
השוואה בין מסלוליםהשוואה בין מסלולים  פנסיונייםפנסיוניים



האפיקים בענף הביטוחהאפיקים בענף הביטוח  הפנסיוניהפנסיוני

קרן פנסיהקרן פנסיה

ביטוח מנהלים לקצבהביטוח מנהלים לקצבה

ביטוח מנהלים הוניביטוח מנהלים הוני

קופת גמלקופת גמל



שינויים במוצר הביטוחשינויים במוצר הביטוח  הפנסיוניהפנסיוני

ינואר ינואר 20042004  ––  שינויים בפוליסת הביטוחשינויים בפוליסת הביטוח
הסיבההסיבה::   

שקיפות למבוטחשקיפות למבוטח
הוזלת עלויות הביטוחהוזלת עלויות הביטוח

מרץ מרץ 20052005  ––  שינויים בקרנות הפנסיהשינויים בקרנות הפנסיה
הסיבההסיבה::

70%70%  מהשקעת הקרנות תבוצע בשוק ההוןמהשקעת הקרנות תבוצע בשוק ההון



אפשרויות משיכת הכספיםאפשרויות משיכת הכספים

קופה לקצבה קופה לקצבה ((קרן פנסיהקרן פנסיה, , ביטוח מנהלים לקצבהביטוח מנהלים לקצבה) ) 
בגיל פרישה כקצבה בלבדבגיל פרישה כקצבה בלבד..

קופה הונית קופה הונית ((ביטוח מנהלים הוניביטוח מנהלים הוני, , קופת גמלקופת גמל)      )      
בגיל פרישה בסכום חד פעמיבגיל פרישה בסכום חד פעמי..



זהות במוצרים כיוםזהות במוצרים כיום

הכספים מושקעים בשוק ההוןהכספים מושקעים בשוק ההון::
ביטוחי מנהליםביטוחי מנהלים  וקופוקופ""ג ג ––  100%100%

קרנות פנסיה קרנות פנסיה ––  70%70%
מסלולי השקעה מגווניםמסלולי השקעה מגוונים

דמי ניהול דמי ניהול ((מגביה ומצבירהמגביה ומצבירה))
מגוון תכניותמגוון תכניות

מגוון מסלולי פרישהמגוון מסלולי פרישה



ההבדלים בין האפיקים השוניםההבדלים בין האפיקים השונים

דמי ניהולדמי ניהול

תשואהתשואה

השקעההשקעה

מסלולי הביטוחמסלולי הביטוח

מסלולי פרישהמסלולי פרישה



ההבדלים בין קרנות הפנסיהההבדלים בין קרנות הפנסיה

תשואהתשואה

דמי ניהולדמי ניהול

הגדרותהגדרות

מסלולי ביטוחמסלולי ביטוח

מקדם המרה לקצבה מקדם המרה לקצבה ((שולישולי))



ההבדלים בין ביטוחי מנהליםההבדלים בין ביטוחי מנהלים

דמי ניהולדמי ניהול

עלות מרכיבי הביטוחעלות מרכיבי הביטוח

תשואהתשואה

קנס משיכהקנס משיכה



אפשרויות מעבראפשרויות מעבר

קרנות פנסיהקרנות פנסיה::
אחת לשנתיים או עזיבת עבודהאחת לשנתיים או עזיבת עבודה

מעסיק מעסיק ––  אחת לשלוש שניםאחת לשלוש שנים
אין קנס בעת המעבראין קנס בעת המעבר

המעבר אפשרי בין אוקטובר לסוף מרץהמעבר אפשרי בין אוקטובר לסוף מרץ
ביטוחי מנהליםביטוחי מנהלים::

קיים קנס משיכה בקיים קנס משיכה ב--55  שנים ראשונותשנים ראשונות
מצב בריאותמצב בריאות



פיצול ההסדרים ברמות שכר שונותפיצול ההסדרים ברמות שכר שונות

שכר שכר 7,0007,000  שש""חח

הכל בקרן פנסיה הכל בקרן פנסיה ((למעט מבוגרים מאודלמעט מבוגרים מאוד))

שכר שכר 14,00014,000  שש""חח

רובד רובד 11  ––  קרן פנסיהקרן פנסיה

רובד רובד 22  ––  ביטוח מנהלים הוניביטוח מנהלים הוני



מהן האפשרויות ברמות שכר שונותמהן האפשרויות ברמות שכר שונות

שכר שכר 21,00021,000  שש""חח
רובד רובד 11  ––  קרן פנסיהקרן פנסיה

רובד רובד 22  ––  ביטוח מנהלים הוניביטוח מנהלים הוני
שכר שכר 30,00030,000  שש""חח

רובד רובד 11  ––  קרן פנסיהקרן פנסיה
רובד רובד 22  ––  ביטוח מנהלים הוניביטוח מנהלים הוני

רובד רובד 33  ––  ביטוח מנהלים לקצבהביטוח מנהלים לקצבה


