
  
  
  

  :             /       /                                                                                                                                      תאריך _________________:שם הסוכן
  
  

   סקר ניתוח צרכים ושאלון פיננסי
  

  : לקוחפרטים אישיים
  
  _______: שנת לידה_ _____________:משפחה________________: שם  __ ______________. ז.ת
  

  _____________________: טלפון_ ________________________________: כתובת
  

    שכיר]  [  עצמאי]  [  : מעמד הלקוח
  

  _____): 21עד גיל (גיל ילדים ______ : א מספר ילדים/ג/נ/ר: מצב משפחתי
  

  ____________________________________________________: אותימצב ברי
  

  מההכנסה כיום_______ / % ₪ ___________ סכום עד []  :צרכי הכנסה חודשים פנסיונית
  לא ידוע בשלב זה]  [לא  ]  [כן  ]  [? האם כהכנסה יחידה

  
  ביטוח , קצבהפוליסת , ד"הכנסות משכ, פנסיה: (פרטים נוספים אודות הכנסה שוטפת של העמית

  ): 'לאומי וכו
____________________________________________________________________  

  
__________________________________________________  

  
  

  :פירוט אודות חיסכון פיננסי קיים
  חברה מנהלת  ערך כספי ידוע  תחילת ותק  אפיק חיסכון פנסיוני

  
      תקרן השתלמו

  
  

      47' ג עצמאי ס"קופ
  

  

      ג שכיר"קופ
  

  

      ג עצמאי"קופ
  

  

      קרן פנסיה 
  

  

      ביטוח מנהלים
  

  

  .ס הנחיות הלקוח ובהסכמתו"יש למלא את הטבלה במידה ורלוונטי ע*
  

  :קריטריונים נוספים
  ? מהם הקריטריונים החשובים לך בבחירת מוצר חיסכון4.1

  ותק וניסיון מוכח בשוק ההון]  [  הלתחוסן פיננסי של החברה המנ]  [
  _________:פרט, אחר]  [  רמת שירות]  [  תשואות]  [
  

  מנייתי]  [  סולידית]  [ מעורבת]  : [מהי מדיניות ההשקעה העדיפה עליך
  

  _________: פרט, אחר]  [    )קצר טווח( הוני)קצבה(פנסיה ]  [ )ארוך טווח(הוני ]  : [מטרת החיסכון
  

  ____________________________________________: ם בטווח הקרובצרכים מיוחדי
  :נתונים ביטוחיים

            לא/ כן ? האם יש ביטוח נכות ושאירים
  לא/ כן ? האם מעוניין בביטוח נכות ושאירים נוסף

  לא      / כן ? האם יש ביטוח אובדן כושר עבודה
  לא / כן? האם מעוניין בביטוח אובדן כושר עבודה נוסף

  ____________________________________________________________________  :דגשים של הלקוח/ צרכים 
  

_______________________________________________________________________________________________  
  

  :הצהרת הלקוח
כל מידע אשר נתבקשתי למסור . סוכן הביטוח/  הנם כל הפרטים אשר מסרתי לידיעתו של המשווק הפנסיוני הנני מצהיר ומאשר בזאת כי הפרטים המפורטים לעיל

, במסגרת מתן המלצתו בדבר כדאיות החיסכון המתאימה ביותר עבורי, סוכן הביטוח/ אולם נמנעתי מלמסרו הנו מידע אשר אין ברצוני שישמש את המשווק הפנסיוני 
נמסרה לי הצהרת . מ בקשר עם מתן השירות הניתן לי"או חברת פריים גרף בע/או סוכן הביטוח ו/או דרישה כנגד המשווק הפנסיוני ו/ טענה וואני מוותר בזאת על כל

  .סוכן הביטוח בדבר זיקתו למוצרי החיסכון אשר הומלצו על ידו/ המשווק הפנסיוני 

   _____________X: חתימת העמית    ____________תאריך 
  

  :סוכן הביטוח/ משווק הפנסיוני המלצת ה
ובשים לב לניתוח הצרכים עליהם עמדתי עם הלקוח לצורך ) מחק במקרה בו לא נמסרו נתונים(י הלקוח "בהסתמך על הנתונים המפורטים להלן כפי שנמסרו לי ע

