פורשור מומחים  -יועצים מצילים כסף

ו..אנשים!.

________ תאגיד ייעוץ פנסיוני ביטוחי ברישיון משרד האוצר____________

אם הבנתם שמשווקי הביטוח דואגים לעצמם
ולמרבית הציבור ניתן לחסוך מאות אלפי שקלים
להקטין תשלומים חודשיים ולהיות מבוטחים כהלכה.
זה הזמן לבנות לעצמך עסק בתחום הולך ומתפתח
קורס וידאו למתכנני ביטוחי אישי ומשפחתי במכללת  ForSUREמכשיר אנשי מקצוע
בתחום בדיקת תשלומים לביטוחים אישיים -בריאות ,תאונות אישיות,סיעוד ועוד.
ומקנה לכם את הכלים על מנת ללוות לקוחות בעולם זה.
ומאפשר לכם הגשת חוות דעת מומחים אובייקטיבית ללקוחותיכם הכוללת
המלצות כיצד לשנות תשלומים אלה באופן ריווחי המותאם לצרכיהם  -ולא לצרכי חברות הביטוח!

בעלויות הזולות ביותר.
תוך וידוא תקפות וקיימות ביטוחים נחוצים בפועל.

מדובר במאות אלפי שקלים  ...וגם בביטחון האישי!
הקורס מתמקד על היבטי ניתוח צרכי המשפחה ,חוקי הביטוח ,מושגים והגדרות ,היבטים משפטיים ואתיים
המתייחסים לענף ,אופן הכרות ,איסוף חומר דרוש והגשת חוות-דעת
למצטרפים ניתנת אפשרות לשת"פ ,שיווק וקבלת הפניות
כזכיינים ליצירת עסק ריווחי בענף ההולך וגדל בישראל.
הגיע הזמן להפסיק לשלם לחינם לחברות ביטוח ,סוכנים וביטוחים ישירים.


ק 22121110

הצעה זו תקפה ל 7-ימים בלבד
עמוד 1

עמוד 2

ק 22121110

ידוע לי כי הצעה זו תקפה ל 7-ימים בלבד מתאריך________________ :
כן ,אני רוצה לקבל ערכת קורס וידאו "מתכנני ביטוח אישי ומשפחתי" לחסוך רבבות או מאות אלפי שקלים לי וללקוחות
באמצעות חוות דעת לתמהיל ביטוחי אובייקטיבי שאבנה עבורם!
אבקש לממש זכותי לקבל אחריות להחזר ללא אותיות קטנות או תנאים  ,לאחר הזמנת ערכת קורס וידאו ל "מתכנני
ביטוח אישי ומשפחתי"  -למחזור ונטרול הפסדים בתוכניות ביטוח אישיות ומשפחתיות -המיועד לבדיקת מסמכים רלוונטיים של
תוכניות בפועל ומיידעים הדרושים אודות מצב איש כלכלי ,למניעת תשלומים מיותרים ו/או כפולים ו/או יקרים ו/או לשפר את
תקפות וסכומי הביטוח  .אהיה זכאי להחזר  05%מעלות הערכה בתוך  05יוםמבעת ההזמנה במידה ולא אהיה מרוצה או
אבקש לבטל ההזמנה מבלי שאצטרך להחזיר הערכה ל"פורשור מומחים" וללא צורך בהסברים או סיבות.
נא מלא פרטים מלאים:
שם פרטי_______________:
שם משפחה_________________:
ת.ז/ע.מ/ח.פ __________________ :
חשבונית ע"ש__________________ :
כתובת דואר :עיר _______________ רח'  /ת.ד ________________ מיקוד_______________:
טלפון נייד_______________ :

כתובת דוא"ל________________________:

נא מלא פרטי כ .אשראי (ניתן לתשלום בכ .אשראי בלבד) :שם בעל הכרטיס (במידה ושונה)________________ :
סוג כרטיס( _______________:ישראכרט,ויזה בלבד)

ת.ז בעל הכרטיס____________________:

מס.כרטיס ______ ________/_________/________/תוקף 3 ___/___ :ספרות אחוריות (בגב הכרטיס) ______
במקום בתעריף הנקוב לקורס פרונטאלי  ₪ 0,700בתוך  7ימים מקבלת ההצעה כדלקמן (המחירים כוללים מע"מ) :
בתשלום אחד בהנחה של ........... ₪ 0505-.

במקום 0700

רק

₪ 0,005

ב  3-תשלומים שווים של

 ₪ 767כ"א

 .................. ......................................סה"כ ₪ 0,655

ב 6 -תשלומים שווים של

 ₪ 075כ"א

₪ 0,705

 .........................................................סה"כ

הנחה נוספת בהזמנה לא יאוחר במתאריך הרשמה מוקדמת (המפורסם באתר) שתקוזז מכל צורת תשלום ₪ - 000
* קיזוז הנחת רישום מוקדם תבוצע אוטומטית מהתשלומים בפועל.

תאריך_____________________:

חתימה__________________:

מכיוון שקיימת חשיבות לעדכון תכנים עפ"י שיוניים החלים בעולם הביטוח ,התקינה והחוקים ,חב' פורשור מומחים שומרת לעצמה הזכות
לשלוח הערכה בתקופה שלא תעלה על  05יום מיום ההזמנה (עקב החשיבות בעדכונים ונתונים תקופתיים וצילומי קורס עדכני).
מדיניות וביטולים :ניתן לבטל הרכישה בהודעה בכתב תוך  07שעות ממועד הרכישה בניכוי +₪ 000מע"מ דמי ביטול,
לאחר מועד זה ניתן לבטל הזמנה או לבקש החזר עקב אי -שביעות רצון ללא כל הסבר או תנאים במשך  05יום מיום ההזמנה ולקבל
החזר מיידי של  05%מסכום התשלום  ,החזר ישלח בצ'ק או בזיכוי של כרטיס האשראי תוך  05יום מיום קבלת ההודעה בכתב .
למען הסר ספק  -קורס ודאו "מתכנני ביטוח" מיועד להגשת חו"ד מומחים אובייקטיבים ללא ביצוע עסקאות במוצרים
פנסיוניים
ללא עמלות מגופים פנסיוניים וחברות ביטוח ,ולבעלי רישיון ייעוץ  /שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
הקורס אינו מכשיר לקבלת רישיון ייעוץ  /שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר ואינו מיועד ללימוד ביצוע ייעוץ פנסיוני
כלשונו בחוק .נא עיינו בנושא זה באתר  www.forsure.orgוהזמנה זו מהווה הסכמה לתנאי האמור.

הצעה זו תקפה ל 7-ימים בלבד ממועד מסירתה /פרסומה – למשלוח לפקס מס 00-1001711

