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איתור כספים אבודים ונשכחים
בשיתוף מס-פיק לחסכון פיננסי  -החזרי מס ,ייעוץ משכנתא ,בדיקת פוליסה ביטוח ,השוואת קופות גמל ופנסיה
( תקציר מאמר מאת שפיר קמר – התפרסם לראשונה באתר מאמרים בתאריך )0292.90202

מעת לעת עולה לשיח הציבורי נושא הכספים האבודים והנשכחים .
חוזר חדש שפרסם משרד האוצר חושף את הציבור לנושא הנכסים ללא דורש
ויישומו יקל בעתיד על איתור כספים ונכסים פיננסיים .בעתיד הרחוק כך ניראה,
נוכל לאתר נכסים באמצעות האינטרנט  ,אולם עד ליישום החוזר – איתור כספים
יישאר בעיקר נחלתם של גופים מקצועיים המשלבים ידע מקצועי והכרות עם שוק
ההון לצד ניסיון מקצועי וידע ייחודי  .המרדף אחרי האוצר האבוד מתחיל אצלנו!
בשנת  5002פורסם על ידי מרכז
המחקר והמידע של הכנסת סקירה
מקיפה אודות ,מצב הנכסים ללא
דורש במדינת ישראל .סקירה זו לא
ידעה להצביע על מספרים במדויק
אולם הערכה היא שמדובר במיליארדי
שקלים .הכספים והנכסים מנוהלים
ומוחזקים על-ידי מוסדות פיננסיים,
חברות ביטוח ,קרנות פנסיה ,בתי-
חולים ,קליניקות ,תאגידים עסקיים,
משרדי ממשלה ,רשויות ממשל,
חברות ממשלתיות וכיו"ב.
מאז טרם התקדמה החקיקה בנושא
וגם במישור המעשי – טרם נעשה
דבר ורק הר הכספים הנשכחים
והאבודים ממשך לתפוס גובה
בא לגלות את האוצר הפרטי שלך :
 פוליסות ביטוח מנהלים
 ביטוחי ילדים
 כספי ירושה
 קופות גמל
 קרנות השתלמות
 קרנות פנסיה
 מלוות מדינה
 חשבונות בנק רדומים
 כספי יורשים !
אנחנו כבר נדאג לאתר מה שמגיע לך!

מס – פיק
באתר כלים ומחשבונים
פיננסיים אשר יעזרו לכם
לחסוך אלפי שקלים!

שפיר קמר  -כרטיס ביקור
השכלה אקדמית:
 B.SCכלכלה חקלאית ומינהל
בחקלאות  ,האוניברסיטה העברית
ירושלים  ,הפקולטה לחקלאות מזון
וסביבה ע"ש רוברט ה.סמית
 MBAתואר שני במנהל עסקים
,שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל
פעיל מזה  51שנה בשוק הביטוח
הפנסיוני במגוון תחומים בחברות ביטוח
בנקים ובתי השקעות .
באתר מספיק שפע של הזדמנויות
למשקי הבית לחסוך אלפי שקלים :
 מחשבון החזרי מס לשנת ! 5000
 מערכת להשוואת קופות גמל
קרנות השתלמות  ,וקרנות פנסיה
 בדיקת סכום פדיון פוליסה
 משכנתא בריבית הנמוכה בישראל

