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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"כ" חברת ביטוח"קרן פנסיה 

 הביטוחתוכנית העובד בוחר את 

 הביטוח או ללא סוכןאת 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

והבקרה עקב ריבוי  התשלומים היתרות ניהול 

 סוכנים

 מתייקרת ומגדילה את  עלות אבדן כושר עבודה

 הוצאות המעסיק 

 ונשארת על המעביד ומאוד  האחריות המלאה הינה

 מתרחבת

 

 

 



 

מוקד אלקטרוני שמחייב )הפנסיונית המסלקה התנאי היה השקת •

 (  בתשלום, את כל היצרנים במסירת מידע צבור ושוטף

המסלקה והיזונים חוזרים באמצעות כספים סליקת  - מעסיק•

 .ע ועוד"גובה כיסוי אכ, צבירות פיצויים, 2016-כבר מ

מסלקה פנסיונית לשימוש פרטני של העובד לשימושים  - עובד•

 (דמי ניהול ועוד, בקרת תשלומים, איתור כל התוכניות)שונים 

( או במעסיק)אי תלות של העובד ביצרן או בסוכן : המשמעות•

 .ובמקביל אין משמעות למעסיק בריכוז דרך יצרן או סוכן אחד

 

 

 המשך
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בעקבות השינויים המעסיק יתמודד עם התפעול שלו מול  -מעסיק •

כלומר  . ריבוי הקופות וריבוי הסוכנים לבד או שירכוש שירותים

 .למעביד תהיה עלות לתפעול

המשמעות היא שעלויות אלה יתורגמו להפחתת דמי  – עובד•

 .  הניהול לעובד

מעסיק  6.5%הגדלת שיעור ההפרשות למינימום  –" 16תיקון "•

עובד  6% -ו( ג"קופ/בביטוח מנהלים 7.5%ע ועד "כולל עלות אכ)

 . קשר לתוכנית הביטוח שבחר העובדללא 

 

 

 המשך
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 שינויים בחברות המבטחות

 ביטוחי מנהלים 

 אין יותר הבטחת מקדם בביטוח   2012מסוף

 יותר" אינו נמכר"מנהלים ולמעשה הוא 

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 נמוכים( 2+0.25)לנמוכים 

  קרן פנסיה משלימה התעוררה לחיים והוסיפה

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 בערוץ הישיר



 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 מהצבירה

  דמי הניהול מצבירה בקרן פנסיה לא צריכים לעלות

   0.1 – 0.2מעל 

 0.4בגמל והשתלמות עד   

לא צריך –? ...ובביטוח מנהלים חדש!!! 



 הפנסיונייםדמי הניהול במוצרים 

 דמי ניהול מההפקדה החודשית

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

 (ומוטב פחות) 3%לא צריכים לעלות מעל 

 1.5%-1%בקרן פנסיה לא צריכים לעלות מעל  

 (  הוספת סוכן מייקרת עוד)

 להוריד לגמרי אם הוסיפו –בגמל והשתלמות.... 



הפנסיה הצפויה מהמוצרים השונים הקיימים  

 :היום
 :נתונים

 15,000-שכר ,  2+נשואה –מצב משפחתי    ,  30 –גיל  אשה –מין ₪ 
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דמי ניהול  

 הפקדה

דמי ניהול  

 צבירה

כ סכום  "סה

 *צבור לפרישה

פנסיה 

 *עתידית

 11,065 2,297,320 0.5% 6% קרן פנסיה

ביטוח מנהלים  

2004-2012 
4% 1.25% 2,021,554 9,463 

ביטוח מנהלים  

 2013-מ
3% 0.5% 2,370,639 10,907 

קרן פנסיה 

בהטבת דמי 

 ניהול

1.5% 0.2% 2,558,616 12,324 

   ביטוחייםללא כיסויים , 4%ריבית , 64גיל   –פרישה *

 (.217.35לפוליסה חדשה מקדם , 207.61מקדם בקרן פנסיה ,  213.61 2012מקדם  מובטח בפוליסת מנהלים עד )



 משמעות הפחתת דמי הניהול בקרן הפנסיה

 :אפשרויות ההפחתה של דמי הניהול
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 השינוי בדמי הניהול
דמי ניהול  

