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הזדמנויות עסקיות
pdf.דוח שנתי לעמית קרן הפנסיה - כלל ? קרן פנסיה או ביטוח�
?המתחרה הגדול שלנו�
לקוח  - "לקוחית"לחשיבה ופעילות " תפוקתית"ו" מוצרית"מעבר מפעילות �

צמוד סוכן
, ₪ מיליון  500 -סוכנות הביטוח של בנק מזרחי טפחות מוערכת בשווי של כ�

מיליון  90(₪ מיליון  125הכנסות , ₪ מיליון  71 -  2011רווח הסוכנות בשנת 
)........מיליון ביטוח מבנה 35, ביטוח חיים

:  הכנסה- ח מס"ע₪  60,000-כ.....(עצמאים מחכים לנו 330,000 - כ :  הכנסה- ח מס"ע₪  60,000-כ.....(עצמאים מחכים לנו 330,000 - כ�
  18 -וקרן השתלמות, ח"אש12.5 - אובדן כושר עבודה, ח"אש33 - קצבה
).  ח"אש

!!!לא נוגעים בהר השקלים....הפרט לא קרה דבר- במוצרי הפרט ובחסכון�
.מצויינתהינה אפשרות + 60ניוד כספים מקופות גמל וקרנות פנסיה לגלאי �
.הפרשות מלאות לסעיף תגמולים לחברים בעלי שליטה�
שכר ממוצע עד  Xלכל שנת עבודה  1.5%(פנסיה תקציבית לבעלי שליטה �

).ליום הפרישה



הבזקים....המשך

ברות ביטוח בכל החברות במקרה של שנוי במצב   -במוצרי הביטוח החדשים�
.מסכום הביטוח 50%כ עד "בד -המשפחתי

בחברת הראל אפשרות נוספת להגדלת סכום הביטוח במוצרי מור דינאמי עד  �
לאובדן " חתם- גג). "10,000₪ברמת שכר מעל (ללא חיתום ₪  מיליון  2

.15%כושר עבודה עד 
בחברת מגדל כל מי שפרש ומקבל קצבה מפוליסת הביטוח יכול לרכוש ביטוח �

שווה הרבה  - מהקצבה בעלות נמוכה וללא חיתום רפואי 50%סיעודי  בגובה  שווה הרבה  - מהקצבה בעלות נמוכה וללא חיתום רפואי 50%סיעודי  בגובה 
.מאוד כסף

.בחברת כלל אפשרות לרכישת כסוי לאובדן כושר עבודה נוסף לעצמאים�
יתרון גדול להכשרה ביטוח  -הפחתת דמי הניהול בפוליסות הביטוח החדשות�

....).בעיות רפואיות, מבוגרים(
.של חברת הפניקס" קרן השתלמות נטו"�
.בחברת איילון ללא תוספת מקצועית - פיצוי שבועי כתוצאה מתאונה�
,  הכשרה, איילון: המעודדות, 2012פרמיה שוטפת בתנאי + ניוד צבירות �

מנורה



הבזקים...המשך

!.  החיסכון הטובה ביותר תוכנית - פנסיה וולונטרית/קצבה מוכרת�
החל    -ההוןמכשיר חסכון ארוך טווח פטור ממס גם על רווחי 

.60מגיל 
0.5% -מנורה והכשרה, כלל - דמי ניהול בעת קבלת קצבה�
  לתכנוןאפשרות  -בתעריף קבוע בחברת הראל לריסקיתרונות �

.הריסקגם במוצרי  .הריסקגם במוצרי 
.חודשים 3-5ריסק זמני ואוטומטי בכל החברות במשך �
,  הראל, כלל -להוזלת דמי הניהול" פעמיות-חד"תרומת הפקדות �

.פניקס, מנורה, איילון
.קיטום תפוקה לצורך תשלום עמלות היקף�
.....הצעה בנושא כפל ביטוחי בריאות�



....הסדרי רבים בעידן ייפוי הכוח
פניה לגוף מוסדי תוך הצגת ייפוי כוח�
בעל רישיון יפנה לגוף מוסדי לשם קבלת מידע באופן חד פעמי או לשם טיפול �

בביצוע עסקה במוצר פנסיוני בעבור לקוח רק לאחר הצגת ייפוי כוח לפי נספח א  
ולגבי נספח ב חתום גם , חתום על ידי הלקוח, לפי העניין, או ייפוי כוח לפי נספח ב

.על ידי בעל רישיון
:פטורים מדרישות הסעיף, על אף האמור�
רישיונות בעלי , דהיינו. (סוכן שיווק פנסיוני הפונה בשם לקוח לגוף מוסדי שבו הוא מועסק� רישיונות בעלי , דהיינו. (סוכן שיווק פנסיוני הפונה בשם לקוח לגוף מוסדי שבו הוא מועסק�

)שכירים
בעל  , דהיינו: (בעל רישיון הפונה בשם מעסיק עבור לקוח לביצוע הפעולות הבאות�

)את העובד פוגשרישיון הפונה בשם המעסיק ולא 
לחוק  ) ב(20לקרן ברירת מחדל כהגדרתה בסעיף , צרוף עובד שלא בחר להצטרף לקופת גמל �

;2005- ה"התשס, )קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

.  הפקדת כספים אצל גוף מוסדי בעבור עובד והעברת מידע אגב הפקדה כאמור�
.  קבלת משוב אודות ביצוע ההפקדות עבור עובד�
קבלת מידע שלא באמצעות מערכת סליקה פנסיונית לגבי סכומי ביטוח ועלות כיסויים ביטוחים  �

    .הנרכשים על ידי המעסיק בעבור עובד





יתרונות פוליסת ביטוח מול פנסיה
פנסיהפנסיהעצמאיםעצמאים//ביטוח מנהליםביטוח מנהליםנושאנושא##

מעמד חוקי 1

בין חברת הביטוח   חוזהפוליסת ביטוח היא 
ועל כן חברת הביטוח לא יכולה  עצמאי /לעובד

.ההסכםלשנות או לבטל את 
מבוטח

כלומר התנאים יכולים להשתנות   ,תקנוןהפנסיה היא קרן 
.  גם שינויים רטרואקטיביים, לפי שיקול דעתה של הקרן

איזון אקטוארי עם  מנגנון).בכפוף לאישור משרד האוצר(
חלק מקולקטיב - עמית

מי נושא בסיכון  2
?הביטוחי

ביטוח  , עתודות, גיבוי של הון עצמי-חברת הביטוח
.משנה

החברה המנהלת אינה נושאת , כביטוח הדדי-עמיתי הקרן
.מבטח משנהיתכן וגם קיים . בכל סיכון ביטוחי

מובטח  מקדם קצבה 3
60החל מגיל 

פיהם  על  מקדמי קצבה ידועים מראש - וודאות
.תחושב הקצבה בגיל פרישה

  

קרן הפנסיה  -מקדם קצבה אינו ידוע מראש-חוסר וודאות
 בכפוףתשלם קצבה חודשית אשר גובהה יכול להשתנות 

החיים המשתנה של העמיתים  תוחלת •
שינויים כתוצאה מהמנגנון האקטוארי•

60החל מגיל 
שינויים כתוצאה מהמנגנון האקטוארי•  

pdf.מקדמי קצבה בקרן פנסיה שינוי!מצורפותדוגמאות •

כיסוי במקרה של 4
אובדן כושר עבודה

לרכוש כיסוי למקרה אובדן  בפוליסת ביטוח ניתן 
: כושר עבודה רחב ובהתאמה אישית

להגדרה על פי עיסוק ספציפי אפשרות•
 אין תקופת אכשרה על מחלה קודמת•
לרבות שמירת הריון, כיסוי רחב לנשים בהריון•
ואיבה כיסוי בגין פעולות טרור•

:מצומצםכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה  

פי הגדרת עיסוק סביר אחר על•
שנים בגין מחלה קודמת 5תקופת אכשרה של •
כיסוי מצומצם-כיסוי לנשים בהריון•
ואיבה אין כיסוי בגין פעולות טרור•

