
בניית תיק אופטימלי ללקוח ביטוח פנסיוני ופרט 
דקות נתחיל  5עוד 



מ"ייעוץ פנסיוני ופיננסי בע) אריק(אלמגור  –חברת 

2005  -ינואר  –שנת הקמה •

התמחות בתוכנה לייעוץ פנסיוני וביטוח חיים ופרט בענן  •

בתי , קרנות פנסיה , חברות ביטוח , בנקים , בין לקוחותינו תמצאו •
יועצים פנסיוניים סוכנויות  , מנהלי הסדרים , קופות גמל , השקעות 

.  וסוכנים עצמאיים

. פתרון שנותן עצמאות לבעל הרישיון הפנסיוני ללא תלות ביצרנים•

.   שנה  35-בדיקת חשבון ייעוץ ל, ייעוץ לקרנות ותיקות •

. הפקה אוטומטית עם מערכות תפעול של גופים מוסדיים •



לחוק הייעוץ  12סעיף –לשון החוק 
:לחוק -12-בסעיף  

משווק פנסיוני חייב לייעץ במהלך המכירה ואינו יכול רק  / *נאמר שיועץ פנסיוני •
.להחתים את המבוטח

המפרט את  , חייב להעביר ללקוח מסמך בכתב)יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני,סוכן ביטוח(בעל רישיון •
).לסוכן בלבד(' נספח ב+ ' נספח א+ הנימוקים להמלצת 

:לפחות,המסמך צריך לכלול
את מצבו הכלכלי של מקבל הייעוץ  .
 ביטוח    הקיים של מקבל הייעוץ/ קצבה / פרוט החיסכון.
מדוע המלצתו היא המתאימה ביותר למצבו הכלכלי ביטוחי  , היועץ חייב  להסביר

). Best-Adviceחייב לבצע (
 הביטוח   של מקבל הייעוץ/ מוצרי הקצבה / את מטרות החיסכון.

). לסוכן בלבד(' נספח ב+ ' כולל נספח א
.  יצרנים/ סוכן פנסיוני וליועץ הוא בזיקה למבטחים , ההבדל בין משווק פנסיוני * 



צרוף לביטוח –ביטוח פרט חוזר 
:  התאמת הביטוח לצרכי המועמד לביטוח 

חברת ביטוח או סוכן ביטוח יבררו את צרכי המועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח  . א•
.ויציעו לו ביטוח התואם לצרכיו 

התייחסות לביטוחים הרלוונטיים הקיימים ברשות  , בין היתר, תהליך התאמה יכלול. ב•
לסוגי הביטוחים הרלוונטיים הקיימים אצל חברת הביטוח וכן לסוגי  , המועמד לביטוח

.  הביטוחים הרלוונטיים המשווקים על ידי סוכן הביטוח
בחינה של רשימת מוצרי הביטוח של  , יכלול לכל הפחות, בירור כאמור בסעיף קטן א. ג•

.  המונפקת באמצעות אתר הר הביטוח, המועמד
יוצג למועמד לביטוח שם הפונה מטעם חברת הביטוח או סוכן  , על ידי חברת ביטוח או סוכן ביטוח, בתחילת שיווק יזום .א

לפי  , תפקיד הפונה בחברה או בסוכנות, שם סוכנות הביטוח שבשמה הוא פונה, שם חברת הביטוח שבשמה הוא פונה, הביטוח
חברת ביטוח או סוכן ביטוח יבקשו את אישור המועמד לביטוח להמשך פעולת  . ואת מטרת הפניה שהיא מכירת ביטוח, העניין
לא יפנו חברת ביטוח או סוכן ביטוח בשיווק  , במידה והמועמד לביטוח השיב כי אינו מעוניין בהמשך פעולת השיווק. השיווק

.יזום לאותו מועמד לביטוח במשך חצי שנה לפחות ממועד הסירוב
.ובכלל זה גילו ושפתו, שיווק יזום ייעשה בשים לב למאפייני המועמד לביטוח. ב
. רק לאחר קבלת הסכמת נציגו -ואם נעשה מול קטין , שיווק יזום ייעשה מול בגיר. ג
על מספר הטלפון להיות מזוהה ובאופן שניתן יהיה לחייג  , ככל ששיווק כאמור בסעיף קטן א מבוצע באמצעות שיחת טלפון. ד

ככל שלא ניתן לחייג חזרה למספר הטלפון והמועמד לביטוח השיב כי הוא מעוניין  . חזרה אל חברת הביטוח או סוכן הביטוח
יימסר במהלך השיחה למועמד לביטוח מספר טלפון חלופי שבאמצעותו יוכל ליצור קשר עם חברת  , בהמשך פעולת השיווק
.  הביטוח או סוכן הביטוח



עם או בלי מסלקה   -תהליך הייעוץ הפנסיוני פרט 

פגישה עם   -קביעת •
 B2Bשליפה + הלקוח 

נתוני מסלקה או  
הר + מאגר לקוחות 

הביטוח 

מידע טרום 
פגישה  

מידע טרום 
פגישה  

מכירה  /מתן ייעוץ •
ללקוח וביצוע רכישה  

בדיקת + או פעולה 
צרכים לפנסיוני ופרט

הפקת סט טפסים  
קובץ  + דיגיטלית 

פעולות

הפקת סט טפסים  
קובץ  + דיגיטלית 

הנעת תוצרי  •פעולות
הפקה   –הפגישה 

דרך  + אוטומטית 
ישירות  + המסלקה

ליצרנים

חיבור למערכת  
יצרנים   -ליבה 

חיבור למערכת  
יצרנים   -ליבה 



איך מתמודדים עם זה –שאלות שעולות בייעוץ 

?מה הכי מתאים ללקוח 
...   סכום הוני , גמל , מנהלים ,  פנסיה? , איזה מוצר ביטוחי •

