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קבוצת שקל  -פרופיל
 הברוקר ומנהל ההסדר השלישי בגודלו בישראל בתחום הביטוח הפנסיוני.
 הקבוצה קיימת מזה כ –  30שנה .נרכשה בשנת  2008ע"י קבוצת הפניקס,
כאשר מייסד הקבוצה ,מר מאיר אוזן ,ממשיך לשמש כיו"ר פעיל וכיו"ר פורום
מנהלי הסדרים פנסיונים בישראל .
 בקבוצה מועסקים כ 230 -עובדים.
 קבוצת שקל מתמחה בניהול מערך התנאים הסוציאליים והפיננסיים של
חברות ,ארגונים ולקוחות פרטיים.
 קבוצת שקל משרתת כ  80,000 -לקוחות בכ –  2,500חברות וארגונים.

 שקל פועלת באופן מקצועי לטובת לקוחותיה הרבים ,בגישה של
"ארכיטקטורה פתוחה" ,התואמת את חקיקת בכר ואת אופי פעילותה הבלתי
מוטה משכבר הימים.

נושאי ההרצאה
הסיכונים אליהם חשוף האדם המודרני
 הצרכים המשתנים על ציר הזמן בהגנות ביטוחיות
פנסיוניות ופיננסיות .
 סיכוני חקיקה ורגולציה.
 סיכוני השקעות וסיכוני מוצר .
 סיכוני התארכות תוחלת חיים.
 סיכוני בריאות וסיעוד.
 סיכוני רכוש וחבויות.

 יתרונות שיטת הניהול ההוליסטית .

צרכים משתנים על ציר הזמן בהגנות
ביטוחיות ,פנסיוניות ופיננסיות

שלבים בחייו של אדם

סיכוני חקיקה ורגולציה  -השפעת תיקון 3
על התמורות נטו בגיל פרישה
 תיקון  – 3הפיכת כל מוצרי הביטוח הפנסיוני
למוצרי קצבה החל מ. 1.1.2008 -
 עד  1.1.2008ניתן היה לחסוך בתוכניות הון
ולמשוך כספים אלו פטורים ממס בגיל פרישה.
 הפיכת התוכניות הפנסיוניות למוצרי קצבה בלבד
וביטול האפשרות לתוכניות הון גרמו להקטנת החיסכון
נטו בגיל פרישה.
 יש חובה לקצבת מינימום של  3850ש"ח צמוד למדד ( נכון ל - 3/2010
. ) ₪ 4,125
 הגבלות על הפקדת כספי פיצויים לרצף פיצויים .משמעותה הקטנת
החיסכון לגיל פרישה.

השפעת תיקון  3על התמורות נטו בגיל פרישה
 הפסד ההון בתגמולים הפטור ממס לחוסך  ,עקב תיקון 3
במשך  40שנה  ,במונחי קצבה עומד על כ)₪ 800,000( . ₪ 4000 -
 כיום הקצבה המרבית הפטורה ממס עומדת על
כ ₪ 7,383 -ומורכבת מ: -
 פטור בשיעור  35%מהקצבה ולא יותר מקצבה
מזכה שהיא  ,₪ 2,733 = ₪ 7,810 * 35% :ההיוון פטור ממס.


כ ₪ 4,650 -ההכנסה המרבית הפטורה ממס .ההיוון חייב במס.



סה"כ ההכנסה הפטורה ממס עד תיקון 3
הנה כ )4,650 + 2,733 + 4,000( = ₪ 11,383

השפעת תיקון  3על התמורות נטו בגיל פרישה

 סה"כ ההכנסה הפטורה ממס עד תיקון  3הנה כ.₪11,383-
החל משנת  2025הקצבה הפטורה ממס תהיה בסך .₪9,000

הפסד של כ  ₪ 2400לחודש ,פטורים ממס ובסכום מהוון
כ ,₪ 480,000 -בהיוון ההפסד גדול אף יותר (עלייה במדרגות
המס).
הפטור על קצבה מותנה בגובה קצבה מוכרת
"בנוסחת השילוב" ובאי מימוש פיצויים כך שהפגיעה עלולה
להיות גבוהה בהרבה.

סיכוני השקעות וביטוח עקב המשבר
בשווקים הפיננסים בארץ ובעולם
 המשבר בשווקי ההון בארץ ובעולם הקטין משמעותית
את תיק הנכסים של החוסכים בארץ ובעולם (סיכוני שוק ,מוצר ,ניהול,
סיכון).
 היעדר מסלולי השקעה אישיים בפוליסות ביטוחי מנהלים
מהשנים  1991 - 2003מונע תכנון תיק השקעות אישי.
 בקרנות פנסיה אין כמעט מסלולי השקעה אישיים.
 בפוליסות משנת  2004קיימים מסלולי השקעה אישיים.
 סיכוני מוצר ביטוח -מול פנסיה (ביטוח הדדי ).
 הגנה מסיכוני השקעה – בחירת מערך השקעות
המשתנה על ציר הזמן בהתאם לפרופיל הסיכון של
הלקוח וגילו (המודל הצ'יליאני ).

