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דקה לספר לכם מי אני 1•

?עם איזה סוגי בעיות מתמודדים הלקוחות שלכם•

?  מהו התפקיד הייעודי שלנו מול הלקוח •
המעבר ממודל מבוסס עסקה למודל מבוסס תהליך

מהם העקרונות ויתרונות בניהול תהליכים ומערכות יחסים  •
ארוכי טווח מול הלקוחות החשובים שלנו  

האפשרי שלכם מול  POSITIONמהו ה ? מהי ההזדמנות העסקית פה•
?הלקוח

דוגמא  –כמה באמת אפשר להרוויח מפעילות פיננסית •







לא מעורבים  , לא יודעים





30%-הפנסיה קטנה ב
השנים האחרונות10במהלך 

..וגם מתחילים לעבוד מאוחר
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הפקדה  , 30גיל  הצטרפות  , 10,000₪שכר , זכר:בסיסתנאי 

מסלול ביטוח  מקיפה קרן פנסיה , 67פרישה  גיל , 17.5%

.כללי



2017סכומים לשנת –הביטוח הלאומי 

סכוםהרכב משפחה

ח"ש1,531ה/יחיד

ח"ש1,617ומעלה80בת /ה בן/יחיד

הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת )זוג 
(בעבור בת זוג

ח"ש2,301

ח"ש2,387ומעלה80שהזכאי לקצבה הוא בן , זוג

ח"ש2,015ילד+ ה /יחיד

ילד+ זוג 
ח"ש2,785

תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם

ח"ש2,499*ילדים ויותר2+ ה /יחיד

ח"ש3,269*ילדים ויותר2+ זוג 





תיאוריית הברבור השחור מתארת אירוע קיצון משמעותי הן ברמה האישית

,גלובלית שההשפעה שלו אינה ניתנת לחיזוי מוקדם/או ברמה המקומית

:למשל, אך ההשפעה שלו עלינו משמעותית מאוד

מוות במשפחה/ משבר אישי 

קבלת ירושה גדולה

זכייה בפרס משמעותי

פשיטות רגל  

משבר מניות

הצלחה פיננסית גדולה

עולמיות/מלחמות אזוריות

אסונות טבע

?האם הנכסים שלנו מוגנים במידה מספקת מתרחישי קיצון שליליים



סכום ההון הנדרש  
בחודש₪ 10,000למשיכת 

גיל הפסקת  
ייצור ההכנסה

2,466,593 ₪ 35

2,218,768 ₪ 40

1,930,891 ₪ 45

1,596,488 ₪ 50

1,208,041 ₪ 55

לכמה כסף זקוקה המשפחה שהמפרנס הפסיק לייצר הכנסה  
?כתוצאה ממוות בטרם עת

לכמה כסף זקוק אדם שלקה בנכות כתוצאה מתאונה או מחלה  
?והפסיק לייצר הכנסה
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ח ללא  "קופות גמל אג
מניות  

קופות גמל מסלול  
כללי  

קןפת הגמל הגרועה  
ביותר

3.00%

-17.00%

-43%

2008תשואה בשנת 

2008תשואה בשנת 



–תוחלת החיים עולה 
?האם הפנסיה תספיק
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משיכת פיצויים לפני הפנסיה 
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רשות המסים להחזיר מיליארדים  על "
המסים גבתה בשנים רשות . לציבור

האחרונות מיליארדי שקלים בגביית  
אך אינה טורחת להשיב את הכסף , יתר

".זכויותיואו לידע את הציבור על 





.אינן נמצאות בפיקוח מתמיד וחלקן אף סמויות או לא ברורותהעלויות•

אשר לכל אחד מהם מרחב משלו ללא  , ניווט בין מספר רב של יועצים ומנהלים•
.ראייה כוללת ויכולת בקרה על האחר

.נדרשת מעורבות מקצועית ותפעולית של הלקוח•

.  אין תמונה מרכזת של התפלגות הנכסים•

.מורכבות הבנת הסיכון•

.נדרשת השקעת זמן ומשאבי ידע רבים•

.  הבנה חלקית של חלק מתכונות הנכסים הפיננסיים•

*.שימור ההון המשפחתי הינו מאתגר•

...מההון המשפחתי אובד עד הדור השלישי90%-מההון המשפחתי אובד עד הדור השני ו60%: מחקרים מראים כי*







?אתה פנוי לרגע, מדבר ערן כהן , היי אודי :לקוח
בטח, כן : אודי 

תקשיב קיבלתי הצעה לפתוח קופת גמל  : לקוח 
?אתה מתעסק בזה,להשקעה 

מצוייןמכשיר השקעה ממש , כן בטח : אודי 
?אתה יכול להשיג תנאים טובים שם: לקוח
אצל המנהלים  0.8%-0.7%, נראה לי שכן : אודי 

הבולטים  
טוב , כי השגתי בדמי ניהול יותר נמוכים...אהה: לקוח

.לא משנה נדבר כבר
אני אבדוק עם הצוות  ? באיזה דמי ניהול קיבלת :אודי
.שלי

0.6%: לקוח
תודה  , אני כבר בודק ומחזיר לך תשובה , טוב:אודי 

.שהתקשרת



?אתה פנוי לרגע, מדבר ערן כהן , היי אודי :לקוח
בטח, כן : אודי 

?אתה מתעסק בזה,קיבלתי הצעה לפתוח קופת גמל להשקעה : לקוח 
?לילדים? לאיזה מטרה אתה צריך את זה, כן בטח : אודי 
.לשלושת הילדים שלי, כן : לקוח
?תזכיר לי את השמות ? באיזה גילאים הם: אודי 
מיכאל ואביתר, נועם9,5,3,1: לקוח
?יש להם כבר חסכונות קיימים שאתה מנהל עבורם בבנק:אודי

