
השקט הנפשי  –סוכן הביטוח 

של המשפחה

ויינשלאמיל 

ל איילון חברה לביטוח"מנכ



שוק הביטוח והפיננסים

.רצוף באופן משתנה והפיננסים הביטוח שוק•

.נשחקים והמרווחים מכבידה הרגולציה•

.חדשים שחקנים של וכניסה גוברת תחרות•

.אחד בתחום לעבוד האפשרות את יותר אין•

.תחומי רב–משפחתי ופיננסי ביטוח ליועץ ביטוח מסוכן מעבר•

.במכירות התמקדות•

......צריך לשנות את הכללים



חיים

בריאותפיננסי

מעגל הביטוח המשפחתי

, ביטוח מנהלים, פנסיהקרן 

אובדן כושר עבודה, ריסק

,  תיקי השקעות

קרנות  , קופות גמל
מחלות  , בריאות פיננסי

אלמנטרי

בריאות

  ,דירות ,חובה רכב ,רכוש רכב

  אחריות ,חבויות ,עסק בתי

מקצועית

קרנות  , קופות גמל

מחלות  , בריאותאשראי, השתלמות

,  סיעוד, קשות

,  ל"נסיעות לחו

תאונות אישיות

תיק הסוכן

פיננסי

חיים

אלמנטרי

בריאות



הביטוחיהפוטנציאל 



)₪מיליוני( בישראל רכוש רכב ביטוח שוק התפתחות
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)₪מיליוני( בישראל חובה רכב ביטוח שוק התפתחות

רכב  שנתית לפוליסת עמלה ממוצעת 
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  בישראל דירות ביטוחי שוק התפתחות
)אלפים(

ענף ביטוחי דירות  

)אלפים( מבוטחות דירות ואחוז דירות כמות
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400₪ - כ:  שנתית לפוליסת דירהעמלה ממוצעת 

₪  420-כ: ריסק משכנתא+ ביטוח משכנתא עמלה ממוצעת לביטוח מבנה 
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* )₪מיליוני( בישראל הבריאות ביטוחי שוק התפתחות

בריאותביטוח 

סוג ביטוח

פרמיה 

שנתית (₪)

עמלה שנה 

א'
עמלה 

שוטפת (₪)

מתוך דוח הממונה על שוק ההון-*

שוטפת (₪)א'שנתית (₪)סוג ביטוח

             600         1,200         3,000ביטוח בריאות (ניתוחים והשתלות)

             720         1,600         4,000סיעודי 

             300             600         1,500מחלות קשות

             240             480         1,200תאונות אישיות

"כ          1,860         3,880סה

       22,480עמלה מצטברת ממשפחה

       18,966ערך נוכחי נקי ממשפחה



ארוך טווחהתפתחות חיסכון 
) *₪פרמיה נפרעת מיליארדי (

מתוך דוח הממונה על שוק ההון-*

סוג ביטוח

פרמיה 

שנתית (₪)

עמלה שנה 

א'
עמלה 

שוטפת (₪)

             659         2,196       21,960ביטוח פנסיוני 

             420             840         2,100ריסק

         2,000              -     400,000קופת גמל (צבירה)

             225              -       45,000קרן השתלמות (צבירה ממוצעת)

"כ  למשפחה בשנה א'          3,304         3,036סה

       29,833ערך נוכחי נקי ממשפחה



חיים

בריאותפיננסי

, ביטוח מנהלים, פנסיהקרן 

אובדן כושר עבודה, ריסק

,  תיקי השקעות

קרנות  , קופות גמל
מחלות  , בריאות

ח "ש 1,860: בריאות 

ח "ש 660: ביטוח פנסיוני 

ח "ש 600: ריסק 

₪ 6,195כ "סה

שנה שוטפתהכנסות –מעגל הביטוח המשפחתי 

פיננסי

אלמנטרי

בריאות

  ,דירות ,חובה רכב ,רכוש רכב

  אחריות ,חבויות ,עסק בתי

מקצועית

קרנות  , קופות גמל

מחלות  , בריאותאשראי, השתלמות

,  סיעוד, קשות

,  ל"נסיעות לחו

תאונות אישיות

ח  "ש 475: רכב 

ח  "ש400: דירה 

ח "ש 2,200: וקרנות כ ג"קופ

₪ 6,195כ "סה
בשנה  



ערך נוכחי נקי–מעגל הביטוח המשפחתי 

חיים

בריאותפיננסי

, ביטוח מנהלים, פנסיהקרן 

אובדן כושר עבודה, ריסק

,  תיקי השקעות

קרנות  , קופות גמל
מחלות  , בריאות

ח  "ש 18,970: בריאות 

ח  "ש7,500: ביטוח פנסיוני 

ח  "ש 4,250: ריסק 

46,700כ "סה
פיננסי

אלמנטרי

בריאות

  ,דירות ,חובה רכב ,רכוש רכב

  אחריות ,חבויות ,עסק בתי

מקצועית

קרנות  , קופות גמל

מחלות  , בריאותאשראי, השתלמות

,  סיעוד, קשות

,  ל"נסיעות לחו

תאונות אישיות

ח "ש 2,000: רכב 

ח  "ש3,250: דירה 

ח  "ש10,700: וקרנות כ ג"קופ

46,700כ "סה

בשנה  ₪  



הרחבת המעגל המשפחתי

₪ 46,700כ "סה
בשנה  

₪ 93,400כ "סה
בשנה   ₪ 140,100כ "סה

בשנה  



?המשפחה שלךומה עם 



איילון דואגת גם 

לפנסיה שללפנסיה של

!סוכני הביטוח



איילון פנסיה–מודל תגמול מהצבירה 

!הביטוח חברת של מלא שותף הביטוח סוכן ,הפנסיה בענף לראשונה•

  ,מהצבירה גם וכעת מפרמיה ניהול בדמי הביטוח לסוכן מלאה שותפות•

!המוצר חיי כל לאורך

 עתיד את וגם המבוטח עתיד את גם מבטיחה פנסיה כל מכירת ,מהיום•

.באיילון הביטוח סוכן ,שלך הפנסיה .באיילון הביטוח סוכן ,שלך הפנסיה

 בשוק יותר להרוויח האפשרות את לך מעניקה פנסיה איילון ,מהיום•

!ביותר הצומח ובתחום התחרותי



:המספרים–מודל תגמול מהצבירה 

:הנחות

.₪אלף 500 – כ בודדת בשנה חדשות מכירות•

.מצבירה0.5% +  מפרמיה6% ניהול דמי•

מצבירה עמלות + נפרעים עמלות סך

שנים 5לאחר  

מצבירה עמלות + נפרעים עמלות סך

שנים 10לאחר  

עמלות  

, נפרעים 

  ₪

150,012  ,
68%

עמלות  

, מצבירה 

  ₪

71,258  ,
32%

ללא עמלת היקף וללא העברת צבירות-*





פנסיית איילון

עבודה הפנסיה שלך



!!!בהצלחה 


