
?ביטוח מנהלים לאן

אגף ביטוח חיים

2013פברואר 



יתרונות ביטוח מנהלים

בין חברת הביטוח למבוטח שלא ניתן לשינוי חד צדדי חוזה



יתרונות ביטוח מנהלים

תנאי הכיסוי הביטוחי אישיים ואינם ניתנים לשינוי



יתרונות ביטוח מנהלים

תעריפי הכיסוי הביטוחי קבועים וידועים



יתרונות ביטוח מנהלים

הסיכון הביטוחי על חברת הביטוח ולא ביטוח הדדי



יתרונות ביטוח מנהלים

דמי הניהול מעוגנים בחוזה ולא ניתנים לשינוי



יתרונות ביטוח מנהלים

ממועד קבלת הקצבה/60מקדם קצבה מובטח החל מגיל 



יתרונות ביטוח מנהלים

אין תקופת אכשרה -) לאחר חיתום(ביטוח מהיום הראשון 



יתרונות ביטוח מנהלים

כיסוי רחב למקרה אובדן כושר עבודה



יתרונות ביטוח מנהלים

ניתן לבחור את גובה הכיסוי הביטוחי בהתאם לצורך ולהעדפות



יתרונות ביטוח מנהלים

ניתן למנות מוטבים לבחירת בעל הפוליסה



השוואה למוצרים פנסיוניים



השוואה למוצרים פנסיוניים

דמי ניהול מובטחים בחוזה אישי עד הפנסיה√

ניתן לשינוי–גמל √

ניתן לשינוי  –פנסיה √



דמי ניהול

?האם דמי הניהול מובטחים ללקוח עד הפנסיה

?האם דמי הניהול יכולים להשתנות



השוואה למוצרים פנסיוניים

עלות הכיסויים הביטוחיים קבועה וידועה√

אין כיסויים ביטוחיים–גמל √

העלות ניתנת לשינוי–פנסיה √



עלות הכיסויים הביטוחיים

!כולו על הלקוחהסיכון  -ביטוח הדדי –תקנון 



השוואה למוצרים פנסיוניים

מהנכסים 30%-ח מיועדות ל"אג√

אין  -ביטוח וגמל √

יש -פנסיה √



ח מיועדות על הסימולציה"השפעת אג

₪ ₪

4%הנחת ריבית  4.26%הנחת ריבית 

67חסכון בגיל  סימולציית

35עבור לקוח בגיל 

המצטרף למסלול הכללי של קרן הפנסיה

1,074,223₪

1,127,880₪

:  נתונים לחישוב הסימולציה

0.5%–דמי ניהול מצבירה , 6%–דמי ניהול מפרמיה , 18.33%הפרשות , 10,000₪–שכר 

)4%במקום  4.26%חישוב לפי ריבית בגובה (יתרון לצורך סימולציה 



ח מיועדות על הסימולציה"השפעת אג

₪ ₪

4%הנחת ריבית  4.26%הנחת ריבית 

64חסכון בגיל  סימולציית

35עבור לקוחה בגיל 

המצטרפת למסלול הכללי של קרן הפנסיה

930,077₪

970,874₪

:  נתונים לחישוב הסימולציה

0.5%–דמי ניהול מצבירה , 6%–דמי ניהול מפרמיה , 18.33%הפרשות , 10,000₪–שכר 

)4%במקום  4.26%חישוב לפי ריבית בגובה (יתרון לצורך סימולציה 



)4%במקום  4.26%חישוב לפי ריבית בגובה ( סימולציהיתרון לצורך 

?החסכון העתידי האם היתרון ישפיע גם על 

ח מיועדות"אג



ח מיועדות"אג

?ח מיועדות"מאג בעתידהאם ניתן להבטיח ללקוח שמצטרף היום שהוא ייהנה 

?יתרון 



?לכל המוצרים –ח מיועדות "אג



האתגר

לייצר מוצר בעל ערך מוסף ללקוח

עם תגמול ראוי לסוכן

שיאפשר מתן ייעוץ ושרות ללקוח



TOP סטטוס

ביטוח המנהלים החדש

המוצר



TOP סטטוס

ביטוח המנהלים החדש אטרקטיבי ביותר ומעניק ללקוח שילוב מנצח של  

.מקסימום חסכון לצד מקסימום בטחון

התכנית הינה גמישה וכוללת בתוכה מספר מסלולים מובנים של כיסוי 

.ביטוחי ודמי ניהול בהתאמה אישית לצרכי הלקוח



TOP סטטוס

דמי ניהול אטרקטיביים

הגנה ביטוחית מקיפה

חסכון גבוה לתום תקופה

חוזה אישי עד הפנסיה



לכל תקופת הביטוח 4%–דמי ניהול מהפקדה •

0.5%–ואילך  15בשנים , 0.7%: 8-14בשנים , 0.8%: 1-7בשנים –דמי ניהול מצבירה •

משכורות 100סכום ביטוח למקרה מוות מינימלי בגובה •

Top 

100

לכל תקופת הביטוח 4%–דמי ניהול מהפקדה •

0.6%–ואילך  21בשנים , 0.8%: 11-20בשנים , 1.05%: 1-10בשנים –דמי ניהול מצבירה •