5
גמישות בבחירת 

סכום הביטוח למקרה 
מוות

קיימת גמישות מלאה בבחירת סכום הביטוח וניתן 
לקבל סכום ביטוח חד פעמי או חודשי  בקרות  

אירוע ביטוחי

סכום חד  קיימים מספר מסלולים מוכתבים לשארים ואין
פעמי בקרות אירוע ביטוחי

בסכום  הגבלה6
ההפקדה

אין מגבלה בסכום ההפקדה בביטוח
קיימת מגבלה בסכום ההפקדה של  -מקיפה בפנסיה
מפעמיים תקרת השכר הממוצע במשק 20.5%

גמישות במינוי 7
מוטבים

גובריםאך השארים כמוגדר בתקנון ניתן למנות מוטבים .ניתן למנות מוטבים לבחירת בעל הפוליסה



יתרונות פוליסת ביטוח מול פנסיה
פנסיהפנסיהעצמאיםעצמאים/ /   ביטוח מנהליםביטוח מנהליםנושאנושא##

תכנוני מס עם גמישות מלאה ומותאמת אישית190תיקון 1
  25%-מוגבל ל מכסימאליהיוון (מס מוגבלים  תכנוני

)שנים בלבד 5 - מהקצבה ול

שכר מבוטח תקרת2

ההפרשה   גמישות מלאה בקביעת השכר ואחוזי
ניתן לרכוש כיסויים  . בינהםמהשכר ללא כל קשר 

ביטוחיים ואובדן כושר עבודה ללא קשר להפרשה  
או לשכר המבוטח/ו 47לסעיף 

.  י התקנון"אצל עצמאים ושכירים עפ השכר המבוטח נקבע
אין יכולת לקבוע את גובה הכסוי הביטוחי

ניתנת למשיכה רק מגיל הפרישהבפטור ממס מלא 60ניתנת למשיכה מגיל קצבה מוכרת3

כיסוי במקרה של  4  -או מחוץ לתקציב/יכול להיות מחוץ להפרשות וכיסוי במקרה של  
אובדן כושר עבודה

  -או מחוץ לתקציב/יכול להיות מחוץ להפרשות ו
גמישות מוחלטת

.מתוך ההפרשות לא ניתן להפרדה" .  מהחבילה"חלק 

הטעיה בגלל שימוש בתשואת המחשה של 4%4.24%ברוטו של  תשואההמחשה5

מיועד ח"אג6
המפקח התחייב להשוות   -לרעה מופלים כיום
.תנאים ביוני

  30%על  4.8%מקבלות מהמדינה  -מופלות לטובה
משכר של   20.5%להפרשה של  מוגבל. מהנכסים

ח"ש17,656

ללא נכות ושאירים, בלבד זיקנהקצבת גמישות מלאה, כיסוי מלא17,656מעל שכר של 7

מוצרים היסטוריים8
הטבות נשמרות  , ניתן להשגה יותר נכס אשר אינו
......"מתגעגעים" - ללא כל שינוי

הרעה גם במוצרים ההיסטוריים

!תקנון - ניתנים לשינוי!חוזה -אינם ניתנים לשינוידמי ניהול9



:לסיכום
נחות ביחס , קרן פנסיה הינו מוצר קולקטיבי לביטוח וחסכון�

.  לאלטרנטיבות ואינו מבטיח דבר ברמה האישית
מה שחשוב למצטרף להסדר פנסיוני הינו הביטחון והשקט  �

ההיסטוריה והעובדות מלמדת  . הנפשי בהסדר אליו הוא מצטרף
.שזה לא בקרן פנסיה

קרן פנסיה הינו מוצר נחות אשר מתאים לברירות מחדל ולמסת   קרן פנסיה הינו מוצר נחות אשר מתאים לברירות מחדל ולמסת  �
.כ ברמות שכר נמוכות ביותר"עובדים לא קבועים ובד

בפוליסות ביטוח אינה מייצרת יתרון   60קביעת מקדם מגיל �
.....נהפוך הוא. כלשהו לקרן הפנסיה

אסור לסוכני הביטוח לשווק קרנות פנסיה כתחליף לפוליסות �
".ירייה ברגלינו= "ביטוח 


