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Every picture tells a story ...



...but are we getting the big picture?



לא קל לנהל תוכנית פנסיה

  GMהגירעון בתוכנית הפנסיה של "  GMהגירעון בתוכנית הפנסיה של "
"יעקוף את שווי השוק של החברה

....מיליארד דולר 35עלול להגיע לסכום של ...

2/09/2011פורסם ב , מהעיתון



צרפתצרפת

איטליהאיטליה

מתוכם מספר שנים במצב

בריאותי פחות טוב
67תוחלת חיים בגיל 

תוחלת החיים עולה ועולה

ישראלישראל

גרמניהגרמניה

בריטניהבריטניה

 כשליש ממנה במצב בריאותי פחות טוב  , עלייה בתוחלת החיים



 ניהול העושר המשפחתי–צבירת נכסים 

 הורשה/סיעוד/אנונה/פנסיה/מיסוי/פרישה

צרכים משתנים על ציר הזמן  

 פנסיוניות ופיננסיות  , של הגנות בטוחיות
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 פנסיה שימור זכויות ומיסוי, גמל, תוכניות ביטוח חיים

–השקעות –חסכונות , משכנתאות–אשראים, הלוואות

 ן"נדל

–השקעות –חסכונות , משכנתאות–אשראים, הלוואות

 ן"נדל

 .רכב וחבויות, רכוש, בית–הגנה על רכוש 

שלבים בחייו של אדםשלבים בחייו של אדם

ל

א

ו

ר

ך

 

ה

ש

נ

י

ם



הסיכונים בדרך לפנסיה הוגנת

".החיים הארוכים"–הסיכון המרכזי בחייו של האדם �
.  הצרכים המשתנים בהגנות  ביטוחיות ופנסיוניות�
.  פנסיה גמל דמי ניהול, ביטוח מנהלים  - סיכוני מוצר �
ריביות ומסלולי ההשקעה  ,כמות ההשקעה -סיכוני השקעה �
.שינויי חוק ורגולציה�
.סיכוני תעסוקה�
.סיכוני בריאות וסיעוד�
.סיכוני רכוש וחבויות�
.הקושי לארגן תקציבים לצרכים הביטוחיים השונים�
.בקרה מעקב וקבלת החלטות, ניהול, קשיי שליטה �



?מדוע יש צורך בניהול הוליסטי 
 

המשפחות   400מתוך  13%הידעתם שרק 1.

ב הצליחו לשמור על  "העשירות בארה

 ??!!השנים האחרונות 27 -עושרן ב

מתוך נתוני מגזין   J.P Morgan: מקור(          מתוך נתוני מגזין   J.P Morgan: מקור(         

 ) 1982-2009" פורבס"

מהחברות  33% - כהידעתם שרק 2.

המשפחתיות שורדות את המעבר לדור  

שורדות גם את המעבר   9% - כשני ורק 

 & Fosterמחקר : מקור(  ?!לדור שלישי 

Kaplan  2001שנת   ( 



 "בלגן" -מצב התחלתי של לקוח אופייני

ביטוח חיים  
פנסיה גמל  
 והשתלמות

מימון  
הלוואות  

 משכנתאות

השקעות   
בארץ  

ל  "ובחו
 ן"נדל

 הלקוח
יעוץ כלכלי 

משפטי 
 ופיסקאלי

ביטוח 
רכב רכוש  

 וחבויות

פרישה  
 -פנסיה 
 הורשה

בריאות  
 וסיעוד



,ייעוץ כלכלי
משפטי  
ופיסקאלי

הורשה , פרישה(
)תכנון מס 

בריאות  
וסיעוד

ביטוח רכב  
רכוש וחבויות

ביטוח  
אלמנטארי יעוץ  

משכנתאות

והלוואות

פונקציות חיוניות בניהול סיכונים 

בגישה הוליסטית

הלקוח

ניהול

הסדרים 
פנסיונים

,פנסיה, ביטוח
גמל והשתלמות

ניהול נכסים  
ריאליים  

ופיננסים בארץ   
עושר  (ל "ובחו

)משפחתי 

)תכנון מס  והלוואות
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ייעוצית וניהולית



ניהול הוליסטי מתמחה של תיק לקוח

,  ניהול הסדרים פנסיונים ביטוח
 גמל והשתלמות  , פנסיה

  וראליםפיננסים , ניהול נכסים
ניהול העושר המשפחתי טיפול  

בגיל  השלישי

משפטי  ופיסקאלי  ,ייעוץ כלכלי 
)תכנון מס , פרישה והורשה(

 יצרנים

 חברות ביטוח

 הלקוח
 -מנהל תיק 
 אינטגרטור

)תכנון מס , פרישה והורשה(

 בריאות וסיעוד

 קרנות פנסיה

 קופות גמל

 קרנות השתלמות

בתי השקעות בארץ 
 ל"ובחו

 וחבויות–ביטוחי רכוש רכב

 )אלמנטארי (

 ייעוץ משכנתאות והלוואות

ייעוצית .תוכנה אינטגרטיבית 
 וניהולית



יתרונות גישת הניהול ההוליסטית

שחרור הלקוח מדאגה                                            –המטרה 1.

מקצועית ומתמשכת עם צרכיו , על בסיס פיתוח היכרות עמוקה

 .רצונותיו ותנאי השוק

יש לה ערך כלכלי אדיר  , ייעוצית רב תחומית–יכולת ניהולית 2.

מציאת פתרונות , גיבוש אסטרטגיה, החל מהגדרת הצרכים

 ).יעוץ כולל מיצוי הטבות פיסקליות, מוצרים(משולבים 

                                        פעילות ושיתופי פעולה של גופים מתמחים3.3.

 .תמנע מצב של נפילה בין הכיסאות

                      דיווח מאוחד של כל נכסי הלקוח והשקעותיו4.

מאפשר ללקוח שליטה מלאה על חשיפת נכסיו לסיכונים השונים  

 .הערכה ריאלית של כל נכסיו מול התחייבויותיו, בכל נקודת זמן

הגדלה דרמטית של שווי תיק הלקוח וחיזוק הקשר עם  5.

 .הלקוח ובני משפחתו

 



 ?כיצד לממש את החזון ההוליסטי 

 .גישה פתוחה וליברלית של היצרנים �

 

התארגנות סוכנים כשותפויות בעלות     �

 .התמחויות שונות המשתפות פעולה .התמחויות שונות המשתפות פעולה

 

הצטרפות של סוכנים לגופים קיימים  �

בעלי יכולת מתן שירותים רחבים   

בתי  .(טכנולוגיים וארגוניים ,מקצועיים 

 ).מנהלי הסדר–סוכן 



 תודה רבה ובהצלחה

meir@moah.co.il 

 מאיר אוזן

meir@moach.co.il 


