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עשורים של רפורמות  שלושה 

חוק ההסדרים

2000
קרנות פנסיה  הקמת 

חדשות

1995
ח ייעודי "הפסקת הנפקת אג

לחיסכון פנסיוני

1986

הפחתת זכויות והלאמת  
קרנות הפנסיה הוותיקות

2003
"  ועדת בכר"

מכירת קופות גמל לגופים  
.פרטיים וכניסת הבנקים לייעוץ

2005

פנסיית חובה ותיקון שלוש

2007-2009

2

קרנות הפנסיה הוותיקות .פרטיים וכניסת הבנקים לייעוץ
פתיחת התחרות למתן אשראי

פישוט מוצרים והגבלת דמי  
ניהול

2010-2012
השתנה  מה 

? 2013  -ב 



60הפסקת מתן מקדמים מובטחים לפוליסות הביטוח עד לגיל 1.

הגבלת התקרה של דמי הניהול בקופות גמל ופוליסות ביטוח2.

?סופו של ביטוח המנהלים 

?  מה הרלוונטיות של מוצר ביטוח המנהלים
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השאלה היא איך הלקוח מסתכל 
?על הפתרון הפנסיוני ההוליסטי שלו 

מה שמפריש  , היא בתחום הביניים מינוסהפנסיה "
היא לקבל רווחים השאיפה . המעסיק לא יספיק לי

חייבים למצוא מקור ...ן"מנדל, אולי מנכסים, נוספים
.נוסף לחיות ממנו

לקוחות מדברים
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.נוסף לחיות ממנו



! חושבים אלמנטרי? איך מוכרים פנסיה היום

 אלמנטר

ביטוח רכבביטוח רכב

במכירה אחת צריך 
להסביר ללקוח 

פנסיהפנסיה
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'צד ג/מקיף ביטוח מנהלים+ביטוח חובה
++

הגנות משפחתיותהגנות משפחתיות

+פנסיית חובה 

חושבים מוצר דחיפה גם בביטוח משלים פנסיוני  
הגנה משפחתית - 
חיסכון נוסף - 



שוק לגיל הפרישה

התפתחות של שוק מוצרי קצבה  •
לבחירה בגיל הפרישה

התפתחות של שוק מוצרי קצבה  •
לבחירה בגיל הפרישה

נפרדים לחיסכון בסופו של דבר יוצרו שני שווקים 

תקופת הפרישהגיל הפרישה/60גיל עבודה ראשונה

שוק החוסכים הפעילים 

מוצרים   3הלקוחות יבחרו בין •
תחליפיים להסעת החיסכון עד לגיל 

הפרישה

מוצרים   3הלקוחות יבחרו בין •
תחליפיים להסעת החיסכון עד לגיל 

הפרישה
לבחירה בגיל הפרישה

ניידות מלאה מכל מוצרי שוק  •
החיסכון הפעיל לשוק הקצבאות

הפחתת וקיבוע סיכון ההשקעה תוך  •
לגמלאימתן יציבות 

לבחירה בגיל הפרישה
ניידות מלאה מכל מוצרי שוק  •

החיסכון הפעיל לשוק הקצבאות
הפחתת וקיבוע סיכון ההשקעה תוך  •

לגמלאימתן יציבות 
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הפרישה
המוצרים יכללו כיסוי  ביטוחי מקיף  •

במתכונת דומה
החלת הפחתת סיכון  דינאמית על  •

ציר תקופת החיסכון

הפרישה
המוצרים יכללו כיסוי  ביטוחי מקיף  •

במתכונת דומה
החלת הפחתת סיכון  דינאמית על  •

ציר תקופת החיסכון



סוף עידן הביטוח הסיעודי הקולקטיבי
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הזדמנויות נוספות  



!  מה יהיה חשוב מחר, להסביר היום

9
, של משק בית  בחמישוניםהוצאות חודשיות לתצרוכת 

 2011, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית



סכום הביטוח הממוצע במגדלור לחיים בשנת 
בלבד₪ 350,000היה  2012

ביטוח   -רב האוכלוסייה בתת

מפני סיכוני נכות ומוות בתקופת העבודההגנות . 1

"ריסק יורד" - מנהלים בביטוח מסלול 

לצרכי המבוטחתוך התאמה  הביטוחיהגדלת הכיסוי •

כסכום הנובע מכפולות שכר שנותר למבוטח עד  בכל עת סכום הביטוח יחושב •

לגיל הפרישה
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הנטל על משקי הבית בנושא הוצאות  
רפואיות עולה