?איזה מוצר נותן את התמורה הטובה ביותר 
...  סיכון , תשואה דמוגרפית , דמי ניהול , תשואות•

?  הטבות מס האם מנצלים את ההטבות במקסימום 
,  פטור מפיצויים , קצבה מזכה ,  47ניכוי , א 45זיכוי לפי •

...פנסיה תקציבית לבעל שליטה, קצבה מוכרת 



איך מתמודדים עם זה –שאלות שעולות בייעוץ 

?האם כדאי להצטרף לקרן פנסיה ברירת מחדל 
כמה צריך להשיג בתשואה כדי להשלים את הפער •
האם דמי ניהול גבוהים נותנים תוצאות טובות יותר•
כדאי להגדיל סיכון על חשבון הפחתת דמי ניהול  •

?האם כדאי להמשיך להיות מבוטח בקרן ותיקה 
. שנה האם כדאי להמשיך  35יש ותק של •
. 10/2003 -איך בודקים את התקרה של שכר קובע משנת מ •
...עברתי את גיל פרישה כחוק האם כדאי להמשיך •
.  עזבתי מקום עבודה האם כדאי להמשיך לשלם מינימום •
האם אני יכול לגרום נזק למבוטח בהחלטה לשמר את הקרן  •

?עזבתי מקום עבודה האם כדאי למשוך פיצויים פטורים ממס 
. בדיקת כדאיות פטור מפיצויים או קבלת קצבה מזכה •
.ביצוע רצף פיצויים •
.  פריסת מס לפי שנות וותק במקום עבודה ותשלום מס במקום קבלת פטור •
  190תיקון •



?  מה יוצר גרעון אקטוארי בקרנות הפנסיה 
.... מימה נובע הגירעון ולמה •
. איך מסבירים ללקוח למה הורידו לו בחשבון כסף על זה •

?  איך ניתן להשוות בין מוצרים פנסיונים 
איך מפרקים את הגורמים להשוואה , מה הבסיס להשוואה •

, ביטוח למקרה מוות , ביטוח אובדן כושר עבודה, חסכון , 
. שאירים 

האם כדאי לסלק תכניות ביטוח קלאסיות כמו  
?ביטוח מעורב 

. איך מסבירים ללקוח , איך בודקים •

איך מתמודדים עם זה –שאלות שעולות בייעוץ 



שיווק פנסיוני  / תהליך הייעוץ 

השלמות פרט+ זיהויי פערים והתאמת תיק פנסיוני  

היצרן המתאים ביותר המוצר המתאים ביותר

בדיקת תיק קיים או הצעה לתיק חדש 

ביטוח     פרט  פנסיה                 גמל 

נתוני לקוח  

רמת סיכון תיק פנסיוני בדיקת צרכים ביטוחים



23.04.202010 מפגש סוכני דורות בהפניקס

מסלקה+ הר ביטוח 

 גמל פיסים  ביטוח פרט ביטוח פסיוי

 לטפל בכל התיק•
 )חבילה(לתת מחיר כולל •
לשלב ריסק בהתאם למצבו  •

 .האישי והמשפחתי 
 .לבדוק תיק משכתא•

 

 קופות גמל  •
לא  -כספי פרט•

 מופיעה במסלקה
 

להדגיש את החסכון  •
 המוגדל

להדגיש את יתרוות  •
 מהלים  מול הפסיה

שילוב בין פסיה •
 .מהלים וגמל 

 

 :בסוף התהליך לפי צרכי הלקוח 

 ) . מטריה+  ע"אכ, או ביטוח מהלים  או שילוב , פסיה(יש ללקוח ביטוח פסיוי •

)סיעוד   , מחלות קשות , תאוות אישיות , בריאות , ריסק, משכתא (יש ללקוח תיק פרט •

 .  יש ללקוח חסכון בחברת הביטוח חסכון פרט   •

) .  תמוה משפחתית(רצוי בדיקה זוגית ולא למבוטח לבד ללא בת הזוג •



ן וירושות"דלכסים פיסים  קצבאות 
: פנסיה וגמל

ביטוח לאומי1.

ותיקה מקיפה  2.

ותיקה יסוד3.

תקציבית4.

חדשה מקיפה  5.
)  מטריה(

חדשה כללית  6.
)מטריה(

ביטוח מנהלים  7.
קצבה ביטוח 

מנהלים הוני עד  
2008  .

ביטוח פרט8.

קופת גמל9.

קרנות השתלמות10.

:סוגי נכסים

חסכון בבנק  1.

קרנות נאמנות2.

ח סחירות"אג3.

מניות4.

ניירות מובנים5.

ח "מט6.

שקליים פקדונות7.

ח"במט פקדונות8.

ניירות מדדים  9.

.חסכון פיננסי10.

קופת גמל להשקעה11.

:ן"סוגי נדל

מניב למגורים  1.

