


עולם החסכון הפנסיוני
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)55-70גיל (
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עולם החסכון הפנסיוני

עובדים וחוסכים
)25-60גיל (

נכון להיום עיקר העיסוק הינו בתקופת העבודה והחסכון

ביטוח מנהלים•

פנסיה•

גמל•



עולם החסכון הפנסיוני

לקראת פרישה
)55-70גיל (

גמלאים
+)65גיל (

ברוכים הבאים

!לעולם החדש



פירמידת הגילאים מתהפכת



פירמידת הגילאים מתהפכת



פירמידת הגילאים מתהפכת



פירמידת הגילאים מתהפכת

מהעובדים יש תאריך ביומן בשנה הקרובה שבו הם יפרשו 50,000-לכ



פירמידת הגילאים מתהפכת

)ומעלה 65גיל (אוכלוסיית הגיל השלישי 

מכלל הנכסים של הציבור 70%-מחזיקה בכ



עולם החסכון הפנסיוני

לקראת פרישה
)55-70גיל (



אתגרים לקראת פרישה

)?כמה כסף יש לי(להתחיל לתכנן את העתיד   .   1



אתגרים לקראת פרישה

)?האם הכסף שחסכנו יספיק לשמור על רמת החיים(תוחלת החיים עולה  .   2
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65גברים בגיל 



