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 תוכן המצגת

מושגים 

שינויים בשוק הפנסיוני ומשמעותם 

שינויים בחברות המבטחות 

דמי הניהול במוצרים הפנסיוניים והורדתם 

איך בוחרים מוצר פנסיוני 

מקדם מובטח או דמי ניהול 

מוצר ביטוחי ומוצר שירות 

"כד הפנסיה " 
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 "עד היום"השוק הפנסיוני 

 (2005עד )המעסיק בוחר את חברת הביטוח 

 (2005עד )המעסיק בוחר את תוכנית הביטוח 

המעסיק בוחר את סוכן הביטוח 

  המעסיק חשוף לכל הנתונים של העובדים ומאשר

 כל שינוי שרוצה העובד



 "עד היום"השוק הפנסיוני 

  למעסיק אין הוצאות נוסף לתקציב הפנסיוני אך יש

 לו דרישות לניהול התשלומים היתרות והבקרה

מסבסדת  /עלות אבדן כושר עבודה מוזלת מקטינה

 את הוצאות המעסיק  

האחריות המלאה הינה על המעביד 



 "מהיום"השוק הפנסיוני 

המעסיק בוחר  , העובד בוחר את חברת הביטוח

 "ברירת מחדל"חברת ביטוח כ

 הביטוחתוכנית העובד בוחר את 

 (המיידיבטווח )"הביטוח את סוכן העובד בוחר" 

 לכל הנתונים של העובדים  אינו חשוף המעסיק

העובד אפילו לא שרוצה ואינו מאשר שינויים 

 העברות יתרות פיצויי פיטורים

 



 "מהיום"השוק הפנסיוני 

 לצורך  הוצאות נוסף לתקציב הפנסיוני יש למעסיק

 התשלומים היתרות והבקרהניהול 

 מוזל מתייקרת ומגדילה  עלות אבדן כושר עבודה

 הוצאות המעסיק  את 

 ונשארת על המעבידהאחריות המלאה הינה 

 (לא מושלם עדיין)מסלקה פנסיונית פועלת 

 בנקים מתחילים לייעץ ברצינות מתחילים לקבל

 גם מההפקדה וגם מביטוחי מנהלים" דמי ייעוץ"

 



 שינויים בחברות המבטחות

 מזה שנה וחצי אין יותר הבטחת   –ביטוחי מנהלים

"  אינו נמכר"מקדם בביטוח מנהלים ולמעשה הוא 

 יותר

מבטיחים מקדם   2000 -ביטוחי מנהלים משנות ה

אך כוללים ביטוח אבדן כושר עבודה  " 205"

דמי הניהול בפוליסות אלה . מסובסד למעסיק

כדאיות צבירה בהן בגיל צעיר  . )גבוהים במיוחד

 (נמוכה מאוד אם בכלל



 שינויים בחברות המבטחות

 (1995משנת ) –קרנות פנסיה חדשות 

דמי ניהול שנחשבו  . דמי הניהול יורדים עוד ועוד

 .כבר נחשבים כלא( 2+0.25)לנמוכים 

  קרן פנסיה משלימה מתעוררת לחיים ומוסיפה

בדמי ניהול כמו  )כיסויי מוות ונכות כמו במקיפה 

ובכך הופכת למוצר טוב מביטוח  ( בקרן המקיפה

 מנהלים חדש

  



 שינויים בחברות המבטחות

 קופות גמל וקרנות השתלמות–  

 הוצאת  )לאחר התערבות רגולטורית של ועדת בכר

 .עלו דמי הניהול( הקופות מהבנקים

 עם  )כוחות השוק הפחיתו את דמי הניהול

התערבות רגולטורית של קביעת תקרה לדמי  

 0.5 – 0.4והם מגיעים היום לרמות של ( ניהול

 .מהצבירה בלבד



 דמי הניהול במוצרים הפנסיוניים

דמי ניהול מהצבירה 

 מהצבירה   1.25% -מהצבירה ו 0.25%ההבדל בין

רק שנה אחת )לחודש ₪  1,833שמפקיד  20לבן 

הוא   67לגיל ( בלבד₪  22,000ולא יותר כלומר 

ריבית  ... )₪ 143,000 -ל₪  90,000הפער בין 

3%) 

דמי ניהול מצבירה נמצאים בכל המוצרים  .... 