מניב מסחרי  2.

מגרשים3.

ירושות  4.

:חסכון לטווח ארוך וסוגי כסים פיסים



?מהי פנסיה תקציבית
. 2002ונהוגה לגבי עובדי המדינה שהחלו עבודתם עד מרץ ) גמלאות(פנסיה תקציבית מוסדרת בחוק שירות המדינה •

.י המדינה מתקציבה השוטף במועד העברת הכספים לזכאים"זו הזכויות לקצבה ממומנות אך ורק עבמערכת  
  .משכרו המבוטח לפנסיה תקציבית 2%לעובד מנוכה  2005מינואר 

.  שנות הוותק והיקף המשרה, פנסיה זו נקבעת לפי השכר האחרון•

.  70%של  למכסימוםפנסיה עד  2%בכל שנת עבודה צובר העובד •

.פ רכיבי השכר המוכרים"השכר הקובע לפנסיה הנו ע•

.  עובדי מדינה חדשים מבוטחים רק בפנסיה צוברת 01/04/2002לאחר המועד הקובע •

.  פנסיה צמודה לדרגה האחרונה שבו יצא העובד לפנסיה•

. קיים  הסדר רציפות זכויות עם קרנות וותיקות רק למי שעשה בעבר•

.קצבה חייבת במס שולי כמו שכיר•

פנסיה תקציבית



.נכות או שאירים אחר מות העמית או הפנסיונר, נועדה לתשלום קצבה מחמת גיל•

31.12.94שהצטרף עד  -     עמית ותיק•

.לזקנה ושאירי פנסיונר בלבד -פנסיית יסוד   •

:  זקנה נכות ושארים - פנסיה מקיפה•
.  12/2004עד   17.5%כ ”סה) פיצויים 6%+ תגמולים  6%(המעסיק  12%, העובד  5.5%

. 01/2006מ  20.5%כ ”סה) פיצויים 6%+ תגמולים  7.5%(המעסיק    13.5%העובד   7%     
. הפרשה חובה או הקטנת השכר המבוטח באופן יחסי

.קצבה חייבת במס שולי כמו שכיר•

.במקיפה בלבד   35%א   45לפי סעיף ” זיכוי“•

. משיכת כספים מבטלת זכויות פנסיה•

.  שנים 5-מהקצבה ל 25%ניתן לעשות היוון של עד •

.  לאחר גיל פרישה לא ניתן למשוך ערכי פדיון•

.עבור כל שנה עודפת 75%שנות וותק זכאי למענק של  35אם צברת מעל •

.פנסיה תקציבית למי שעשה בעבר + הסכם רציפות זכויות עם קרנות אחרות •

.  פנסיה צמודה למדד•

.  ניתנים למשיכה בערכי פדיון ללא תשלום מס במשיכה כדין 12/1999כספים שהופקדו עד •

.  35%שנמשכים שלא בדרך של קצבה חייבים במס שלפחות   01/2000כספים שהופקדו מ   •

קופת גמל לקצבה ותיקה 



בעל שליטה –לאומי  –תקציבית  –ותיקות 

חישוב מהיר תקנוני•
ותיקות



) : יכולה להיות קרן משלמת או לא משלמת(קופת גמל לקצבה אצל מבטח 

:  1992-פוליסות משתתפות ברווחים החל מ –  1992פוליסות מבטיחות תשואה עד 

. ע"אכאפשרות + זקנה ,  )חסכון+ מריסק(שאירים  – ביטוח מנהלים •
לאובדן כושר  2.5%עד +  12/2004עד  18.33%כ ”סה )פיצויים 8.33%+ תגמולים  5%(המעסיק    13.33%עובד   % 5 . עבודה

. 01/2005מ  22.83%כ עד ”סה )פיצויים 8.33%עד ) +כולל נכות(תגמולים  7.5%עד (המעסיק   14.5%העובד   7%     
. אין חובת הגדלת הפרשה

. סכום חסכון צבור+ במקרה מות לפני גיל פרישה מקבלים סכום ביטוח •

.בכל אפיקי החסכון ארוך טווח 35%א   45לפי סעיף ” זיכוי“•

.חלוקת רווחים יומית•

.במגוון מסלולים -לפי מקדמי המרה לפי ריבית עוגן  , קצבה מחשבים בגיל הפרישה בלבד•

.ניתן למשוך מרכיב פיצויים•

.  יש ערך פדיון במקרה של שבירת הפוליסה וערך מסולק במקרה של הקפאה•

. כללי משיכה כמו בקרן פנסיה  וגמל•

.  ניתנים למשיכה בערכי פדיון ללא תשלום מס במשיכה כדין 12/1999כספים שהופקדו עד  •

.  35%שנמשכים שלא בדרך של קצבה חייבים במס שלפחות   01/2000כספים שהופקדו מ    •

לקצבה מסוג עדיף –ביטוח מנהלים 



)  שנים 3שיש בת זוג צעירה ב(  1985השינויים שחלו בביטוחי מנהלים משנת 

  25-75היה יחס –מרווח של חברת הביטוח -דמי ניהול  - 4.25%-4%תשואה מובטחת  1989-1985

 28-72מרווח של חברת הביטוח      -דמי ניהול  3%תשואה מובטחת    1990



1985השינויים שחלו בביטוחי מנהלים משנת 

    28-72. מהרווח הריאלי  15%ו 0.6%משתתף ברווחים  05/2001עד –1992

28-72.  מהרווח הריאלי  15%ו 0.6%משתתף ברווחים  60%ו 40%על  3%תשואה מובטחת  1991



1985השינויים שחלו בביטוחי מנהלים משנת 

 - 2%ומהצבירה עד   13%דמי ניהול מהפרמיה היו עד . ביטול פוליסות עדיף –שינוי מהותי בפוליסות  2004
פוליסה מודולרית  , הפרדה בין הריסק לחסכון . לראשונה היו דמי ניהול וקטור מהפרמיה בכל מיני גרסאות  

