
ביטוח ותכנון פיננסי–ידע 



אני
  "  ביטוח ותכנון פיננסי–ידע "מנהל משותף ובעלים של •
 20במשרד עם וותק של מעל  ל, המשך בתחום הביטוחדור •

.שנה
.והפיננסיםהביטוח אישי רחב בתחומי בעל ניסיון •
.אלמנטרי וימי, פנסיוניבעל רישיון משרד האוצר לסוכן ביטוח •
•CFP  מתכנן פיננסי מוסמך של האיגוד הבינלאומי–מוסמך. •CFP  מתכנן פיננסי מוסמך של האיגוד הבינלאומי–מוסמך.
.תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים•
.ן"נדלבעל רישיון משרד המשפטים לייעוץ ותיווך •
.   בישראלחבר לשכת סוכני הביטוח •
.הביטוחחבר וועדת האלמנטרי הארצית של לשכת סוכני •
.בישראלחבר איגוד המתכננים הפיננסיים •



מוצרי מדף

:  ענף ביטוח חיים •

משכנתא    /ביטוחי חיים  -

בטוחי בריאות                     -

-

–פנסיוני -
פנסיה/מנהלים

ביטוח סיעודי-

מחלות קשות -

אובדן כושר עבודה               -

תאונות אישיות                        -

קופות גמל והשתלמות-

תוכניות חסכון-
ניהול תיקים-



מוצרי מדף
:  ענף ביטוח אלמנטרי •

מקיף  , אספנות ,  'צד ג, מקיף –ביטוחי רכב -
מיוחד לאספנות  

משכנתא, תכולה , מבנה –ביטוח דירה - משכנתא, תכולה , מבנה –ביטוח דירה -

,  )חבות מעבידים / 'צד ג(חבויות –ביטוח עסק -
.רעידת אדמה ועוד, נזקי טבע , פריצה , רכוש 

)מפעלים/מוסכים/קוסמטיקאיות/כולל חוגים(  

עובדים זרים   /ל "נסיעות לחו -



מוצרי מדף

:  ענף ביטוח ימי •

יצוא /יבוא –ביטוח משלוחים בינלאומיים -

ביטוח יכטות-

ביטוח מטוסים קלים- ביטוח מטוסים קלים-



חסכון



מוצרי חסכון בקיימים בשוק
)דן חסכן וכדומה(בנקים  -תוכניות חסכון –מ "פק•

.ריבית אפסית: חסרוןסיכון מנפיק בלבד       :יתרון

בנקים ובתי השקעות -תעודות סל /קרנות נאמנות •

/עלויות/חוסר שקיפות: חסרוןמגוון השקעות    : יתרון

חברות ביטוח/בתי השקעות   - ניהול תיקים   •

עלויות  /סכומים גבוהים:חסרוןניהול אישי        : יתרון

חברות ביטוח   - פוליסות חסכון •

קיזז הפסדי הון: חסרוןנזילות        /תשואה: יתרון









בקיצור  
לחודש  ₪  200בפוליסות חסכון מינימום נמוך החל מ•

.חד פעמי₪ 10,000ו

.בפוליסות חסכון אין התחייבות לתקופה והן נזילות•

בפוליסות חסכון קיים יתרון של דחיית מס רווחי הון•

בפוליסות חסכון קיים יתרון של הטבות מס לגמלאים• בפוליסות חסכון קיים יתרון של הטבות מס לגמלאים•

עלויות הניהול של פוליסות חסכון מהנמוכות בשוק•

בשנה   20%-4%תשואות פוליסות החסכון נעות בין •
.תלוי במסלול ההשקעה והחברה המנהלת 

!!!אין התחייבות תשואה •



?למי זה טוב 
)מתנה מצויינת לנכדים ( תוכניות חסכון לילד •

תוכניות חסכון ללימודים גבוהים•

עסק   /דירה  /רכב –חסכון לרכוש •

  /חלומות  /תחביבים ( למטרות אישיות –חסכון אישי •
)חופשות )חופשות 

חתונות ,בר מצווה(אירועים עתידיים –חסכון משפחתי •
)ועוד

מ "ניהול סטורנו של חברות בע–חסכון עסקי •

חסכון למטרה מסויימת  –חסכון יעודי •



הפניות טובות

שכירים ועצמאיים שמעוניינים לדאוג לעתיד שלהם•

משפחות ויחידים שמעוניינים בהגנות להם  •
ולמשפחתם

.אנשים שמעוניינים בחוות דעת אובייקטיבית• .אנשים שמעוניינים בחוות דעת אובייקטיבית•

.אנשים לפני פרישה•

אנשים שלא מצליחים לקבל שירותים מסויימים  •
.  מהסוכן שלהם



!!!תודה על ההקשבה 


