
ארז גוטמן

חבר הועדה לביטוח פנסיוניחבר הועדה לביטוח פנסיוני

2014מרץ –כנס ביטוח ופיננסים 



2004עד שנת –בעבר �

?כמה לקוחות יש לך �

?כמה מכרת �

2004משנת –היום �

?מה סוג הלקוחות שלך �

?מה מכרת �



�Income Per Customer

"מכירות"תם עידן ה�

סוכן הביטוח הוא איש מקצוע ולא איש מכירות�

סוכן הביטוח צריך לשאוף לטפל במספר מצומצם של � סוכן הביטוח צריך לשאוף לטפל במספר מצומצם של �

תוכניותלקוחות איכותיים שמחזיקים מספר רב של 

אין צורך לדבר במושגי מכירות אלא במושגי ניהול�



לחודש  315₪של לקוח הוא  -IPCה –כפי שניתן לראות �
 50%ההשתלמות והפיננסים מהווה כ , כאשר תחום הגמל

פיננסיםגמל והשתלמותפנסיהריסק

6001500300000250,000

130257090

 50%ההשתלמות והפיננסים מהווה כ , כאשר תחום הגמל
מערך הלקוח 

מערך הלקוח 50%מאבד –סוכן שלא עוסק בגמל ופיננסים �

צריך פי שתיים לקוחות  –סוכן שלא עוסק בגמל ופיננסים �
מסוכן שעוסק בכך

לקוחהמערך  30% בכתחום הפיננסים מוערך �



:מדובר בתחום הכסף הפנוי �

תיקי השקעות�

חסכונות בבנקים�

פיקדונות בבנקים� פיקדונות בבנקים�

קרנות נאמנות�

י הפקדה של "ניתן לייצר חלופה איכותית למוצרים הללו ע�

כספים בפוליסות חסכון בחברות הביטוח



:שני סוגי לקוחות �

לקוחות המחזיקים את הכספים בתוכניות חסכון �

"לא משקיעים"–ופיקדונות 

לקוחות המחזיקים את הכספים בקרנות נאמנות ותיקי  � לקוחות המחזיקים את הכספים בקרנות נאמנות ותיקי  �

" משקיעים"–השקעות 



מחיר הכסף–ריבית �

שווי הכסף–מדד �

ניהול השקעות–תשואה �

אנו מפסידים לטווח , כאשר אנו לא משקיעים את כספינו �
הארוך  

ומדד שעולה ב   1%פיקדון בבנק שמניב ריבית של : דוגמא �
לעשרים  30%כ –בשנה  1.5%שווה ערך להפסד של  - 2.5%
שנה

חישוב של סיכון מול סיכוי�



לגבי כספים הנמצאים בבנק הבטחוןתחושת �

מדוע שלא ישלם את – אם הבנק בוודאות ישלם את הפיקדון �

? ח"האג

:דוגמת ההלוואה �

לצורך פתיחת   1,000,000₪לקוח של בנק מקבל הלוואה של �

אותם הוא משלם לקבלן אשר מפקיד אותם בבנק, מסעדה

כאשר  2,000,000פי רישומי הבנק הוא מחזיק בהון של -על�

בפועל מדובר במיליון אחד

פעמים 10חוקי הבנקאות מתירים לעשות זאת �

על ידי אחרים – אם לא על ידינו ! הכסף שלנו מושקע �



קופות גמל    - אפיק ההשקעה האטרקטיבי ביותר �

?מדוע �

דמי ניהול זולים יותר�

יתרונות מיסוי� יתרונות מיסוי�

יכולת השקעה בנכסים בלתי סחירים�



דמי ניהול קבועים וזולים יחסית לכספים פנויים�

:יתרונות מיסוי �

מס רווחי הון רק בעת משיכה �

ומעלה 60פטור ממס עד תקרה לגילאי � ומעלה 60פטור ממס עד תקרה לגילאי �

יכולת להשקיע כסף נזיל בנכסים בלתי סחירים�



אינווסטבסט –הכשרה �

קשת -מגדל �

מגוון -הראל �

חסכון פיננסי–כלל � חסכון פיננסי–כלל �

אינווסטאקסלנס  -הפניקס �

פייננסטופ –מנורה �

פוליסות ללא ביטוח אלא חסכון טהור�



הכסף נזיל ויישאר נזיל�

ניתן לפדיון בכל עת�

בדומה למספר  (רשום על שם הלקוח עם מספר פוליסה �

)חשבון)חשבון

ניתן להירשם לאינטרנט ולצפות בתוכנית�

שינוי מסלול הוא יום /הפקדה/תאריך ערך למקרה פדיון�

הגשת הבקשה



חשוב מאוד להשקיע כספים המיועדים לטווח ארוך�

נמוכים ויכולת   חשוב לבחור בתוכניות אשר דמי הניהול �
מנהל ההשקעות לייצר תשואה עודפת גבוהה יותר

פוליסות חסכון הן אלטרנטיבה איכותית לכספי הלקוחות�

win winפתיחת תכניות ללקוחות יוצרת מצב של � win winפתיחת תכניות ללקוחות יוצרת מצב של �

גם הלקוח וגם הסוכן מרוויחים  �

סוכן ביטוח הוא לא איש מכירות אלא איש מקצוע שנותן �
מגוון רחב של מוצרים ואפשרויות ללקוחותיו  

י טיפול במוצרי הפיננסים סוכן הביטוח יכול להגדיל את  "ע�
הכנסותיו מלקוחותיו ולתת להם פתרון איכותי וטוב