משכורות 75סכום ביטוח למקרה מוות מינימלי בגובה •
Top 75

לכל תקופת הביטוח 4%–דמי ניהול מהפקדה •

לכל תקופת הביטוח1.05%–דמי ניהול מצבירה •

גובה הכיסוי הביטוחי בהתאם לבחירת המבוטח•

מסלול 
רגיל

TOP  מסלולים לבחירה 3–סטטוס למנהלים



לכל תקופת הביטוח 4%–דמי ניהול מהפקדה •

0.5%–ואילך  15בשנים , 0.7%: 8-14בשנים , 0.8%: 1-7בשנים –דמי ניהול מצבירה •

₪ 1,000–הפקדה חודשית מינמלית •

₪ 500,000סכום ביטוח למקרה מוות מינימלי בגובה •

Top 

100

לכל תקופת הביטוח 4%–דמי ניהול מהפקדה •

0.6%–ואילך  21בשנים , 0.8%: 11-20בשנים , 1.05%: 1-10בשנים –דמי ניהול מצבירה •

₪ 750–הפקדה חודשית מינמלית •

₪ 400,000סכום ביטוח למקרה מוות מינימלי בגובה •

Top 75

לכל תקופת הביטוח 4%–דמי ניהול מהפקדה •

לכל תקופת הביטוח1.05%–דמי ניהול מצבירה •

ללא הפקדה חודשית מינמלית•
גובה הכיסוי הביטוחי בהתאם לבחירת המבוטח•

מסלול 
רגיל

TOP  מסלולים לבחירה 3–סטטוס לעצמאים



TOP סטטוס



TOP  אקסטראריסק –סטטוס

"אקסטרא ריסק" - 100 טופ או 75 טופ למסלול המיועד מוות למקרה חדש ביטוח כיסוי

נוספת עלות ללא "LIFE אקסטרא" של הרחבה בתוכו כולל זה כיסוי

בריאות מצב בהוכחת צורך ללא מוות למקרה הביטוח סכום את להגדיל מאפשר הכיסוי

וגירושין לידה ,חתונה :חיים באירועי פעמים 3 ועד 55 גיל עד הזכאות את לממש ניתן

ח"ש 300,000 עד מוות למקרה הביטוח סכום מגובה 20% הוא ההגדלה שיעור



TOP סטטוס

  מהפקדה 4%-ל יועלו הניהול דמי ,הביטוח סכום הקטנת של במקרה ,100 וטופ 75  טופ במסלול

מצבירה 1.05%-ו

  תישאר הניהול דמי הטבת מהתגמולים35%-ל הגעה במסגרת הביטוח בסכום קיטום של במקרה

בתוקף

  ופיצויים לתגמולים הפרשות עם מנהלים ביטוח לפוליסות תקפים 100 טופ-ו 75 טופ מסלולים

)לפחות15% בגובה( הפוליסה באותה



ממקדם קצבה  ייהנה  -מבוטח אשר מצטרף כיום לפוליסת ביטוח מנהלים 

.החל ממועד תחילת קבלת הקצבה מובטח

ולא ניתן לדעת האם ניתן יהיה לקבל  הבטחה זו ניתנת כיום ללא עלות נוספת 

.הבטחה דומה בפוליסות שיופקו בעתיד

TOP סטטוס



מוצרי ביטוח מנהלים

60מבוטחים עד גיל 

ניוד –60מבוטחים עד גיל 

ומעלה 60מבוטחים מגיל 



ניוד–60מבוטחים עד גיל 

:)668 נספח( מובטח מקדם עם סטטוס לפוליסת ניוד לביצוע תנאים

1.1.2013 לפני שנרכשה חיים ביטוח פוליסת הינה המועברת הפוליסה

חיים תוחלת הבטחת המגלמים קצבה מקדמי קיימים המועברת בפוליסה

ההעברה ביצוע עם ותבוטל במלואה תנויד המועברת הפוליסה

המועברת בפוליסה ההפקדות לסכומי זהים יהיו החדשה בפוליסה ההפקדות סכומי

לעצמאי החייבת בהכנסה גידול או חובה פנסיית עבור רק תתאפשר הפקדות הגדלת

 75,000₪הינה המועברת הצבירה סך ,לחילופין או  ומעלה 1,000₪הינה הכוללת החודשית הפרמיה סך

)שוטפת פרמיה בהעברת חובה אין( ומעלה



ומעלה 60מבוטחים מגיל 

  יוכל ומעלה שנה 60 לו שמלאו מבוטח

  ללא "סטטוס TOP" מוצר בין לבחור

 מוצר לבין מובטחים קצבה מקדמי

 מובטחים קצבה מקדמי עם "סטטוס"

)668 נספח(



לסיכום

הפנסיהלהבטיח היום את המחר בחוזה אישי עד 

...)למדנו מהעבר( 2013עוד נתגעגע לביטוח מנהלים מודל 

מקסימום חסכון לפנסיה= דמי ניהול אטרקטיביים מאוד 

מקסימום בטחון לפנסיה= דמי ניהול ועלויות ביטוח מובטחים 

!!אין תחליף לסוכן ביטוח 

אין תחליף לפוליסת ביטוח עם ייעוץ וליווי של סוכן ביטוח



TOP סטטוס

!בישראל  TOP-המנהלים הביטוח 


