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 !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 

___________________________________________________________________ 

 . קבלתה מתאריךימים בלבד  7-ל הצעה זו תקפה                   

יי הפנסיוניות כולל קופות גמל על שמי. בנושאי תכניות פנסיה לשם קבלת מיידעים אודות תוכניות כי תפנו למסלקה הפנסיוניתאבקש       

 דוח פרוט סכומים וזכויות המגיעים לי בגופים אלה.וגמל לשם הכנת 

המידע שיתקבל מהמסלקה הפנסיונית יהווה יום מקבלת הדוח  ו 45בתוך  ביטוחי-דעת / ייעוץ פנסיוני–חוות במידה ואצטרף לשרות      

 וברור לי שאין  אהיה זכאי לקיזוז התשלום ששילמתי עבור דוח זה מעלות שרות הייעוץהבסיס להכנת חוות הדעת/ייעוץ פנסיוני ביטוחי 

 מיידעים המקבלים מהמסלקה./או נכונות הות ולמשו ו/או חברת "פורשור" ומומחיה אחראיים לטיב

 _____שם פרטי:_____________             שם משפחה:_________________                    לאים:נא מלא פרטים מ

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

___    ___________רח' / ת.ד _____________              עיר _______________ :   כ. דואר                                   

       מיקוד:_______________   טלפון נייד:  _______________            כתובת דוא"ל:________________________                         

 

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

 ת.ז בעל הכרטיס:____________________                                סוג כרטיס:_______________ 

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

        

 ,בהצעה זו קש לממש זכותי שהוצעה ליאב

        

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

      +מע"מ₪    590                                                                      ה ומיונם עבור יחיד לקסממיידעים מ הכנת דוח              

      +מע"מ₪    690                                                          שני בני זוגעבור הכנת דוח  מיידעים ממסלקה ומיונם             

                                                   

  חתימה:__________________תאריך:_____________________                 

 

 

    מדיניות וביטולים: 

דמי ביטול, לאחר מועד זה לא יינתן כל החזר בשום שלב  +מע"מ₪ 190שעות ממועד הרכישה, בניכוי  48תוך  ת השרותרכישניתן לבטל 

יאסוף וידאג להעביר המיידעים והחוזה שבאתר החברה ובתנאי שהלקוח  ישה האחריותשהוא , כל המוצרים והשירותים בכפוף לתנאי הרכ

 יום מיום ההודעה. 90יום מעת הזמנת השירות, החזר ישלח  בצ'ק או בזיכוי של כרטיס האשראי תוך  45-כל הדרושים לא יאוחר מ

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

   י הלקוח"ע ומיידעים שסופקו לנתונים נערכים ע"י בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר בהתייחס

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

 .והזמנה זו מהווה הסכמה לתנאי החוזה האמור    www.forsure.org.ilבאתר    !כחוק–האוצר 
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