% -כההוצאה הלאומית לבריאות 
2010-1995  ג"מהתמ

מפני סיכונים בריאותייםהגנות . 2

הפרטי במגמת עליה  המימון 
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ביטוח סיעודי הכרחי בגיל המבוגר 

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

פלח הנזקק יותר לשירותים סיעודיים >  75באוכלוסייה מעל גיל אחוז הגידול 
) 2011נכון ל , באנגליה(

0.0%

5.0%

10.0%

2011 2016 2021

Great Britain

12 Acacia Lodge, Quebec Road, Henley-on-Thames RG9 1EY
March 2013



20%

32% 35%

<65

15,554
€מיליארד 

23,023  
€מיליארד 

52% 56%

מהנכסים 50% -בכמחזיקים +) 55(מהאוכלוסייה  30%באירופה  •

מהנכסים 70%–בכמחזיקים + 50 -בני הבישראל •

השלישי התמקדות באוכלוסיית הגיל . 3

48% 44%

20% 21%

2005 2015

<65

55-65

>55

השלישי באיחוד האירופאיריכוז הנכסים בקרב בני הגיל 
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 ההגנותמיצוי הזכויות לאחר גיל הפרישה והתאמת 
הביטוחיות

מהם הצרכים של הלקוחות הפורשים

מהפורשים רואים את התהליך כהתחלה חדשה 50%- כ•

קיים אצלם חשש כי הנכסים שצברו לא יספיקו, עם זאת•

הם חוששים שההכנסות שלהם לא יספיקו לצרכים בסיסיים כמו הוצאות בריאות•

רוצים לקבל את כספי החיסכון כמשכורת קבועה לכל החיים 77%•

מבני הגיל השלישי היו רוצים לקבל סיוע מקצועי למימוש הזכויות  50%- כ•
ביחוד אלו העומדים לפני פרישה, הפנסיוניות

משכורת קבועה 
לכל החיים

77%

סכום חד פעמי  
עם הפרישה

9%

/ אין לי העדפה 
לא יודע

10%

מסרב להשיב
4%

בקרב האוכלוסייה היהודית דוברת עברית, 55-75בגילאים  מרואיינים  400מחקר טלפוני בקרב מבוסס על * 
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קבוצה שהולכת וגדלה ללא הנכסים שהיו לדור הקודם 

היחס  , 2010-ל 1990השנים שבין  20-ב
, בין קשישים למבוגרים בגיל העבודה

קשישים לכל אלף מבוגרים   160-היה כ
. בגיל העבודה

2030-ל 2010בין –השנים הבאות  20-ב
, צפוי יחס זה לעלות בהתמדה כל שנה–

קשישים לכל אלף   230-ולהגיע ל
.  2030מבוגרים עובדים בשנת  .  2030מבוגרים עובדים בשנת 

אחוז בשני  40מדובר בגידול של מעל 
ככל הנראה העלייה  , עשורים בלבד

.התלולה ביותר בעולם המפותח

http://taubcenter.org.il/index.php/publications/e-bulletin/israels-population/lang/he/



!כך עובדים היום באירופה - תנו פתרון פיננסי מלא . 4

תורגם על ידי דן דוברי–ראשונה מומלץ מהארגון הבינלאומי ללקוחות אחרי פגישה מכתב * 
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סיכונים משפחתייםביטוח למנהל כך הופכים מסוכן 

הכרות עם עולם  
ההשקעות 

 - קשר 
ליוזם ממגיב

הכרות עם עולם  
ההזדמנויות של   

הגיל השלישי  

הכירו את הלקוח  
ותנו מענה  
לסיכונים  

המשפחתיים

ניתוח צרכים  
פיננסים 
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דברו   -טכנולוגיה 
עם כל אחד  
בשפה שלו 

מקצועיות  
 ושרותיות

הגיל השלישי  



מאחוריךAaaטוב שיש 


