועל, ללא כל שאלה שהיא!  ימלוא סכום התשלום שביצעת ייוחזר ל - מעלות חוות הדעת 7בסכום שהינו לפחות פי  יוסכומי הביטוח של

              והעסקה תבוטל.

 

 ם:נא מלא פרטים מלאי

 שם פרטי:_______________                     :_________________ שם משפחה 

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

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

 כתובת דוא"ל:________________________                                         ______________  _  טלפון נייד:                                 

 

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

 )ישראכרט,ויזה ואמריקן אקס בלבד(                                                            _____________________סוג כרטיס:

 

 ______ )בגב הכרטיס(אחוריות  רותספ 3_  . תוקף:  ___/__ ________/________מס.כרטיס  ______/________/_

 

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

 

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

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

 ₪ 16,700          חודש(         24בדוא"ל ) -כולל עדכוני חדשות בענף תוכניות( 10זוג )עד ערכת ניתוח צרכים ביטוחי + פנסיוני ל             

 ' תוכ 6 עדלבעלי + ערכת איסוף מיידעים ביטוחי+ פנסיוני ב/ז כולל פעמי -חדפנסיוני  + ערכת ניתוח ביטוחמבצע             

 ₪      6,770      רק           ₪ 16,700 במחירבמקום     חינם + שנה פורטל  חדשות  לדוא"ל  לכל אחד השתלמות/ג"פנסיה קו /ביטוח            

 (5%תש' בהנחה   3,  עד מ"+מע כ"א₪  423 ש'ת 16)עד     שווים  חודשיים 'תש_____  -ב            

  לאחר יום 90-בגבייה נדחית לוחודש   24  -ל  50%  הנחהב מתמשךלמסלול ייעוץ להצטרפות לנצל זכותי  אבקש            

                                                                             ₪                                 167  בעלות ח' של רק . -₪  333במקום ב  בכל עת!ואפשרות הפסקת המסלול המתמשך והחיוב   ללא התחייבות, הזמנה זו           

              

                      ______________________________________________________________            _________ 

 תאריך:_____________________             חתימה:__________________                                                 

היקף הבדיקה כרשום  המוקדם מביניהם, –דעת -יום מיום הזמנה או מועד השלמת חוות 90 נדחית ב הינה גביה בגין מסלול מתמשךתחילת 

ימים  7בהודעה מראש של  -בכל עת וגם לפני תחילתו ולוותר על זכות ההנחה בשירותליווי שירות לבטל הזכות ללקוח ,  1מס. בעמוד

שעות ממועד הרכישה,  48מדיניות וביטולים: ניתן לבטל הרכישה תוך                                        .טרם תחילת כל חודש קלנדארי בלבד

האחריות ישה כל המוצרים והשירותים בכפוף לתנאי הרכ, בשום שלב שהוא לאחר מועד זה לא יינתן כל החזר דמי ביטול, ₪  1,295בניכוי 

החזר יום מעת הזמנת השירות,  45-מ ובתנאי שהלקוח יאסוף וידאג להעביר המיידעים כל הדרושים לא יאוחרהחברה שבאתר והחוזה 

 יום מיום ההודעה. 90ראי תוך בצ'ק או בזיכוי של כרטיס האשישלח  

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

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

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

 .החוזה האמורמהווה הסכמה לתנאי הזמנה זו ו    www.forsure.org.ilבאתר    !כחוק–האוצר  באישור משרד                     

 09-8941711למשלוח לפקס מס  –ימים בלבד ממועד מסירתה  7-הצעה זו תקפה ל                          

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

