
   

 

  

 ביטוחי-ניתוח תיק פנסיוני –קורס פנסיוני מתקדם 

 יועץ פנסיוני ,C.L.Uאיציק בן ארויה מרצה: 

 כהן, עו"ד ויועצת פנסיונית-מרכזת מקצועית: אביגיל בן ארויה

 ערק

, לנתח למפות שמטרתו ,ו שלב ייעוצי תכנוני משמעותיהינללקוח ביטוחי -ניתוח תיק פנסיוני
 ולהציג בפני הלקוח את צרכי הביטוח והחיסכון שלו עפ"י קריטריונים מקצועיים. 

במידה ויש ברשותו הסדרים פנסיונים וביטוחיים קודמים, ניתוח תיק לקוח בוחן אותם ומציע 
בהם שיפורים, כדי להתאימם למצבו האישי הנוכחי של הלקוח, לשינויי תקנות המס, להשקפת 

 ה רלוונטי, גם לשינויי המוצרים ואופיים.עולמו, וככל שז

של ניתוח תיק שירות  , סוכנים ומשווקים פנסיונים, המעניקיםהסדרתיקים בסוכנויות  ימנהל
 הפנסיוני בתכנוןבאופן אישי המלווה אותם   כגורם מקצועי לקוחותיהם, נתפסים בעיני לקוח

 . ולעת פרישה תקופת עבודתםבמהלך  והביטוחי

לרכישת לקוחות ת יוהזדמנו ניתוח תיק לקוח שיטתי ומקצועי יוצר ,המשווקו עבור הסוכן
חדשים, להרחבת תיק לקוח קיים, ובמקרים בהם ניתוח התיק נערך שלא עבור לקוח קיים, 

  ולרכישת לקוחות חדשים. לפיתוח מקורות הכנסה נוספיםאפשרות 

 מטרות הקורס

, בכל סוגי ללקוח ביטוחי-בניתוח תיק פנסיוני מעשיותיאורטי  ,הקניית ידע מקצועי •

 השתלמות.ההסדרים והשילובים הקיימים: ביטוח, פנסיה, גמל ו

-ניתוח הוליסטי כולל של מגוון הנכסים שברשות הלקוח, ושילובם בתכנון הפנסיוני •

  ביטוחי.

הקניית כלים, שיטות ותהליכי עבודה למיפוי, הצגת נתונים ומסקנות, ניסוח הצעות  •
 ינויים והגשת תיק לקוח, במסגרת פגישת סיכום אישית. לש

הקניית ידע תיאורטי ומעשי בשימוש במידע המסלקה הפנסיונית והצגתו בסימולטור  •
 פנסיוני, ככלי איבחון, ניתוח והצגת ההסדרים הפנסיוניים והביטוחיים של הלקוח.

 תועלות

תחנות הלך חייו היצרניים ובהניתן לו במ פיננסי ופנסיוני, ליוויבאמצעות  לקוחשימור  •
 בחייו.מהותיות 

של  תיקהבניתוח  השמקורנוספת, הגדלת נתח תיק הלקוח באמצעות יצירת הכנסה  •
 .הלקוח

 .ללקוחבאמצעות פיתוח פתרונות ארוכי טווח  ,הגדלת נתח השוק •

 שיפור יכולותיו המקצועיות והשיווקיות של הסוכן/המשווק הפנסיוני. •



   

 

  

 מבנה הקורס 

 שעות לימוד. 50סה"כ  –שעות עגולות(  4)שעות הדרכה  5מפגשים בני  10הקורס מונה 

הקורס יחולק למספר נושאים ראשיים. בכל נושא, לצד הקניית הידע המקצועי, יושם דגש על 
הסוכן  ו להיתקל המשווק יםעשוי ןת שונות, בהוסימולציות ברמות מורכבּומעשי תרגול 

 .םבמהלך עבודתהפנסיוני 

י תיקי לקוחות בעלי מאפיינים שונים )שכירים, עצמאים, בעל 12-15במהלך הקורס נתרגל 
בסיום הקורס יתבקש כל משתתף להגיש עבודת גמר, ושליטה, צעירים, מבוגרים וכו'(, 

  לקוח. הכוללת ניתוח והצגה של תיק 

 חומר לימודי 

וכן את חומרי העזר. בנוסף, עומדים לרשות  מצגות הלימודכל הכולל את  ףמקיקורס  ספר
: התלמידים תיקיית דרופבוקס ובה כל התיקים לתרגול וכן חומרים ותכנים מקצועיים נוספים

 טבלאות נתונים של סוגי הפוליסות ע"פ התקופות השונות ותנאיהן,, קבצי אקסל ייחודיים
 ועוד.  , פורמטים שונים של כתיבת דוח ללקוח,טפסים

 בקורס מוקלטים ויעמדו לרשות המשתתפים בתיקיית הקורס ברשת! השיעורים

 נושאים ראשיים

ביטוח חיים, תכנון הגנות  למשפחה ) סיכוני חיים בתכנון הפנסיוני והפיננסי:כיסוי תפקידם של 

