
                                                                      

 

 

 .!אנשים..וכסף מצילים  יועצים -מומחים  פורשור
 

 ____________תאגיד ייעוץ פנסיוני ביטוחי ברישיון משרד האוצר________   

 שמשווקי הביטוח דואגים לעצמם  םאם הבנת

 ות אלפי שקליםלחסוך מאולמרבית הציבור ניתן  

 .ולהיות מבוטחים כהלכהלהקטין תשלומים חודשיים 

 זה הזמן לבנות לעצמך עסק בתחום הולך ומתפתח

 מכשיר אנשי מקצוע ForSURE במכללת קורס מתכנני ביטוחי אישי ומשפחתי 

 לביטוחים אישיים תשלומים בתחום בדיקת 

 .ומקנה לכם את הכלים על מנת ללוות לקוחות בעולם זה

 ללקוחותיכם הכוללת אובייקטיביתמומחים חוות דעת  ומאפשר לכם הגשת                       

 !הביטוחחברות ולא לצרכי   - הםהמותאם לצרכי באופן ריווחי תשלומים אלה כיצד לשנותהמלצות         

 

 .בעלויות הזולות ביותר                                                            

 .תוך וידוא תקפות וקיימות ביטוחים נחוצים בפועל                                  

 

 
 !אישיוגם בביטחון ה... מדובר במאות אלפי שקלים                                              

 היבטים משפטיים ואתיים , מושגים  והגדרות, חוקי הביטוח, הקורס מתמקד על היבטי ניתוח צרכי המשפחה             

        

 דעת-והגשת חוות איסוף חומר דרוש, הכרותאופן , המתייחסים לענף                                   

 וקבלת הפניות  שיווק , פ"שתל למצטיינים מובטחת אפשרות                                        

 .ריווחי בענף ההולך וגדל בישראל קסליצירת עכזכיינים                                             

                                

        !"ישירים"וביטוחים סוכנים , הגיע הזמן להפסיק לשלם לחינם לחברות ביטוח                              

         

 

     

 

                                            

      ימים בלבד 7-הצעה זו תקפה ל 

 1עמוד         01122121 ק

 



 

                                   2עמוד         01122121 ק 

  מועד קבלתהמימים בלבד  7-ל ידוע לי כי הצעה זו תקפה 

ביטוח נטרול הפסדים בתוכניות ל" מתכנני ביטוח אישי ומשפחתי" -ניהול סיכונים משפחתי ורס ה להצטרף לקרוצ יאנ, כן      

 . תאונות אישיות ועוד, סיעוד,בתכניות ביטוח בריאות תקפות וסכומי הביטוח ןמגישי חוות דעת בנושא -אישיות ומשפחתיות

        .א"שעות אקדמיות כ 4מפגשים שבועיים בני  9במתכונת של   ,על בסיס מקום פנוי 

 :נא מלא פרטים מלאים

 _______________:שם פרטי________                      _________:שם משפחה 

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

 _______________   :מיקוד________________    ד .ת/ ' רח_______________ עיר :    דואר תובתכ 

 ________________________                               :ל"כתובת דוא__            _____________:  טלפון נייד 

 

 :( מ"המחירים כוללים מע) ,בהצעה זו לי שהוצע להצטרף לקורס אבקש לממש זכותי                

  .תשלומים שווים 3 -ב₪   4,6,4במחיר    __________ תחילתו בתאריךפורסם ו מועדוש              

 (חיפה באזור   אזור המרכז     ב        )  ללא התחייבות לשריון מקום  בקורס הבא שמועדו עדיין לא פורסםאבקש             

 בלבד₪    0,770של    מוזלתעריף ב             

     א"כ₪  754     תשלומים שווים של  5 -של עד אפשרות ב             

  (שיקוזזו מהתשלום בגין הקורס)בלבד  מ "מע -₪  141אשראי בדמי הזמנה של . נא חייבו כ             

              

                                                                                                                    .קורסשיבוצעו רק לאחר קבלת אישור על מועד ה מהתשלומים בפועלקיזוז הנחת רישום מוקדם תבוצע אוטומטית *          

            !סמארטפון חינם–ללא אפשרות החזרה ולקבל  שי נוסף ₪  142מעלות הקורס מראש  55%אבקש לחייבני בגין             

 

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

 

 ____________________         :ז בעל הכרטיס.ת    (ויזה ואמריקן אקס בלבד,ישראכרט)_______________ :סוג כרטיס   

 

 ______( בגב הכרטיס)אחוריות  ספרות 0___  /___:  תוקף ________/_________/________/______כרטיס  .מס   

 

 __________________:חתימה_____________________             :תאריך                           

 .הקורסטרם תחילת  ימים בלבד 00בהודעה מראש של  לפני תחילתו  הרשמה לקורסהזכות לבטל נרשם ל

  .מוקוומי קיומו ביטולו ,קורספורשור מומחים שומרת לעצמה הזכות לשנות מועד תחילת ' חב. נרשמים מינמאלי' פתיחת הקורס מותנית במס

 מ"מע+₪  949בניכוי , ימים טרם מועד התחלת הקורס  34 -ובתנאי שלא יאוחר מבהודעה בכתב  ניתן לבטל הרכישה : מדיניות וביטולים

ביטול ושריון  דמי מ"מע+ ₪  9,554ימים טרם מועד תחילת הקורס  בניכוי  7 -ולא יאוחר מלאחר מועד זה  .הרשמה וביטול לא מוחזריםדמי 

החזר , שבאתר החברה ישה האחריותכל המוצרים והשירותים בכפוף לתנאי הרכ, לא יינתן כל החזר בשום שלב שהוא לאחר מכן . מקום

           .בכתב  ההודעהקבלת יום מיום  94ק או בזיכוי של כרטיס האשראי תוך 'ישלח  בצ

  פנסיוניים במוצרים עסקאות ביצוע ללא אובייקטיבים מומחים ד"חומיועד להגשת " י ביטוחמתכננ"קורס  -למען הסר ספק                    

 .פנסיוני מטעם משרד האוצרשיווק / בעלי רישיון ייעוץ ול ,חברות ביטוחופנסיוניים  מגופיםעמלות  ללא                    

 ייעוץ פנסיוני  ואינו מיועד ללימוד ביצועפנסיוני מטעם משרד האוצר וק שיו/ ייעוץ  הקורס אינו מכשיר לקבלת רישיון                    

 .והזמנה זו מהווה הסכמה לתנאי האמור   www.forsure.org באתר נא עיינו בנושא זה .  כלשונו בחוק                   

 01-1141711למשלוח לפקס מס  – פרסומה/ ים בלבד ממועד מסירתהימ 7-הצעה זו תקפה ל                    

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