. יותר צמודה לשכר עם מגבלות 

נוספו    פוליסות הוניות    20-80מהרווח הריאלי    15%ו 0.6%משתתף ברווחים  12/2004 -  06/2001 
.    בעקבות חוק ההסדרים  2000החל משנת 



1985השינויים שחלו בביטוחי מנהלים משנת 

שינוי בדמי  –60שינוי במקדמים המרה אין הבטחת תוחלת חיים למקדמים רק מגיל        2019-2013
  2017והחל יולי  , שינוי בסוגי הריסק , מהפרמיה  4%מהצבירה  1.05%ניהול הורדת למקסימום 

.   ע"באכרפורמה 

גבר 67מקדם המרה דמי ניהול  חברת ביטוח  

200.84  0.2%-יורד ל 0.35%מפרמיה ו 2.35%חדש   איילון

197.9  25% בריסקמצבירה  הנחה  0.2% -יורד ל 0.5%-מפרמיה ו 3%הפניקס

הראל
  0%מצבירה מור פרמיום  0.5%-מפרמיה ו 3%הראל מור 
202.99.   0.3%-מצבירה יורד ל 0.8%מהפקדה ו

0.25%213.24-מצבירה יורד ל 0.5%-מפרמיה ו 4%כלל ביטוח

fix201.99+ מצבירה  0.2%-מפרמיה ו  3% – 2013מגדלור מגדל

197.09מצבירה 0.3%-יורד ל 0.5%-מפרמיה ו 3%מנורה מבטחים



!הגדרה   1985השינויים שחלו בביטוחי מנהלים משנת 

!בכל חברות הביטוח :  2017החל מיולי  מודורלרי  ע"אכ

תגמולי פיצוי חודשי ושחרור מתשלום הפקדות שוטפות או מתשלום פרמיה במקרה של נכות הגורמת לאבדן מוחלט או  
חלקי של כושר העבודה החל מתום תקופת ההמתנה ועד לתום תקופת הביטוח ובתנאי שהמבוטח נמצא באבדן 

.מוחלט או חלקי של כושר עבודה

 הגדרת אבדן כושר עבודה מוחלט - המבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה באופן מוחלט אם עקב מחלה או תאונה,  
,  לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק בו עסק עד אותה מחלה או תאונה 75%נשלל ממנו בשיעור של  

השכלתו והכשרתו לפני קרות מקרה  , נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו, ובעקבות האמור לעיל
"). עיסוק סביר: "להלן(הביטוח 

הגדרת אבדן כושר עבודה חלקי - המבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה באופן חלקי אם עקב מחלה או תאונה, נשלל  
הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק בו עסק עד , )כולל (  74% -אך לא יותר מ, 25%ממנו בשיעור העולה על 

השכלתו  , נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר התואם את ניסיונו, ובעקבות האמור לעיל, אותה מחלה או תאונה
.והכשרתו לפני קרות מקרה הביטוח

 "לפני קרות מקרה הביטוח" - תקופה של 3 שנים לפני קרות מקרה הביטוח, ואם שינה המבוטח את עיסוקו עקב  
. שנים לפני קרות המחלה או התאונה כאמור 3תקופה של  -המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח 



מודולרי   ע"אכ  1985השינויים שחלו בביטוחי מנהלים משנת 



  2017מיולי  ע"באכשינוי 

טבלת עיסוקים בכל חברות הביטוח הפעילות  
  

דחיה מוחלטת  דרוש חתם  לא ניתן עיסוקי  או וקיצור  ניתן עיסוקי  מספר עיסוקים  חברת ביטוח  

4891542641853איילון

100%31%54%4%11%

886753013120הפניקס

100%85%0%1%14%

441לא ידוע 21963521403הראל

100%16%64% 20%

60לא ידוע 778391327כלל ביטוח

100%50%42% 8%

3536296338835150מגדל

100%84%11%1%4%

231לא ידוע 1559779549מנורה מבטחים

100%50%35% 15%



: יתרונות במוצר מנהלים
   לא ניתן לשנות חד צדדית –פוליסה  .

 מחוץ למוצר בלבד) גמישות(לא ניתן לשינוי התאמה בכל גיל לפי צרכים –תעריף ריסק.

יש ריסק  , ניתן להרחיב לפי צרכים , לא ניתן לשנות תעריף  – עיסוקיתהגדרה   –שנים  3למי שעבד בעיסוקו   – ע"אכ

. מודולרי , גמישות לפי צרכים, זמני אוטומטי 

 מצבירה לא ניתנים לשינוי   0.2%- 0.5%+   מהפרמיה  3%דמי ניהול ירדו משמעותית וקרובים יותר לפנסיה  .