)ביטוח  והקשר בינם לבין הגנות הנובעות מחוק המוסד לביטוח לאומי א.כ.ע, בריאות וסיעוד(

 מעשי של תכנון סכומי ביטוח למשפחה. תרגול .זקנה, שאירים, נכות, תאונות ועוד(

עקרונות חילוץ מידע בכל אחד מהמוצרים  לימוד מפתחות לזיהוי המוצרים הפנסיוניים:

קריאת דוחות שנתיים של פוליסות, קופ"ג  לקוח. תרגולההפנסיוניים והשפעתו על ניתוח תיק 

  תיקות וחדשות.וקרנות פנסיה, וו

סקירת מוצרי הביטוח לאורך תקציב ההפקדות והטבות המס,  :סוגי ההסדרים הפנסיונים

לימוד טבלת המוצרים הפנסיונים השנים, שינויי חקיקה ורגולציה, מאפיינים לפי תקופות. 

התייחסות לקרנות הפנסיה  בחברות הביטוח, תרגול זיהוי סוגי הפוליסות ותנאיהן בכל תקופה.

 מאפיינים ותנאים, קצבאות ועוד. –תיקות שבהסדר ולפנסיה התקציבית הוו

, תוך התייחסות לשינויי החקיקה השוואה ערכית וכמותית בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים

 לסוגי לקוחות שונים.ע חדשה, התקנון התקני ועוד(, ואופן התאמת המוצרים .כ.)פוליסת א

הגדרות, אופן ההעברה, האחריות הביטוחית, כללי עשה ואל תעשה וכללי אצבע  :תקנות הניוד

 בניוד מוצרים פנסיוניים. 

ניתוח נתונים אישיים של לקוח ובחינת  תרגול :ומהמסלקה הפנסיונית איסוף מידע מהלקוח

  ההסדרים הקיימים, והשפעתם על תמהיל הביטוח והחיסכון.

סכומי  ,חיסכון צבירות שכר ותקציב ההפקדות,, עפ"י וחלקה לשמיפוי ההסדרים הפנסיוניים 

 לגיל פרישה. תיוהקצבההוני , היבטי מיסוי ותחזית החיסכון ביטוח בכיסוי

 בקבצי וורד/אקסל ובסימולטור. קריאת המידע מתוך דוחות שנתיים ועיבודם תרגול



   

 

  

 לפערים קיימים., והצגת פתרונות בפועלולביטוח ניתוח צרכי התא המשפחתי לחיסכון 

 סכון הפנסיונייחה והגדלת להגדלת סכומי הביטוחניתוח תיק לקוח  באמצעות מכירותמינוף 

של הלקוח. הצגת "יחס תחלופה" עתידי ואפשרויות הגדלת החיסכון לפרישה, ע"י הפקדות 

. לימוד וניתוח היבטי המס בהפקדה ובמשיכה, 190נוספות ל"קצבה מוכרת", עפ"י תיקון 

 ולעצמאים. לשכירים

עם מאפיינים ייחודיים, בהסדרים של פוליסות מסוגים  תרגול מעשי של ניתוחי תיקי לקוחות

 שונים, קרנות פנסיה וותיקות, קרנות פנסיה חדשות וקופות פיננסיות. 

 תאריכי המפגשים

 .13:30-9:30בשבוע, בין השעות  שניבימי יתקיים , ו19.5.13ייפתח בתאריך  הקורס

 מפגש ראשון – 13.5.19

 מפגש שני – 20.5.19

 מפגש שלישי – 27.5.19

  מפגש רביעי – 3.6.19

 מפגש חמישי – 10.6.19

 מפגש שישי – 17.6.19

 מפגש שביעי – 24.6.19

 מפגש שמיני – 1.7.19

 מפגש תשיעי – 8.7.19

 מפגש עשירי – 15.7.19

  עלות הקורס

כל ₪  2,145ניתן לחלק את העלות לשלושה תשלומים ללא ריבית, ע"ס  .מע"מ+  ₪ 5,500

 אחד )כולל מע"מ(.

 .מע"מ+ ₪  5,300למשלמים בתשלום אחד תינתן הנחת מזומן, והעלות תהא 

 אופן ההרשמה

 ₪.  2,145 –כדי להירשם ולהבטיח מקום בקורס, יש לשלם מקדמה בסך שליש מעלות הקורס 

תלמידים המבקשים לשלם בתשלום אחד בהנחה, התשלום המלא יתבצע  – לתשומת לבכם
 בעת הרישום לקורס. 



   

 

  

 נוהל ביטול השתתפות

 ימים לפני פתיחת הקורס, המקדמה תוחזר במלואה. 7במקרה של ביטול עד 

המפגש הראשון ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות, ואולם במקרה זה, המקדמה לא לאחר 
 . והתלמיד יוכל לשמור את ספר הקורסתוחזר לתלמיד, 

, והתלמיד יחויב במלוא עלות ביטול וקבלת החזרהחל מהשיעור השני ואילך לא יתאפשר 
 הקורס. 

 

 *פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים

 

  

  :לפרטים ולהרשמה 

5754498-050 –כהן -אביגיל בן ארויה   

avigail@benaroya.co.il 
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