שיטת  – Life Cycleהקצאת נכסים
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סיכוני התארכות תוחלת חיים ותשואה
 השתנות הקצבאות עקב התארכות תוחלת החיים ותשואה
תמורת חסכון של  ₪ 1,000,000יקבל גבר בגיל  65קצבה
חודשית בסך :
שנת הוצאת הפוליסה
שנת 1989
שנת 1990
שנת 1991
שנת 2009

קצבה חודשית
₪ 6940
₪ 6530
₪ 6000
₪ 4800

מקדם קצבה
144
153
166
209

יחס
100%
94%
86%
69%

במהלך  20שנה נשחקה הפנסיה בגיל פרישה ב.30% -

גם סכומי הביטוח למקרה מוות ונכות צריכים להספיק
לתקופות ארוכות יותר.

סיכונים בריאות וסיעוד
העלייה ברמת החיים מגדילה השימוש ברפואה פרטית
הרפואה המודרנית מתייקרת באופן דרמאטי.
התארכות תוחלת החיים מגדילה השימוש בשרותי
בריאות וסיעוד.
ההוצאות למטרות בריאות וסיעוד הינן חלופיות לרמת
חיים של המשפחה בגיל פרישה.
סיכוני רכוש וחבויות.

התשובה לאתגרים הרבים:
ניהול סיכונים תחת קורת גג אחת

הרעיון המרכזי  -האדם וצרכיו הם המרכז
ולא המוצר
החזון של שקל
להיות מנהל הסיכונים הביטוחיים ,הפנסיוניים והפיננסיים של
הלקוח.
אסטרטגיה
לפתח גישה חדשה למתן הגנות ביטוחיות ופיננסיות ללקוחות.
(רחב יותר מביטוח אך ממוקד יותר משירותים פיננסים רגילים).
טקטיקה
הטיפול בלקוחות יהיה בגישה של ניהול סיכונים הוליסטי
שיבוצע באמצעות גופים מתמחים ,שישתפו פעולה ביניהם.

פונקציות חיוניות בניהול
סיכונים בגישה הוליסטית

ניהול נכסים
פיננסים
והשקעות

בריאות וסיעוד

ניהול
הסדרים פנסיונים
ביטוח ,פנסיה ,
גמל והשתלמות

ניהול סיכוני ביטוח
פנסיה גמל ופיננסים

מרכז פרישה
טיפול בגיל השלישי
שירותים אקטואריים,
הערכות שווי IFRS -

ניהול העושר
המשפחתי
family office

ביטוח רכוש וחבויות
ביטוח אלמנטארי

ייעוץ כלכלי,
משפטי ופיסקאלי
(הורשה  ,תכנון מס)

ניהול סיכוני ביטוח,פנסיה,גמל
ופיננסים ניהול תיק לקוח!
ניהול הסדרים פנסיונים כולל
ביטוח ,פנסיה ,גמל והשתלמות
ניהול נכסים פיננסים והשקעות

יצרנים:
חברות ביטוח

בריאות וסיעוד

קרנות פנסיה

מרכז פרישה טיפול בגיל השלישי

קופות גמל

שירותים אקטואריים,
הערכות שווי IFRS -

קרנות השתלמות
בתי השקעות
בארץ ובחו"ל

ייעוץ כלכלי ,משפטי ופיסקאלי
(הורשה  ,תכנון מס)
ביטוח רכוש -אלמנטארי
ניהול העושר המשפחתי
(השקעות) family office-

מנהל
התיק
(אינטגרטור)

הלקוח

יתרונות גישת הניהול ההוליסטית
.1

פיתוח הכרות עמוקה ומתמשכת עם הלקוח וצרכיו.

.2

פעילות באמצעות גופים מתמחים המשתפים פעולה ,תבטיח ללקוח
שרות ומוצרים מעולים בכל נקודת זמן ותמנע מצב של נפילה בין
הכיסאות.

.3

נקודת האופטימום הכללית בבניית תיק ההשקעות תהיה שונה מאשר
נקודת האופטימום של כל מוצר ומוצר.

.4

דיווח מאוחד של כל נכסי הלקוח והשקעותיו – מאפשר ללקוח שליטה
מלאה על חשיפת נכסיו לסיכונים השונים בכל נקודת זמן.

.5

פיתוח יכולת ייעוצית רב תחומית ,יש לה ערך כלכלי אדיר ללקוח .החל
מהגדרת צרכים ,גיבוש אסטרטגיית ההגנה וההשקעה וכלה במיצוי
ההטבות (כולל הטבות מס) שהלקוח יכול להפיק מכל מוצר ומוצר
ובהתייחס לשימוש משולב במוצרים ושירותים שונים.

קבוצת שקל ,ניהול ביטוח ופיננסים
יגיע כפיים  21ו' ת.ד  3412קריית אריה ,פתח-תקווה
טל 03 -9282078 .פקס03 -9282197 .
www.shekelgroup.co.il