מ הינו בעל רישיון משווק "הדגשתי בפני הלקוח כי החולאחר ש, גיבוש מסקנתי בדבר המוצר הפנסיוני המומלץ והמתאים ביותר בנסיבות העניין לצרכי הלקוח
מצאתי כי המוצר המתאים ביותר כיום עבור הלקוח ,  על ידיהמומלציםכנדרש על פי דין וכי הנני בעל זיקה למי מן המוצרים ) בענף ביטוח חיים(סוכן ביטוח / פנסיוני 

  )ל מסתמך על חוקי המס הידועים כיום"כל הייעוץ הנ: (כון הפנסיוני אשר הנני בעל זיקה אליהם הינומבין מוצרי החיס
  
  פוליסת השקעה [] קופה אישית לפיצויים[]   קופת תגמולים[]     קרן השתלמות[] 
  )כללית יסוד(קרן פנסיה []     )מקיפה מסובסדת(קרן פנסיה [] 
  

  ____________________________________________________________ ________:פרטים נוספים אודות המלצתי
  

   ________________סוכן הביטוח/ חתימת הסוכן הפנסיוני 
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, כמו כן. ב להציג בפניך את זיקתי למוצרים הפנסיוניים שלגביהם אני עוסק בשיווק פנסיוני ואת דבר העדפתו את אותם מוצריםברצוני לציין שעל פי החוק הנני מחוי
  .הנני מחויב להמליץ בפניך על המוצר המתאים לך מתוך המוצרים אותם אני משווק

  
  זיקה למוצרים פנסיונים ופיננסיים

  העדפה  המוצר  שם גוף מוסדי
  

    ביטוח/  השקעות /גמל   מנורה
  

    ביטוח/ השקעות / גמל   הראל
  

    ביטוח/ השקעות / גמל   פניקס
  

    ביטוח/ השקעות / גמל   כלל
  

    ביטוח/ השקעות / גמל   הכשרת היישוב
  

    ביטוח/ השקעות / גמל   מגדל
  

    השקעות/ גמל   אקסלנס
  

    השקעות/ גמל   אלטשולר שחם
  

    השקעות/ גמל   פריזמה
  

    השקעות/ גמל   פרפקט
  

    השקעות/ גמל   דש
  

    השקעות/ גמל   ווייזר
  

    השקעות/ גמל   גלאור
  

    ביטוח/ השקעות / גמל   
  

    ביטוח/ השקעות / גמל   
  

  
  פירוט ניגוד עניינים

  אין[ ]    יש[ ] 
______________________________________________________________________________________________________  

  
______________________________________________________________________________________________________  

  
_______________________________________________________________________________________________________  

  
  .וד העניינים כאמור לעיל והנני מאשר את המשך הליך השיווק הפנסיוני שינתן לי למרות האמור לעילניג, על ידי הסוכן הפנסיוני, הובהר לי

  
  טופס הנמקה

  .בטופס זה יפורטו הנימוקים להמלצתו של סוכן הביטוח והפנסיוני בדבר כדאיות החיסכון ללקוח בגין המוצר הפנסיוני הנבחר מבין המוצרים אותם משווק הסוכן
  

  לציםהמוצרים המומ
  הגוף המוסדי  שם המוצר  סוג המוצר

  
      

  
      

  
      

  
      

  
  

   __________________________________________________________________________________נימוקים לבחירת המוצר
  

____________________________________________________________________________________________________  
  

  לא/ הבטחת תשואה כן [ ]   רמת חשיפה שנבחרה על ידי הלקוח ] [     רמת נזילות שנבחרה על ידי הלקוח[ ] 
  

   ימי עסקים7-ידוע לי שפדיון הכספים יארך כ *
  

  הפסדים/ הובהר ללקוח שהתיק משתתף ברווחים  *

  
  אישור סוכן הביטוח הפנסיוני

ואת , את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים, את מצבו הכספי דרך כלל,  של הלקוח באמצעות מוצר פנסיוניהנני מאשר כי בררתי את מטרות החיסכון
  .ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם, שאר הנסיבות הצריכות לעניין

  .שלגביהם אני עוסק בשיווק פנסיונימסמך זה מהווה את המלצתי למוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים 
  

  ___________חתימת סוכן הביטוח הפנסיוני _________________            שם סוכן הביטוח הפנסיוני   _______________תאריך 
  

  אישור המועמד לביטוח
  אני מאשר את ההליך האמור לעיל

  
  ___________חתימת המועמד ______________ פר זהות מס_____________   שם המועמד לביטוח   _______________תאריך 
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