 רק סיכון תשואה  –אין סיכון אקטוארי .

 גמישות רבה יותר בבחירת  אפיק השקעות לפעיל ופנסיונר  .

 מנכסי הצבירה 100%בשוק עולה יתרון משמעותי על פני הפנסיה על  .

 ומעלה  60מקדם המרה מובטח לבני  .

 גמישות גבוהה יותר בניידות  .



: דגשים במוצר 
    יציבות והון עצמי לכל מקרה ובמיוחד במקרה של משבר -גודל חברת הביטוח  .

 הריסקאין שאירים לכל החיים צריך להתאים את סכום   –תעריף ריסק   .

לא מעט  מקצועות נדחים , לא כל אחד יכול להתקבל - ע"אכ.

 יחסית גבוהים מהפנסיה אבל מאוד קרובים לממוצע  –דמי ניהול  .

 יותר תנודתיות בקצבה   -קצבה צמודה לריבית  העוגן  ומסלול ההשקעה .

חסרון על פני הפנסיה -ח מיועדות "בשוק יורד אין עוגן של אג  .

 ואלו שעוברים את תקרת הפנסיה  –מתאימה יותר לבעלי שכר ממוצע ומעלה .

 עיסוקימפעלי  ע"אכחדש או  ע"באכלעובדים שניתן לבטח אותם   .

 חד הורים עם ילד אחד  –אלמנים  / לרווקים אלמנות  .

 או עם ילד אחד  נשואים ללא ילדים .



בקרנות הפנסיה   -   90השינויים שחלו משנות ה

 ות ותיקות שבהסדרפקו אג -קרתשואה ( 0.5%+  5.5%ח מיועדות בריבית של ”הו
-ח מיועדות שהופקו מ”לאג  )כולל הפיצוי לעתודה אקטוארית  6.3%אפקטיבית של 

. 0.5%הופסק הפיצוי של  5/92

 פיקיות ביטוח חיים הפסיקו להבמסגרת הרפורמה   ח מיועדות”אגלקופות הגמל ולתוכ
בפועל הופסקה ההפקה כבר ב  .1987ותחילת  1986בשוק ההון שהחלה בקופות הגמל בסוף 

1983   .

ות  –  1995למרץ  29בואר  הותיקותהחלטת ממשלה לסגור את הקר1995החל מי  
 .  ולפתוח קרות חדשות למצטרפים חדשים  

 פקומההפרשות לקרן 70%על   -  5.05%בתשואה של ” ערד“ח מיועדות מסוג ”אג -הו  ,
.4.6%תשואה של . הושקעו  בשוק ההון לפי כללים  30%

 גד עליה  ” ביטחון רשת”להממשלה התחייבהים בהשקעות וכגד סיכוכ
) .  קיימה חלקית( .חריגה בתוחלת החיים

  סכום הפקדה מקסימלי (השכר הוגבל לפעמיים השכר הממוצע במשק–  
)  . 20.5%לפי ₪  21,102שכר של   -₪  4,326

 



בקרנות הפנסיה   -   90השינויים שחלו משנות ה

בזכויות מות הפסיה   5%-שוו המקדמים של מות הפסיה הפחתה של כ - 2002ובמבר 1.
 . מהפקדה בלבד 6%דמי היהול שארו 

מעבר לקרן תשואה מלאה שיוי תקוים מעבר משיטת  מות פסיה   – 2004מיואר 2.
 .  מצבירה   0.5%+ מהפרשות  6%דמי יהול שוו . לשיטת קרות תשואה 

הושקעו  בשוק    70%, מיתרת הקרן  30%ח מיועדות על ”אג -   DCשיוי שיטת פסיה ל3.
.4.26%תשואה של . ההון לפי כללים

 
 
 
 

 
 
 
 
 



בקרנות הפנסיה   -   90השינויים שחלו משנות ה

עלויות לכות ושאירים יורדות   –שיוי מקדמים בקרות הפסיה  – 2013יואר 4.
בכל  100%ול 75%-מאפשר שיוי תקוים והגדלת הכיסוי  לכות ושאירים ל. משמעותית 

שיוי משמעותי ברוב התקוים של קרות הפסיה אפילו הגדלה של שיעור הכיסוי  . גיל
.הגדל הסיכון ללא חיתום רפואי, בעשרות אחוזים של כות ושאירים ללא תקופת אכשרה 

 

והפחתה הדרגתית של   60%ח מיועדות למקבלי קצבה ל"שיוי הקצאת אג – 2017יולי 5.
הפרדה  .    30%   2024-ומעלה  מ 50לבי      0%-ל 30% -מ  50המיועדות לפעילים עד גיל 

 .   בסיכון בין פעילים למקבלי קצבה 

 

 

 



בקרנות הפנסיה   -   90השינויים שחלו משנות ה

והשאירים , שיוי בעלויות הכות , על הדרך  –תקי " אחיד"שיוי לתקון  – 2018יולי 6.
 .  לערך תלוי בגיל  4-8%הפחתת זכויות של , ושיוי במקדמי המרה בקרות 

ח מיועדות  "יש כווה של החשב הכללי להפסיק הפקת  אג  ?? ח מיועדות"ביטול אג7.
 ....  ובמקום להבטיח  תשואה לקרות הפסיה 

 

 :  ?התקון האחיד מה השתה לו  

 

 

