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נורת לדנורת ליבוןנר מאפיינים
שעות 45,000שעות 1,000שעות 3אורך חיים ממוצע

 ₪ ₪20 ₪20 1עלות נורה 
ואט 11וואט 0100צריכת חשמל 

עלות צריכת חשמל ל - 10 
נורות ל - 10 שנים ( 5 שעות 

ביום) 
 ₪ 182,500₪ 10,7671,184 ₪

CAאיןדירוג אנרגטי



 בנאדם תתקדם
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 יועץ השקעות

 תיק מנוהל בבנק

 פוליסה פיננסית



תיק מנוהל יקר מפוליסה פיננסית 
!לשנה ₪ 25,000ב    

פוליסה פיננסית תיק מנוהל יועץ השקעות הפקדנו מיליון  ₪  
פטור0.25%0.10%עמלות ק /מ

פטור0.30%0.20%דמי שמירת ניירות ערך
פטור25.00%25.00%מס על כל פעולה

25.00%25.00%25.00%מס בפדיון
פטור0.70%0.50%מעבר מסלולים/הורדת סיכון

עד  0.00%0.00%40%השקעות אלטרנטיביות -  לא סחיר

20301000מספר ניירות ערך= פיזור

                                   8,000.00₪                                    20,000.00₪                        25,000.00₪בניכוי עלויות ניהול 

קיים אין אין קיזוז עלויות לפני חישוב מס רווח הון 
                                 23,000.00₪                                    25,000.00₪                        25,000.00₪בניכוי מס רווח הון 

             69,000.00₪               55,000.00₪       50,000.00₪מה נשאר לנו בכיס ? 

הרווחנו  100,000 ₪  ומכרנו את  3 תיקי ההשקעות ,  כמה נשאר?



...אופוליסה פיננסית 
!איך הכסף עובד בשבילי ולא רק אני בשבילו  

 מכשיר פיננסי פשוט ומתקדם לניהול השקעות•

 משלב בין מגוון מסלולי השקעה להתאמה מרבית•

ן  "השקעה בנדל(נכסים לא סחירים 40%עד •
 )ובתשתיות

 שיעור הוספה ועוד, דמי שמירה, מ/ללא עמלות ק•

!מס ארועמסלול ללא עלות ולא נחשב שינוי •

 פטור ממס על הפרשי הצמדה בפדיון•
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 פוליסה פיננסית

 נזילות מלאה  •

 הכנסה תזרים המשלים -אופציה לאנונה •

 בבנק 20-30ניירות ערך לעומת  1000פיזור על פני •

 זכאות לפטור ממס רווח הון ללקוחות מבוגרים•

 !שתפו את ההורים שלכם במידע החשוב–) 'ד 125סעיף (•

 ניתן למעקב יומי באמצעות האינטרנט= שליטה •

 השקעותלא ניתן לרכישה בבנק או בבית -בלעדי לחברות ביטוח •

 מינוי מוטבים –בלעדי לחברות ביטוח •
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 נכסים לא סחירים

ן מניב"נדל  
 אשראיל"בארץ ובחו  

 השקעה
בתשתיות    

שקעהקרנות ה  
  (Private equity/ )גידור  

 השקעה ישירה
בפרוייקטים    
וחברות לא סחירות  



 הצוות שלנו

בוגרי המחזור הראשון לתכנון פיננסי בישראל בעלי הסמכה אמריקאית  •
CFP®  , פיננסי מוסמךמתכנן 

 
תפקידיו  . שנים בשוק ההון 26ניסיון של , ל משותף"מנכ, נחמנייואב •

ל השיווק של "סמנכ, ל"מנהל מחלקת השקעות בבנק הבינ: הקודמים
.הוןל שיווק בקלי שוקי"תכלית בית השקעות וסמנכ

 
תפקידיו  . שנים בשוק ההון 20ניסיון של , ל משותף"מנכ, גל ברודשטין•

מנהל השיווק  , מנהל יחידת בנקאות פרטית בבנק אוצר החייל: הקודמים
.ל השקעות בקלי שוקי הון"של חברת אוצרות ניהול תיקים וסמנכ

 
בשוק ההון  שנים  7ניסיון של , מהנדסת,מתכננת פיננסית ,קורן לירון •

.רישיון לשיווק פנסיוניובעלת 
 

בשוק ההון  שנים  5ניסיון של , מהנדסת ,מתכננת פיננסית , קורן מיכל •
 .רישיון לשיווק פנסיוניובעלת 
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 ערכים מוספים

 חובת ליווי מקצועי  -עובר שינויים ומהפיכות  הפיננסיםעולם

 וללא יש אפיקים רבים ומגוונים  להשקעה חכמה  -הבנק כבר לא חזות הכול
 עמלות מיותרות

 
 קרן ההשתלמות וכו, תיק השקעות, ב"ן בארה"נדל(ניהול חכם לכספים שלך' (

יכולים לשפר תשואה משמעותית -

כח יפוי –ליווי מתמשך בכל צמתי החיים לתא המשפחתי המורחב שלך 
 עדכון מוטבים , צוואות, מתמשך

ולקיחת אחריות מעבר מתגובה ליוזמה -ברמת הפרט והמשפחה 
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יצירת קשר

6622901-054: יואב נחמני     6622902-054: גל ברודשטין   