אתגרים לקראת פרישה

לשמור על הכספים שחסכנו.   3



פרישה

גמלאים
+)65גיל (



פרישה

)2004מוצרי , עדיף, מעורב: ביטוח מנהלים, גמל, פנסיה(ריבוי מוצרים •

חסכון הוני וחסכון קצבתי•

מעבר בין מעסיקים•

מיסוי•

שינוי חקיקה•

הלקוח לא יכול לקבל החלטות מושכלות כיצד לנהוג



העדפות לקראת פרישה

השלישי רמת הסיכון בהשקעות המועדפת על בני הגיל

סיכון 20%עד  סיכון 10%עד  ללא סיכון כלל
גילאי לקוחות  

שעברו מבדק

20% 10% 70% 55-60

5% 15% 80% 60-67

מבני הגיל השלישי מעדיפים לקבל הכנסה חודשית קבועה לכל החיים 80%-יותר מ



הפתרון

מוצרים

מתקדמים
תכנון

פרישה



פתרונות מתקדמים לפרישה



TOP LIFE לפרוש בטוח

+60 לגילאי )הוניות ביטוח קופות או גמל מקופות( הוני חסכון לניוד מיועד המוצר

החיים לכל קבועה חודשית קצבה לקבלת האפשרות הבטחת

החיים תוחלת התארכות מפני להגנה מובטח קצבה מקדם

קצבה או פעמי חד כסכום –הכספים את לקבל כיצד הבחירה דחיית

קצבה או חודשית הכנסה ,פעמי חד סכום:הכספים משיכת באופן גמישות

שארים מסלול ,300 ,240 ,180 –קצבה מסלולי מגוון

למדד והצמדה תשואה הבטחת מסלול או השקעה מסלולי מגוון :לבחירה



Top Life לפרוש בטוח
)ומעלה 60מגיל (

גמל הונית קופת

לקבל קצבה בעתיד הבטחת אפשרות

הבטחת מקדם

)הגנה מפני שינוי בתוחלת החיים(

הבטחת תשואה

)בשוק ההון הגנה מפני תנודות(

חוזה אישי

TOP LIFE לפרוש בטוח



TOP LIFE חסכון לפרישה

+ 55 מגיל הוני חסכון לניוד מיועד המוצר

)מובטח לא מקדם( החיים לכל קבועה חודשית קצבה לקבלת האפשרות הבטחת

קצבה או פעמי חד כסכום –הכספים את לקבל כיצד הבחירה דחיית

קצבה או חודשית הכנסה ,פעמי חד סכום:הכספים משיכת באופן גמישות

הקצבה קבלת תחילת ממועד מובטח קצבה מקדם

שארים מסלול ,300 ,240 ,180 –קצבה מסלולי מגוון

למדד והצמדה תשואה הבטחת מסלול או השקעה מסלולי מגוון :לבחירה



TOP LIFE חסכון לפרישה

Top Life חסכון לפרישה גמל הונית קופת

לקבל קצבה בעתיד הבטחת אפשרות

 הבטחת מקדם קצבה מתחילת קבלת

)הגנה מפני שינוי בתוחלת החיים(הקצבה 

הבטחת תשואה

)בשוק ההון הגנה מפני תנודות(

מקדם קצבה מובטח



TOP LIFE קצבה נדחית

  קרנות או לקצבה ביטוח פוליסות ,לקצבה גמל מקופות( קצבתי חסכון לניוד מיועד המוצר

עתידי במועד שתחילתה קצבה קבלת לצורך +60 לגילאי )פנסיה

החיים לכל קבועה חודשית קצבה לקבלת האפשרות הבטחת

החיים תוחלת התארכות מפני להגנה מובטח קצבה מקדם

הקצבה קבלת תחילת מועד את לבחור אפשרות

שארים מסלול ,300 ,240 ,180 –קצבה מסלולי מגוון

למדד והצמדה תשואה הבטחת מסלול או השקעה מסלולי מגוון :לבחירה



TOP LIFE קצבה נדחית

Top Life

קצבה נדחית

ביטוח פוליסת

לקצבה
פנסיה

גמל קופת

1/2008-מ

לקבל קצבה בעתיד הבטחת אפשרות

הבטחת מקדם
)הגנה מפני שינוי בתוחלת החיים(

הבטחת תשואה
)בשוק ההון הגנה מפני תנודות(

חוזה אישי

בהתאם לתנאי  

הפוליסה



TOP LIFE קצבה מיידית

  קרנות או לקצבה ביטוח פוליסות ,לקצבה גמל מקופות( קצבתי חסכון לניוד מיועד המוצר

מיידי באופן חודשית קצבה קבלת לצורך +60 לגילאי )פנסיה

החיים לכל קבועה חודשית קצבה

החיים תוחלת התארכות מפני להגנה מובטח קצבה מקדם

שארים מסלול ,300 ,240 ,180 –קצבה מסלולי מגוון

)מהקצבה 30-100%( החיים לכל שארים קצבת הכולל ייחודי שארים מסלול

למדד והצמדה תשואה הבטחת מסלול או השקעה מסלולי מגוון :לבחירה



TOP LIFE הכנסה חודשית

  מוגדרת לתקופה חודשית הכנסה לקבל המעוניינים ומעלה 55 מגיל ללקוחות מיועד המוצר

קיים צבור מחסכון

המבוטח בחירת לפי לתקופה קבועה הכנסה

למדד והצמדה תשואה הבטחת מסלול או השקעה מסלולי מגוון :לבחירה

התקופה תום עד החודשית ההכנסה את לקבל ימשיכו הזוג בת/בן ,ח"חו פטירה במקרה



TOP LIFE–הבטחת התשואה

שנה 2-15 תשואה הבטחת תקופת

למדד צמודה מובטחת ריבית

המוצר ולפי ההבטחה תקופת לפי הריבית גובה

  ההבטחה תקופת תום לפני לפדיון משיכה קנס



י "תשלום ע

המעסיק

65גיל 
תשלום חודשי

8,000₪בגובה 

)הסדר פרישה(

66גיל 
תשלום חודשי

8,000₪בגובה 

)פרישההסדר (

+ 67גיל 

הכנסה חודשית

2,000₪בגובה 

הכנסה חודשית

2,000₪בגובה 

קצבה חודשית

2,000₪בגובה 

קצבה חודשית

2,000₪בגובה 

קצבה חודשית

2,000₪בגובה 

קצבה חודשית

8,000₪בגובה 

ביטוח לאומי

קצבת זקנה

2,000₪בגובה 

ללקוח TOP-הפתרון ה

  12,000₪של הכנסה רמת על לשמור מבקש ,65 בגיל פורש לקוח



TOP LIFE לקראת פרישה

לקראת פרישה
)55-70גיל (



TOP LIFE לפרישה

גמלאים
+)65גיל (



TOP LIFE לפרישה

גמלאים
+)65גיל (

מחלקת תכנון פרישה
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עובדים וחוסכים
)25-60גיל (

לקראת פרישה
)55-70גיל (

גמלאים
+)65גיל (

TOP סטטוס
מקסימום לחסכון

TOP LIFE
מקסימום לפרישה