אישי  כללית מקיפה  מקיפה  קרן פנסיה   

+++מנורה מבטחים1

+++מגדל מקפת  2

-++כלל פנסיה  3

-++הראל פנסיה  4

-++הפניקס פנסיה  5

+++איילון מיטב דש פנסיה  6

--+אלטשולר פנסיה  7

-++פסגות פנסיה  8

-++הלמן אלדובי  9



שכר קובע לביטוח נכות ושאירים  
   אם השיעור גבוהה יותר לפי השיעור    -מסלולי ביטוח   - 12.5%שכר מבוטח  לפי

.  בפועל 

  תגמולים  למעט 12.5%כל מסלול ביטוחי מחושבים לפי
.בפניקס יש מסלול מיוחדים עם כיסוי קטן יותר  

    ח  "ש 21,102     20.5%פעמים השכר הממוצע במשק לפי (₪  4,326 -מקסימום הפקדה (

      פעמים  שכר ממוצע במשק  3עד    -מקסימום שכר מבוטח .

   

      בכללית מקיפה  -נכון גם לכללית  31,653  -מקסימום שכר מבוטח .

    10,551 – 2020 –שכר ממוצע במשק   ₪



פנסיה

:-פנסיה מקיפה הכוללת כיסוי ביטוחי ל 

   240- 180 - 120 - 60 - 0(זקנה   (
  75% - 37.5%     -נכות    .
  100% - 40%    -שאירי פעיל ונכה  .
 100%-30% -אלמנת פנסיונר  .



:מסלולי פנסיה 

אבל כדי לשמור על רצף ביטוחי רצוי לרכוש ביטוח רצף ביטוחי בעלות  –ניתן לוותר על ביטוח  שאירים 
בן   -ללא רכישה תחול על המבוטח תקופת אכשרה חדשה במקרה של הוספת . מעלות השאירים  5%
לא בטוח  –עלות שאירים גדלה מאוד לעומת  תקנון קודם במקרה של וויתור על בן זוג עם ילדים .  זוג 

.  שכדאי לבצע ויתור כזה  



:חיתום ותקופת אכשרה
  

.  בעת הצטרפות   1.

.   15%בעת גידול בשכר הריאלי ב  2.

.  הגדלת כיסוי ביטוחי  על התוספת 3.

.   67- 64- 62- 60 –הגדלת גיל תום ביטוח 4.

.  בחזרה מוויתור על שאירים אם לא נרכש ביטוח רצף 5.

:  בעת העברה או משיכת כספים ממרכיב התגמולים הכיסוי לשאירים נפגע 6.

גובה הכיסוי החדש יחושב בהתאם ליחס של הסכום שנמשך לבין הסכום המהוון של קצבאות         
שקלים הסכום  2,000,000לדוגמא סכום מהוון של קצבאות השארים עומד על . השארים          
.שקלים 500,000שהועבר עומד על          

 
.100%במקום  75%ויעמוד על  25%–גובה הכיסוי ירד          



:קצבת זקנה
  

.   ומעלה  60פרישה החל מגיל 1.

. קצבת הזקנה צמודה למדד רק פעם בשנה  2018החל מינואר 2.

בתנאי שגיל המבוטח בתום ההבטחה לא עולה   240- 180- 120 – 60-ניתן לבחור קצבאות מובטחות  של  3.

.  87את גיל 

.  לפני הפרישה לא יוכל לקבל קצבאות מובטחות   החודשים 24שקיבל קצבת נכות  פורש4.

. ניתן להמיר את כל היתרה או חלקה לקצבה 5.

. שנים  5מהקצבה לעד  25%ניתן להוון  6.

להוון את הכספים מעבר   יכל, שקלים 4,418, פנסיונר שיש ברשותו קצבה העולה על הקצבה המזערית7.

.לקצבה בהתאם לכללי מס הכנסה

  .הזכאות של בת הזוג לקצבה לא תפגע במקרה של גירושין לאחר הפרישה8.



:קצבת נכות 
וכתוצאה  , מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי 25%עמית מבוטח שלפחות  -" נכה"

הכשרתו  , בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתומכך אינו מסוגל לעבוד 
קביעת הנכות תהיה בהתאם להחלטת  . ימים רצופים 90או ניסיונו במשך תקופה העולה על 

; הגורם הרפואי הרלוונטי ובכפוף להוראות תקנון זה   

ניתן לבחור עם  נכות כפולה או מתפתחת ושילוב בניהם ברירית המחדל נכות כפולה  1.

. ללא נכות מתפתחת 

.  33%תוגדל הקצבה ב –במקרה של נכות סעודית 2.

.  דמי הניהול יהיו לפי מה שהיה קיים בהיותו פעיל , שחרור + נכה מקבל קצבת נכות 3.

  25%תשלם קרן הפנסיה קצבה בגובה של , במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר 4.

:מהשכר המבוטח בקרן



:קצבת שאירים  
  60% לאלמנה לכל ימי חייה

40%   בן מוגבל יקבל קצבה לכל ימי חייו( 21ליתום עד לגיל(

20%  הורה נתמך

100%  21ליתום משני הוריו עד לגיל

 מהשכר הקובע 40%ילד מוגבל יהיה זכאי לתשלום לכל ימי חייו בסך

 שאירי נכה כמו שאירי פעיל .

