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אבקש לזמני לפגישה ראשונית בכדי לבחון האפשרות
והכדאיות בניתוח תוכניות הביטוח והפנסיה של ואת
הרווח הצפוי מניתוח זה.
הפגישה תתקיים לא מוקדם מאשר  10ימי עבודה
לאחר קביעתה  ,זאת בכדי לאפשר ללקוח לאסוף
החומר הנדרש.
ידוע לי כי הסכום שאשלם עבור הפגישה המקדימה
והבדיקה הראשונית יוחזר לי במידה ובמהלך
הבדיקה ע"י מומחי פורשור מומחים יתברר
שתוכניותיי תקינות ,הרווח הצפוי מיישום מסקנות
סקר שיוזמן בחברת פורשור מומחים יקטן מ-
 100,000ש"ח או יקטן מ 20-פעם עלות להכנת סקר
והגשת מסקנות והמלצות לפעולה.

 .1פרטי החברה/לקוח

נא צרף הפרטים הבאים :
שמות בני המשפחה,מין  ,ת.ז ,תאריכי
לידה  ,עישון כ/ל קופ"ח .

נא ציין האם בידך שובר
הטבה /סיבסוד ומטעם מי:

____________________________

 .2פרטי איש הקשר

 .3פרטי נציג פורשור

שם הלקוח:

איש קשר:

נציג שירות :ברכה כרמית

מקבל החשבונית:

טלפון:

טלפון:

1-700-700-913

ת.ז /ח.פ :

טלפון נייד:

פקס:

09-8856674

כתובת למשלוח
חשבונית:

פקס:

:e-mail

mail@forsure.org

:e-mail

 .4פרטי השירות
פירוט השירותים המוזמנים ) נא סמן ב(X -
פגישה
מקדימה ל-
שירות
סקר/חוות
דעת/ייעוץ

___
ייעוץ
בריאות

___
___
ייעוץ
יעוץ והדרכה
סיעוד
סיעוד +בריאות

___
איתור
כספים

___
בדיקת
פדיון

___
חוות דעת
עד -מומחה

בקרה לשינויים
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₪ 1040
כולל מע"מ

לבעלי שובר
מחיר סיבסוד
/הטבה
₪ 520
פרטי כרטיס אשראי
סוג ומס .כרטיס
איננו מכבדים"דיינרס"

תוקף
)שנה/
חודש (

בעל הכרטיס

 3ספרות
אימות
אחוריות

סוג:

תז .בעל
כרטיס

צורת תשלום
)נא הקף בעיגול(
מזומן

 2תשלומים
שווים

מס.
חתימה :

תאריך:

סה"כ מחיר הזמנה
סה"כ מחיר:

סה"כ מחיר בשקלים כולל מע"מ:
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