שלום רב,
הננו מתכבדים להציג בפניך את המידע שהתקבל עבורך מאת המסלקה הפנסיונית של משרד
האוצר.
לאחר שמסרת לנציגנו את פרטיך האישיים ,פנתה המסלקה ,באופן יזום ,לכל מאה הגופים
היצרניים הקיימים כיום בישראל ,אשר העבירו אלינו ,באמצעות המסלקה הפנסיונית ,את נתוניך
המפורטים להלן.
המידע שהתקבל ,מפרט הן את התכניות הפנסיוניות הפעילות שברשותך ,וגם את אלה שאינן
פעילות.
בנוסף ,במסמך מפורטות עלויות דמי הניהול שהנך משלם כיום .ועוד ,מתוך המידע ניתן לאמוד
מה יהיו הסכומים העתידיים ,אותם תקבל בעת פרישה בהתחשב בנתונים הרלוונטיים האישיים
שלך.
לאב ,כסוכנות ביטוח המתמחה בפיננסים ,פנסיה וביטוחי בריאות וסיעוד תוכל ,באמצעות אנשי
המקצוע המנוסים והמיומנים שלה ,להציע לך את הפתרונות המתאימים ביותר עבורך ובתנאים
הוגנים.
לאב מקיימת קשרים עסקיים עם בתי השקעות וחברות ביטוח ,מהמובילות בתחום שוק ההון
ובזכות זאת תוכל להתאים לך תמיד את המוצר הנכון ביותר עבורך על פי יכולותיך ,צרכיך
הכלכליים ומטרותיך.
אנו מבטיחים אמינות ללא פשרות ,שקיפות ונאמנות לכל אורך הדרך.
בעזרת שיתוף הפעולה של ך הלקוח ,נעניק לך שרות איכותי ,מקצועי ואדיב אשר תוצאותיו יקנו
לך את השקט הנפשי הנדרש להמשך חיים רגועים ובטוחים.
בהמשך תוכל למצוא דף נוסף ובו פרוט של כל תחומי הביטוח בהם אנו עוסקים.
אנו תמיד כאן עבורך.
לאב סוכנות לביטוח הינה תאגיד ביטוח הפועל תחת רישיון מספר 514954585
ניתן לבקר באתר שלנו לצורך עדכונים וקבלת מיידע שוטף http://lackrif.co.il
ניתן ליצור קשר באמצעות מייל

Arnon60@gmail.com

לשירותך תמיד ,לאב סוכנות לביטוח בע"מ

תודה שבחרת בנו ותודה על האמון

שיתוף פעולה ,אחריות ,אמינות ,נאמנות.
בסיס לשקט נפשי וחיים רגועים ובטוחים.
✔ בוא לגלות כמה כסף אתה שווה והיכן נמצא כספך.
✔ בוא לבדוק כמה דמי ניהול אתה משלם ולמי.
✔ בוא לברר כמה פנסיה תקבל בעת פרישה.

✔ בוא נבחן ביחד  -האם אתה עושה כל מה שאפשר בנוגע
להבטחת עתידך הכלכלי והאם אתה באמת יכול לישון בשקט.
אם כל זה מעניין אותך ומעורר בך שאלות שעליהן חשוב לך לקבל תשובות

אנו כאן בשבילך.

לאחר שעבדת כל החיים בשביל הכסף
הגיע הזמן שהוא יתחיל לעבוד בשבילך
וזה אפשרי.

אנחנו לא לוקחים סיכונים – אנחנו מבטחים אותם

אצלנו שרות אמין ,אדיבות ויושרה הם ערך עליון ולא רק סיסמה
המחירים הוגנים והשקיפות מעל הכל
פנה אלינו והיווכח בעצמך
אנו בעלי ניסיון רב בשיווק:
✔ ביטוחי חיים
✔ ביטוחים פנסיונים
✔ ביטוחי מנהלים
✔ קרנות פנסיה
✔ קופות גמל
✔ קרנות השתלמות
✔ פיננסים

כמו כן משווקים:
✔ ביטוחי בריאות

✔ השתלות ותרופות שלא בסל הבריאות
✔ ביטוח סיעודי

✔ ביטוח מחלות קשות

✔ תכניות חיסכון – גם לילדיכם ולנכדיכם
✔ ביטוח נסיעות לחו"ל

אנו עובדים עם בתי השקעות רבים ועם חברות הביטוח המובילות בענף.

לצורך קבלת מידע ,ברור ובחינת האפשרויות העומדות לרשותכם,
אנא צרו קשר עם אחד מנציגנו.
מובטח מענה מהיר ומקצועי לכל שאלותיכם – ללא דיחוי ובתוך זמן קצר ביותר.
איה – ayalovebit@gmail.com | 04-8852020
הילה – hilalove.bit@gmail.com | 04-8852020
ענת – a048722191@gmail.com | 052-8512100
ארנון – arnon60@gmail.com | 052-4384411
-----------------------------------------------------------------------------------------

בואו לבקר גם באתר שלנו www.lackrif.co.il

