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 ולשקיפות במחירים. ברמה הגבוהה ביותר נומתן שירות ללקוחותי נועל דגל נוחרט

 

 תכנון וליווי פרישה

פרישה   לתכנון  מיועד  זה  מחירון  וצרכיו.  הלקוח  במאפייני  המתחשב  תהליך  זהו  פרישה  תכנון 

ד למס הכנסה, בחינת מיסוי פרישה במונחי  161ג,  116א,  161)פורשי גיל( הכולל הכנת טפסי  

 וליווי עד לקבלת קצבה ראשונה.  קצבה נטו, דו"ח לקוח מפורט

 לפי הפירוט הבא:  עלות הטיפול בתכנון פרישה נקבעת לפי סך הצבירה שיש ללקוח בכלל נכסיו

 ש"ח.  3,500ש"ח עלות השירות הינה  500,000  -ש"ח ועד ל  0 -צבירה מ  .1
ולא פחות   0.4%ש"ח עלות השירות הינה    1,500,000  -ש"ח ועד ל    500,001  -צבירה מ   .2

 ש"ח. 4,000 -מ 

ולא   0.375%ש"ח עלות השירות הינה    2,500,000  - ש"ח ועד ל    1,500,001  -צבירה מ   .3

 ש"ח. 6,000 -פחות מ 
 ש"ח.  9,500  -ולא פחות מ    0.35%ש"ח ויותר עלות השירות הינה    2,500,001  -צבירה מ   .4

עלות טיפול בנושאי פרישה אחרים כגון פנסיה תקציבית לבעלי שליטה, שילוב של תכנון פיננסי 

 דורית וכדומה יתומחרו בנפרד ולפי מורכבות התיק.-הוליסטי עם תכנון פרישה, העברה בין

 

 

 תכנון פיננסי הוליסטי 

ל נחלק  הוליסטי  פיננסי  האסטרטגיה    שמונהתכנון  נבנית  בהם  טווח  שלבים  ארוכת  הכלכלית 

 שמטרתה להתוות מדיניות כלכלית ופיננסית ברורה ומוגדרת למשפחה.

 עלות השירות:

 ש"ח 8,250ש"ח נכסים עלות השירות הינה  2,500,000עד  .1

 ש"ח 13,000ש"ח ויותר עלות השירות הינה  2,500,001 -מ  .2

של   .3 בעלות  מלאים  ליווי  שירותי  לקבל  הלקוח  מה  0.4-0.8באפשרות  נכסים אחוז 

 . הפיננסיים

 

 

 



 

 

 

 תכנון ואימון כלכלת משפחה 

תכנית אימון וליווי מיוחדת בכלכלת משפחה בשיטת כוכב פיננסי שתביא אתכם לחופש כלכלי וסדר 

שימו לב, לפי שיטת כוכב פיננסי אתם הופכים להיות עצמאים לחלוטין בהתנהלות הכלכלית    .פיננסי

לנגד   עומדת  כל הכלים שלכם. המטרה שתמיד  לכם את  ושיהיו  ותוכלו  היא שאתם תדעו  עיניי 

 .הנדרשים לעשות את זה לבד

 מפגשי בקרה(.  3מפגשי עבודה +   4מפגשים ) 7תכנית האימון כוללת 

 :עלות השירות

 3+  מפגשי זום(  2פרונטליים +    2דה )עבו   מפגשי  4הכוללים  הכנת תיק לקוח/משפחה   .1

 ש"ח 5,500 עלות השירות מפגשי זום( 2י + פרונטל 1) מפגשי בקרה

   ש"ח 400שעות עלות השירות  1.5נוספת במשך  )באמצעות זום( פגישת בקרה .2
 ח ש"  650ת ירושעות עלות הש 1.5קרה )פרונטלית( נוספת במשך פגישת ב .3

 

 מחירים יש להוסיף מע"מ כנדרש בחוק.כל הל


