
השקעה בפוליסות

 בני שיזף

ל ומנהל תחום חסכון  "משנה למנכ

ארוך טווח וסיכוני חיים



????????מה זה פוליסת השקעות



!!!!

כשיר השקעות לטווח קצר ובינונימ

!!!!חליף לקרנות נאמנות וניהול תיקיםת

לי עזר משמעותי לתכנון פרישהכ



מה מיוחד במכשיר הזה 
????ומה זה תורם לי או 

ללקוחות שלי 
????



!!!!

במי אני מתחרה –תחרות בעולם החדש ה
ומשמעות הייעוץ הכולל

!!!!אף אחד אין מוצר כזה חוץ ממניל

–לקוח שלי נהנה מכל העולמות ה
יתרונות של פוליסת ביטוח והשקעות



מכשיר יתרונות ייחודיים לעומת המתחריםל

פטור ממס במעבר בין מסלולים ושינוי הרכב התיק
"  ע"שמירת ני"אין עלויות , אין עלויות קניה ומכירה

".דמי נאמן"ואין 
אפשרות להפקדות שוטפות וחסכון בסכומים קטנים

מקדמי קצבהמקדמי קצבה

":קסם אינווסט"בנוסף ב
שיטת הפניקס–השקעה במדדים סחירים בלבד 

כל חודש Rebalanceרמות סיכון וביצוע  5

השקעת כספי חברות ומוסדיים
פדיון לשיעורין



במרבית המקרים דמי , ם לוקחים בחשבון את כלל העלויותא
הניהול המירביים גבוהים יותר בקרנות נאמנות



הרווחים על המס שלא משולם בשוטף נצברים ללקוח כתשואה  
.נוספת



תשואה נוספת לפורש–פורשים זכאים לפטור ממס במשיכה 



????????יש לזה פוטנציאל



וק ההשקעות לטווח קצר ובינוניש

קרנות הנאמנות בישראל מנהלות נכסים  
.₪ מיליארד  100בהיקף משתנה סביב 

 60%כ . פיקדונות בבנקים - ₪ מיליארד  800כ 
.מהם מתנהלים לטווחים בינוניים וארוכים.מהם מתנהלים לטווחים בינוניים וארוכים

  3333כ , היקף הנכסים המנוהלים בפוליסות השקעה
.₪מיליארד 

2009לפי חשיפות לשנת  - חיים-א19ב. אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון -מקור נתונים



, אם זה כל כך טוב
????למה נתח השוק של  למה נתח השוק של 

פוליסות השקעה כל כך נמוך
????



!!!! .קשר עם הלקוח מספיק מסובך גם כךה

נחנו לא מבינים מספיק את שוק ההון וחוששים  א
.מהתמודדות עם הלקוח מול שינוים בשוק

!!!!

לקוחות לא רואים את סוכן הביטוח ואת ה
.חברת הביטוח כגורם השקעות מקצועי



כמה מילים על
"Investקסם " 



שיטת "סם אינווסט הוא התאמה של ק
לחסכון לטווח קצר ובינוני" הפניקס

Fund of funds של תעודות סל.

Rebalance–שמירה על   - איזון התיק כל חודש
רמת סיכון שהתבקשהרמת סיכון שהתבקשה

חמש רמות סיכון המאפשרות שליטה מלאה 
בהרכב התיק

ל"שליטה במרכיב התיק שינוהל בחו



ל מאפשרת "קצאות הנכסים בארץ ובחוה
שליטה ברמות הסיכון והפיזור

:הקצאת הנכסים בארץ



ל מאפשרת "קצאות הנכסים בארץ ובחוה
שליטה ברמות הסיכון והפיזור

:ל"הקצאת הנכסים בחו



" קסם אינווסט"השוואה בין תשואות  
ובין קרנות נאמנות ברמת סיכון דומה  

מראה את העליונות של פוליסת  מראה את העליונות של פוליסת  
ההשקעות

"קסם אינווסט"ההשוואה היא על פי סלי מדד טהורים בחלוקת נכסים על פי תיקי 



-0.97%

2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

ח "הראל פיא אג
סולידית  

1ס "קסם אינווסט ר!ח "מגדל אפיקים אג10/90הראל פיא 10/90פסגות 

1רמת סיכון , חודשים 12תשואת 

-3.40%

-1.67%

-3.21%

-0.97%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

.חיות"מקביל לקרנות אג 1ברמות סיכון " קסם אינווסט"



-1.87%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

2ס "קסם אינווסט ר20-80פסגות 20- 80מגדל 20/80הראל פיא 

2רמת סיכון , חודשים 12תשואת 

-5.14%

-3.85%
-3.69%

-6.00%

-5.00%

-4.00%

. מניות 20%עד , מקביל לקרנות נאמנות גמישות 2ברמת סיכון " קסם אינווסט



-7.65%

-4.92%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

3ס "קסם אינווסט ר.אי.בי.איפסגותהראל פיאאפסילוןמגדל

3חודשים רמת סיכון  12תשואת 

-8.55%

-7.65%

-10.08%
-10.36%

-13.01%
-14.00%

-12.00%

-10.00%

-8.00%

. ח"אג 70%- מניות ו 30%מקביל לתיק קלאסי של  3ברמת סיכון " קסם אינווסט"
30:70ההשוואה היא מול שילוב של קרנות נאמנות מאותו בית השקעות שיניב מבנה 



-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

הראל פיא מניות אי מניות.בי.איאנליסט גמישה
100א "ת

פסגות מניות  100א "מיטב ת100א "פסגות ת
ישראל

קסם אינווסט  
5ס "ר

5רמת סיכון , חודשים 12תשואות 

-16.70%

-23.74%

-20.82%-20.74%

-21.79%

-23.38%

-14.93%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

.מקביל לקרנות נאמנות מנייתיות 5ברמת סיכון " קסם אינווסט"



:סיכוםל
השקעה בפוליסות היא המוצר האולטימטיבי 

.להשקעות קצרות טווח
אין מוצר שיכול להשתוות–בנקים –למתחרים 

–סוכן הביטוח צריך להפוך לסוכן פיננסי ולקפוץ למים –סוכן הביטוח צריך להפוך לסוכן פיננסי ולקפוץ למים 
להתמודד עם שוק ההון ופוליסות השקעה מול הלקוחות

מאות מיליארדים–פוטנציאל השוק הוא עצום 

חברות הביטוח והסוכנים יכולים להציע  
.אלטרנטיבות מצוינות לפיקדונות וקרנות נאמנות