 חידוש אם פנסיונר רכש קצבה   –שאירי פנסיונר לפי הקצבה שרכש בעת היציאה לפנסיה
. לבת זוג גם אם יתגרש תקבל את הקצבה 

. שנים 5מקצבת השארים לתקופה של  25%באפשרות האלמן להוון עד 
.ומעלה באפשרותו להוון את סכום הקצבה ולקבל סכום חד פעמי במקום קצבה חודשית 18יתום מגיל 

באפשרות השארים לבחור   -במידה ויתרת  החיסכון עולה על הסכום המהוון של קצבאות השאירים 
האם לקבל קצבה חודשית מוגדלת או להוון את הפער בין הסכומים וכך לקבל סכום חד פעמי לצד 

.  קצבת השארים



?  האם שווה לנהל  – 30ניהול חשבון של עמית בקרן בן 

התחלת רווח בשנים חודשי הפסד ד" נ מצבירה ד" נ מפרמיה שכר פרוט 
3.000.2516814           5,000₪סבירים 
0אין3.000.25           8,200₪סבירים 
0אין3.000.25         10,000₪סבירים 
2.320.2323819.8           5,000₪ממוצע
2.320.23675.6           8,200₪ממוצע
2.320.2390.8         10,000₪ממוצע

אין רווח רק הפסד כל החיים 1.490.10           5,000₪אלטשולר 
1.490.1030425.3           8,200₪אלטשולר 
1.490.1020216.8         10,000₪אלטשולר 

אין רווח רק הפסד כל החיים 1.490.05           5,000₪הלמן
אין רווח רק הפסד כל החיים 1.490.05           8,200₪הלמן
1.490.0536230.2         10,000₪הלמן
אין רווח רק הפסד כל החיים 2.500.25           5,000₪ כלל
2.500.25816.75           8,200₪ כלל
2.500.2500.0         10,000₪ כלל

דמי ניהול בקרנות פנסיה 

!!! דמי הניהול לא יוכלו להישאר לאורך זמן ברמה הנוכחית * 

אם קרנות הפנסיה היו עצמאיות ללא גופי הגמל לרובן לא היה הצדקה כלכלית  ** 



: דגשים  למוצר 
   ניתן לשנות תקנון  בכל עת 1990בתקנון והפחתת זכויות עקבית משנת  -שינויים רבים  .

 צריך לדעת עם מי אתה מבוטח בקרן  –ביטוח הדדי .

 ביטוח מישנה זה   –פרמטר חשוב מאוד בקבלת החלטה לאיזה קרן להצטרף מבחינת הסיכון האקטוארי גודל הקרן

. לא אלטרנטיבה לגודל הקרן 

 איש בקרנות ברירת מחדל אין   5אין חיתום  בקרנות במיוחד לקבוצה מעל  –מדיניות חיתום רפואית ומקצועית

) .  סכנה גדולה לציבור (חיתום  

 ובמיוחד הדבר משמעותי בגלל  , מקצועית מגיע  בסופו של דבר לקרן הפנסיהכל מי שחברת הביטוח דוחה אותו

..... מספר המקצועות שנדחים מביטוחי מנהלים בחברות הביטוח  גדל מאוד  2017החדש מיולי  ע"אכ

. היא קרן פנסיה  הביטוחיתוהאלטרנטיבה 

 ניהול לא נכון אינו קונס גם במקרה של גירעון אקטוארי, לקרן הפנסיה –ניגוד עניינים בין החברה המנהלת  ,

.....  חיתום רפואי ומקצועי  

 העמיתים פועלים נגד הקרן  -תעריף ריסק ונכות רק הערכה –קרנות ביטוח הדדי  .

 מוצר אחיד  –גמישות חלקית בהתאמת צרכים.



ח מיועדות בטווח הקרוב "הפסקת הנפקת אג –הצהרה 

₪ מיליארד  750  - 1000גירעון פנסיה התקציבית  
₪ מיליארד  21 – 2018תשלום ב

....   2035 - 2025בשנים  יפולרוב העומס •

₪ מיליארד  13   2018תשלום שוטף ב₪ מיליארד  350 –גירעון הביטוח הלאומי 
.  כל תקציב הביטוח לאומי ימומן מתקציב המדינה יגמרו העתודות  2045ביכנס לגירעון       2026בשנת •

₪ מיליארד  205 –גירעון הקרנות הוותיקות 
ח לקרנות הפנסיה  "מיליארד ש 5.1  -  2018ח מיועדות  ב"עלות סבסוד אג•
₪מיליארד  1.7לחברות הביטוח  " חץ"עלות סבסוד הסדר •
.של חברות הביטוח  50מתוך זה ₪ מיליארד  200ח מיועדות התחייבות המדינה "היקף אג•
.  חוב לא סחיר ₪  מיליארד  12ח מיועדות כ"היקף גיוס שנתי נטו באג•

    -₪ מיליארד  93מתוך זה החזר חוב של ₪ מיליארד  480 – 2019תקציב המדינה ב
.  מהתקציב הולך לכיסוי חובות  20%



מספר מקצועות מצומצם   –נותנת פתרון חלקי מאוד  ומטריהקרן פנסיה 

חברת הביטוח יכולה לשנות את התעריף לפי תנאי הפוליסה–התעריף לא מובטח  -₪  80,000המטריה מוגבלת לשכר כולל של 