 דמי הניהול במוצרים הפנסיוניים

  דמי הניהול מצבירה בקרן פנסיה לא צריכים לעלות

...  ו 0.5בגמל והשתלמות עד . 0.25 – 0.2מעל 

 ..(ביטוח מנהלים חדש... )זהו



 הפנסיונייםדמי הניהול במוצרים 

דמי ניהול מההפקדה החודשית 

13% -בביטוחי מנהלים מגיעים אף ל !!!!! 

 ומוטב פחות 4%לא צריכים לעלות מעל) 

 סוכן ייקר  ) 2%בקרן פנסיה לא צריכים לעלות מעל

 (  עוד

 להוריד לגמרי אם הוסיפו –בגמל והשתלמות.... 

 מיידילטיפול ₪  7,000קופות עם יתרה עד. 



 דרכים להורדת דמי ניהול

 משא ומתן באמצעות ניוד כספים–  

שתי דרכים טובות להפחתת דמי ניהול  : 

  הסדר מפעלי לכל העובדים 

 ביטוח  )או העברת כספים וזכויות מחברה לחברה

 (  גמל והשתלמות, פנסיה, מנהלים

 מצוייןלדוגמה מיזם אינטרנטי חינמי - FeeX  

 



 ?איך בוחרים מוצר פנסיוני

2000', 90', 80 -יש לי ביטוח מנהלים משנות ה ,'

 .חדש

יש לי קרן פנסיה ותיקה. 

יש לי קרן פנסיה חדשה. 

יש לי קופת גמל. 

חלק מהתוכניות פעילות וחלק כבר לא. 

באיזו תוכנית כדאי לרכז את ההפקדות מהיום? 



 ?איך בוחרים מוצר פנסיוני

ללא ילדים, עם ילדים, רווק, אני נשוי 

נמוך, השכר שלי גבוה 

מבוגר, אני צעיר 

מעט, צברתי עד היום בתוכניות הפנסיוניות הרבה 
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 ?איך בוחרים מוצר פנסיוני

 20 67 גיל

 תוספת

 של

 כל

 שנה

 לפנסיה

 ביטוח מנהלים חדש

 קרן פנסיה

 ביטוח מנהלים ותיק

  גרעוניתקרן פנסיה ותיקה 

  50  ₪

 פנסיה  

500   ₪

 פנסיה



 ?מקדם מובטח או דמי ניהול

השפעת הגיל על ההחלטה 

השפעת הצבירה הקיימת על ההחלטה 

השפעת ההורשה בגיל הפרישה 

השפעת המיסוי על הפנסיה בגיל הפרישה 



 מוצר ביטוחי ושרות אישי

תכנית  : למעשה אנו מבקשים את שני המוצרים

 (  בנפרד לעובד ולמעביד)ביטוח מיטבית ושרות 

  למעסיק כוח השפעה עצום להשיג את שתי

 .המטרות

 להשיג את ( וצריך)עובד שמעסיקו לא מסייע יכול

 שתי המטרות
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 מצב השוק לפני השינוי
 ניגוד אינטרסים מובנה

 לקוח
מנהל 

 הסדר

 יצרנים

 עובד מעסיק
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 מודל השקיפות
 הפרדה בין יצרנים ומנהל הסדר -המצב החדש בחברה 

 יצרנים לקוח

מנהל  

 הסדר

 שקיפות1.

 ח"שכר טרחה קבוע  בש2.

 מפרט שרות מעסיק3.

 מפרט שרות עובד4.
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 "  כד הפנסיה"

  70% -המטרה כ

  פנסיה

 תגמולים   פיצויים  

 :פנסיה מהשכר הממוצע 70%שני תנאים נדרשים להשגת 

 20% -כ כ"סה -1%(  מעביד)ע  .כ.א,  5.5%תגמולים עובד ,  6%תגמולים מעביד  , 8.33%פיצויים  . 1

 שחרור כספים/שנים ללא פדיון 40 -ל 35תשלום של לפחות  . 2



 תודה רבה 


