
גיל שלישיגיל שלישי



?אוכלוסיית הגיל השלישי

?+ 55 גילאי

?לגימלאות פורשים

? 65/67 גילאי ? 65/67 גילאי



מהעובדים יש תאריך ביומן בשנה הקרובה שבו הם יפרשו 50,000-לכ

הפוטנציאל העסקיהפוטנציאל העסקי



פירמידת הגילאים מתהפכתפירמידת הגילאים מתהפכת
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סיכונים אליהם חשוף הלקוח

ואינפלציה השקעות/ריבית

חיים תוחלת חיים תוחלת

 צפוייה בלתי הוצאה לטובת או מטרה לכל כספים משיכת

)בריאות הוצאות :לדוגמא(

הבנה אי סיכון

רציונליות אי סיכון



פתרונות מתקדמים לפרישהפתרונות מתקדמים לפרישה



סיכונים

השקעות ואינפלציה/ריבית השקעות ואינפלציה/ריבית



העדפות לקראת פרישההעדפות לקראת פרישה

השלישי רמת הסיכון בהשקעות המועדפת על בני הגיל

סיכון 20%עד  סיכון 10%עד  ללא סיכון כלל
גילאי לקוחות 

שעברו מבדק

20% 10% 70% 55-60

5% 15% 80% 60-675% 15% 80% 60-67

מבני הגיל השלישי מעדיפים לקבל הכנסה חודשית קבועה לכל החיים 80%-יותר מ



השקעות/ריבית

השקעה מסלולי 10

הגבלה ללא לשינוי וניתנים הלקוח ידי על לבחירה ניתנים ההשקעה מסלולי

  צמוד ממשלתי ח"אג,שקלי ממשלתי ח"אג,כהלכה,קצר טווח,מדד צמוד,שקלים,כללי  צמוד ממשלתי ח"אג,שקלי ממשלתי ח"אג,כהלכה,קצר טווח,מדד צמוד,שקלים,כללי

ל"חו מניות,מניות,ח"מט,מדד

שנים 15 עד של לתקופות תשואה להבטחת אפשרות



השקעות/ריבית

.  מדיניות השקעה בהתאם להחלטת החברה:  כללי

  10%, ח ממשלתי"אג 11%, ח קונצרני סחיר ולא סחיר"אג 28%: נכון להיום רוב ההשקעות 

.מניות 32%, הלוואות

באפיקי השקעה שקליים נושאי ריבית  70%לפחות –מדיניות השקעות : שקלי באפיקי השקעה שקליים נושאי ריבית  70%לפחות –מדיניות השקעות : שקלי

.10%שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על ,שקלית

.מניות 0%, ח ממשלתי"אג 58%, ח קונצרני לא סחיר"אג 34%: נכון להיום 

מ שלהם פחות  "באפיקי השקעה שהמח 70%לפחות –מדיניות השקעות : טווח קצר

.ללא השקעה במניות, משנה

.ח קונצרני סחיר"אג 12%, ח ממשלתי"אג 85%: נכון להיום 
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הבטחת תשואה

שנה 2-15 תשואה הבטחת תקופת

למדד צמודה מובטחת ריבית

המוצר ולפי ההבטחה תקופת לפי הריבית גובה

  ההבטחה תקופת תום לפני לפדיון משיכה קנס



משתתף ברווחיםריבית מובטחת

ח "ש 5,056ח "ש 4,153

דילמת ההשקעה

קצבאות 240במסלול  67לגבר בן , ₪מיליון  1קבלת קצבה מסכום חד פעמי של 



סיכונים

תוחלת חיים



אתגרים לקראת פרישהאתגרים לקראת פרישה

)?האם הכסף שחסכנו יספיק לשמור על רמת החיים(תוחלת החיים עולה  
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65גברים בגיל 



תוחלת חיים

  או ביטוח פוליסות ,לקצבה גמל קופת, גמל מקופות( קצבתי/הוני חסכון לניוד מיועד המוצר

.+60 לגילאי )פנסיה קרנות .+60 לגילאי )פנסיה קרנות

החיים לכל קבועה חודשית קצבה

החיים תוחלת התארכות מפני להגנה מובטח קצבה מקדם

חודשים 180/240/300  של תשלום תקופת מינימום – קצבה הבטחת מסלולי מגוון

)מהקצבה 30-100%( החיים לכל שארים קצבת הכולל ייחודי שארים מסלול



Top Life לפרוש בטוח
)ומעלה 60מגיל (

גמל הונית קופת

לקבל קצבה בעתיד הבטחת אפשרות

הבטחת מקדם

TOP LIFETOP LIFE  לפרוש בטוחלפרוש בטוח

הבטחת מקדם

)הגנה מפני שינוי בתוחלת החיים(

הבטחת תשואה

)בשוק ההון הגנה מפני תנודות(

חוזה אישי



TOP LIFETOP LIFE  קצבה נדחיתקצבה נדחית

Top Life

קצבה נדחית

ביטוח פוליסת

לקצבה
פנסיה

גמל קופת

1/2008-מ

לקבל קצבה בעתיד הבטחת אפשרות

הבטחת מקדם
)הגנה מפני שינוי בתוחלת החיים(

בהתאם לתנאי  

הפוליסה )הגנה מפני שינוי בתוחלת החיים(

הבטחת תשואה
)בשוק ההון הגנה מפני תנודות(

חוזה אישי

הפוליסה



24018060%

ח "ש 4,908ח "ש 5,376ח"ש 5,056

הקצבההקצבה הבטחתהבטחת דילמתדילמת

63בגיל  ז"ב,  67לגבר בן , ₪מיליון  1קבלת קצבה מסכום חד פעמי של 



סיכונים

משיכת כספים



TOP LIFETOP LIFE  הכנסה חודשיתהכנסה חודשית

  מוגדרת לתקופה חודשית הכנסה לקבל המעוניינים ומעלה 55 מגיל ללקוחות מיועד המוצר

קיים צבור מחסכון

המבוטח בחירת לפי לתקופה קבועה הכנסה

למדד והצמדה תשואה הבטחת מסלול או השקעה מסלולי מגוון :לבחירה למדד והצמדה תשואה הבטחת מסלול או השקעה מסלולי מגוון :לבחירה

התקופה תום עד החודשית ההכנסה את לקבל ימשיכו הזוג בת/בן ,ח"חו פטירה במקרה



TOP LIFETOP LIFE––הבטחת התשואההבטחת התשואה

הונית ביטוח פוליסת / גמל מקופת כספים של לניוד המיועד מוצר

שנה 2-15 תשואה הבטחת תקופת

למדד צמודה מובטחת ריבית

ההבטחה תקופת לפי הריבית גובה

ההבטחה תקופת תום לפני לפדיון משיכה קנס

  שנה בכל מהיתרה 10% עד קנס ללא למשיכה אפשרות



סיכוםסיכום

גבוהים צמיחה שיעורי עם גדול שוק פוטנציאל

ובייעוץ בהכוונה אמיתי צורך קיים

ופתרונות מוצרים של רחבה קשת

ונזילות חיים תוחלת ,השקעה לסיכוני מענה

הלקוח כלפי הסוכן של ברור מוסף ערך –ומקצועיות התמחות