מובנה   –תהליך ייעוץ מלא 
בחינת רמת סיכון . א  

ניתוח תיק פנסיוני + בחינת רמת כיסוי ביטוחי . ב  

הפקת מסמך הנמקה וסט טפסים. ג  



דוחות השוואה במערכת 



לייעוץ ראשי   –הפיכת  בן זוג 

מבוטח  
ראשי

נתוני  
בן זוג  
וילדים

הפוך   
משני  
לראשי



השוואה כולל עיסוק בכל היצרנים

קבע  
עיסוק

בחר 
בכל  
חברה

קבל  
השוואה

ובכל  –בני הזוג  2-בכל חברה ל עיסוקיתתוספת והגדרה 
בלחיצת  –ביטוחיתמטריה –ריסק  ע"אככיסוי כולל 

בכל חישוב של השוואה תקבלו השוואה כולל   -...כפתור 
.   עיסוקיתתוספת 



מחלות   -סיעוד   -מוצרי בריאות  
..  תאונות אישיות -קשות 

בחירת חבליה או תוכנית    
אישית לראשי או כל  

המשפחה  
פרט

בניפרדהנחות דינמיות  ותוספת רפואית לכל כיסוי 



מידע מהותי  , התפתחות פרמיה
והשוואות

למוצרים שנבחרו –דף סיכום של כל המשפחה 



השוואה בין כל החברות בלחיצת 
כפתור  

כוללת  –עד איזה גיל + השוואה ניתן לבחור איזה חברות להראות 
עלות ממוצעת ועלות מצטברת  ואם יש עיסוק כולל עיסוק 



השוואה כולל פרוט הכסויים  
  הביטוחיים



מערכת ריסק למשכנתאות שני  
.תוספת עיסוק + בני זוג 



השוואה בין כל החברות כולל עיסוק  
בני הזוג    2של 



בדיקת צרכים בפרט 
תהליך בדיקת צרכים  

בפרט כולל חתימה  
מובנת 



הפקת טפסים מהירה  



השוואה כלכלית 

חישוב מהיר



יצוא דוחות לאקסל 



יצוא טפסים ונתוני טפסים  



קרן אחת  -כפתורי השוואה פנסיה



כל הקרנות -כפתורי השוואה פנסיה



כל הקרנות -כפתורי השוואה פנסיה



כל הקרנות -כפתורי השוואה פנסיה



ע.כ.אהשוואת 
לפי חברה או כל החברות



לפי רמת סיכון   –חיפוש קופת גמל 
התמחות ראשית ומשנית  



כקובץ מצורף    -שליחת דואר 
 



או איחוד טפסים –הדפסה מרובה 
 



שליחת דואר
) כל גורם(החתמת מרחוק  



שליחת דואר
) כל גורם(החתמת מרחוק  

ניתן  + אפשרות למילוי וחתימה מרחוק לכל טופס במערכת 
.  הנגשה דיגיטלית –להעלות טופס חיצוני להחתמה בלבד 



שליחת דואר
)  בסלולרי(החתמת מרחוק  



שליחת דואר באמצעות לינק



שיערוך יתרה בתוכנית  



מחשבון הטבות
מס לעצמאיים ושכירים



קיבוע זכויות- 190מחשבון תיקון
בדיקת משיכת כספי פיצויים

תקופות של משיכת   3ניתן לחשב עד 
אפשרות לקיבוע זכויות  + פיצויים 

ישירות מהמערכת 



מערכת מקדמים לכל החברות  
ועד היום 1980משנת 



תכנון פיננסי – 3-גיל ה

מסקנות ופתרונות ממוקדים –הצגת תוצאות המיפוי 

'א 161טופס  שירות מתמשך

מיפוי פיננסי ומיפוי פנסיוני

תכנון מיסוי בפרישה תכנון פיננסי

הצגת תהליך הייעוץ  

נתוני לקוח הגדרת צרכים



תכנון פיננסי – 3-גיל ה

סימולציה לגיל פרישה 
הוצאות   -הכנסות אחרות 

והתחייבויות משפחתיות 

 90תזרים לגיל –תכנון פיננסי 
אנונה או קצבה לסגירת פערים–חוסריםגרף 

התאמת תמהיל השקעות לתמהיל הפיננסי
השימוש במקורות  תיעדוף

פטור על קצבה או  –תכנון מס וניצול פטורים 
פיצויים 



תכנון פיננסי – 3-גיל ה



תכנון פיננסי – 3-גיל ה



תכנון פיננסי – 3-גיל ה



תכנון פיננסי – 3-גיל ה
מצב תכנון  

מלא
חוסרים



תכנון פיננסי – 3-גיל ה
תשואות הרכב נכסים  

ורמת סיכון
תחזית  
משותפת



תכנון פיננסי – 3-גיל ה
תזרים  
באקסל



: ? האם כדאי לנייד או לסלק פנסיה 
8.33-6.5-6שיעור הפרשה  10,000שכר –40ללא ניוד  בן 

  

8.33-6.5-6שיעור הפרשה  10,000שכר –סילוק  + לאחר פתיחה 
  

... בקצבה  33%הגדלה של   6,000+   מהקרן המסולקת  1973במקרה של שאירים תקבל האלמנה 

 קרן    חדשה

שנים  5נכון רק למי שאין מחלה קודמת בגלל תקופת אכשרה חדשה של 



: כדאיות המשך במעורב