 מהפקדה

דמי ניהול  

 מצבירה

כ סכום  "סה

 64צבור לגיל 

כ פנסיה  "סה

 64צפויה לגיל 

 11,065 2,297,320 0.5% 6% דמי הניהול המקסימליים

בדמי   1%הפחתה של 

 מההפקדה הניהול
5% 0.5% 2,321,760 

(24,440 ₪) 

11,183 
(118₪) 

בדמי   0.1%הפחתה של 

 מהצבירה הניהול
6% 0.4% 2,344,276 

(46,956 ₪) 

11,291 
(226 ₪) 



 דרכים להורדת דמי ניהול

 ניוד כספיםמשא ומתן באמצעות 

שתי דרכים טובות להפחתת דמי ניהול : 

  הסדר מפעלי לכל העובדים 

 ביטוח  )או העברת כספים וזכויות מחברה לחברה

 ( גמל והשתלמות, פנסיה, מנהלים

 



 ?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
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קרן פנסיה משלימה או  –גרף המחשה 

 (צבירה+ שוטף )? ביטוח מנהלים חדש

 20 67 גיל

 תוספת

 של

 כל

 שנה

 לפנסיה

 ביטוח מנהלים חדש

פנסיה מקיפהקרן   

 50  ₪

 פנסיה  

500   ₪

 פנסיה

 קרן פנסיה משלימה



 ?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

 :  למעשה אנו מבקשים שני המוצרים

  תכנית ביטוח מיטבית 

 (  בנפרד לעובד ולמעביד)ושרות 

 .למעסיק כוח השפעה עצום להשיג את שתי המטרות

 להשיג לבד  ( וצריך)עובד שמעסיקו לא מסייע יכול

 את 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  



 

 .2005 -העובד בוחר את תוכנית הפנסיה שלו כבר מ•

 

 .  העובד בוחר את סוכן הביטוח שלו 2016החל מ •

העובד יכול לבחור לעבוד גם באופן ישיר מול קרן הפנסיה או קופת •

 .  הגמל או קרן ההשתלמות שלו

חתימה פרטנית של העובד על ייפוי כוח  -ייפוי כוח חדשים הסדרי •

או )בוחר מי יהיה הסוכן שלו  רק העובד, למעשה. לסוכן או ליצרן

 ...(יישאר הסוכן שלו

 

 בשנים האחרונות ועד היוםשינויים בולטים בתחום הפנסיוני 
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 (מקיפה)מבנה קרן הפנסיה החדשה 

 חודשי

דמי 

ניהול  

 נמוכים

 זקנה  נכות  פטירה

 גמישות חלקית

 עלות נטו

 נוח פיננסית
 עלות נטו

 הגדרת נכות

 = %? 

195,000  =1,000  ? 

מהכסף   30%

מושקע 

של   בתשואה

4.86% 
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  :ניתוח צרכים חודשי משפחתי

 פרישה יחד נכות נכות פטירה פטירה

 8,000 11,000 9,000 11,000 9,000 עבודת בן זוג

 4,604 3,272 3,272 3,695 3,695 בטוח לאומי

 /הכנסות

 משכנתה

3,000 3,000 - - - 

 12,000 9,000 13,500 אין חודשי 18,000 זקנה/נכ/מפנסיית שא

 24,604 23,272 25,772 17,695 33,695 כ הכנסה"סה

 עודף עודף עודף ?חוסר *עודף  עודף/חוסר

 (6,4,2) 3ילדים , 33, 37: גיל

 לחודש 20,000=  9,000נטו +  11,000 - נטו

 3,000  משכנתה

      ₪ 20,000 –הוצאות חודשיות    

 צורך ₪  20,000 ₪  23,000 ₪  23,000 ₪  20,000 ₪  20,000

 דילמת מחיר לרכישת סכום ביטוח חד פעמי בפטירה* 
20 
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 משמעות העברת הצבירה

 :נתונים

 .₪ 100,000 –צבירה קיימת בתכנית ,    30 –גבר   גיל  –מין 

 דמי ניהול צבירה
כ סכום צבור "סה

 *לפרישה
 *פנסיה עתידית

 2,082 426,809 0.2% קרן פנסיה

ביטוח מנהלים 

2004-2012 
1.25% 272,852 1,331 

 שנתי 4% –ריבית ,  67גיל  –פרישה *

צריך מקדם  , כדי שהקצבה מקרן הפנסיה תשתווה לזו מביטוח המנהלים

 (.205-נכון להיום הוא כ) 320.7-הקצבה בקרן הפנסיה לעלות ל