₪ 15,000של ג"סדבטח לכל אחד יש , כן : לקוח
?ובאיזה תוכנית זה מושקע כיום!מצוין שאתה חוסך :אודי 
שוכב בבנק  , סתם : לקוח
אבל  ,ראשית יש חלופות מצוינות היום שאפשר לדבר עליהם , ערן: אודי 

א  "לכ20חשוב לי לדעת איזה סכום היית רוצה שיעמוד לרשותם בגיל 
?משהו שיכול להבטיח חיסכון לפחות ללימודים? מהם
₪ 80,000אבל אני מעריך שמשהו כמו , לא חשבתי על זה האמת :לקוח

.לכל ילד לפחות
תן לי לבנות עבורך תוכנית פיננסית מסודרת , בסדר , מצוין :אודי 

אגיע עם  ? בוא נתאם כבר ליום שני הקרוב. במסגרת קופת גמל להשקעה 
.חלופות ואפשרויות מתאימות עבורך

.תדאג שיהיו גם תנאים טובים , מעולה: לקוח



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ארבעה ילדיםשלושה ילדיםשני ילדיםילד אחד 

150

338

526

714

50

100

150

200 200

438

676

914

קצבת ילדים

חיסכון לכל ילד

כ"סה



ילדים4משפחה עם •
1, 3, 9,5–ילדים בגילאים •

21מעוניינים בסכום דומה לכל ילד בגיל •
קצבאות ביטוח לאומי    +חיסכון לכל ילד •

אביתר  אביה מיכאל  נועם 

300.00 

200.00 

150.00 150.00 

50.00 50.00 50.00 50.00 

סכומי חיסכון משתנים לפי גיל הילד  



ילדים4משפחה עם •
1, 3, 9,5–ילדים בגילאים •

21מעוניינים בסכום דומה לכל ילד בגיל •
קצבאות ביטוח לאומי    +חיסכון לכל ילד •

 -
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אביתר  אביה מיכאל  נועם 

72,000.00 71,000.00 
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80,000.00 81,000.00 80,000.00 81,000.00 

21סכום חיסכון שוטף בגיל 

21סכום חיסכון לכל ילד עד גיל 

סך החיסכון  



אלא מסייע ללקוחות שלי לרכוש מוצרים, אני לא מוכר מוצרים •

המכירה נועדה למלא את צרכי הלקוח ולא את סוכן הביטוח  •

.  התוצאות הם פועל יוצא של התהליך. ההתמקדות שלי היא בתהליך•

. להשקיע בלקוחות קיימיםשווה.חדשיםיותר יקר לגייס לקוחות •

להיות אותנטי מול הלקוח תוך שמירה על דיסקרטיות•

.נדרשת השקעת זמן ומשאבי ידע רבים•

עם הלקוח  אמיתיתמנהלים שיחות בעלי משמעות •

להציע פתרונות באופן אקטיבי ולא פסיבי•



.להגיד את האמת•

.רצוי זורמת ויעילה–תקשורת.תקשורת.תקשורת •

.להיות קשוב לצרכים של הלקוחות•

.לנסות לעשות ללקוח את החיים יותר קלים•

.לכבד את הזמן של הלקוחות•

.לגייס לקוחות חדשים מלקוחות קיימים ומושקעים•
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חברות  
הביטוח   בתי  

ההשקעות  

יועצי מס 

יועצי  
פרישה  

יועצי  
משכנתאות  

ח"רוד"עו

מחלקות  
ניהול עושר  

ן"נדל

פרסום  
ומדיה  

דיגיטלית



קבוצת פיוניר תכנון פיננסי  –מנהל הון בכיר –אודי חברוני 

udih@piowealth.com|  050-8210573 



דיוור חומרים מקצועיים אחת לרבעון•

קשר יזום אקטיבי לפחות פעמיים בשנה•

הזמנה לאירועים מקצועיים  / יצירת כנס לקוחות שנתי •

ביצוע שיחות וידאו עם לקוחות  •

כולל סקירה מקיפה והמלצות  ( אפשרי בתשלום) קביעת פגישה שנתית •

חדשות

טורי דעה אישיים לטובת הלקוחות  / מאמרים /כתיבת חומרים מקצועיים •

קמפיינים פרסומיים  , פייסבוק–כניסה למדיה החברתית , שדרוג אתר •
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197

שוק 
פקדונות 

869, בבנק

שוק קופות הגמל 

שוק פקדונות בבנק

₪ במיליארדי 
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2017-2021הנחות יסוד 
פעילות ריאלית  
הארות  בתחום הפיננסים  

רף ריאלי  5קצב גיוס לקוחות מינימלי חודשי  

96כמות לקוחות שנתית  

5כמות לקוחות מצטברת אחרי 
408שנים  

קצב גיוס בשיעור  /משיכות/בנטרול ביטולים
מהיעד85%

150,000צבירה ממוצעת פרטנית ללקוח  
גמל  / גמל להשקעה / פוליסה פיננסית 

והשתלמות

750,000גיוס חודשי ממוצע 

היקף החיסכון שנצבר במשרד  
38,250,000שנים  5בתום 

הכנסות שנתיות מפעילות קופת  
ח  "שנים בש5גמל להשקעה לאחר 

למיליון  4,000היקף בשיעור של 153,000.00עמלת היקף  -

0.25-0.3%טווחים מקובלים בתעשייה 114,750.00תזרים שוטף שנתי

267,750.00שנים  5סך הכנסות בתום 



אודי חברוני

udih@piowealth.com

050-8210573   09-9611352


