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הסיבות לבזבוז החיסכון הפנסיוני
החיסכון הפנסיוני הוא ההשקעה הגדולה ביותר בחיים .למרות זאת,
חסכונותיהם של רבים מאיתנו סובלים מדליפות כספיות מיותרות
האחראיות לאובדן של עשרות עד מאות אלפי שקלים בשנה .הנה מספר
טיפים שיעזרו לכם לשפר את מצב החסכונות לקראת הפרישה
דודי הרשברג | 18:15 5/7/2008

סקופ מייל
יש לכם סיפור מעניין?
כתבי  nrgמעריב יקשיבו לכם

תחום הפנסיה בישראל עבר לאחרונה שינויים נרחבים ,בין השאר עקב קבלת החוק לפנסיה
חובה במשק.
עם זאת ,חוסך ישראלי ממוצע ,מאבד עשרות עד מאות אלפי שקלים עקב אי התאמה
מתמשכת של מכשירי החיסכון למציאות הפנסיונית המשתנה.

מחפשים כוון לכסף
שלכם  ,הקליקו עכשיו!

הדבר נובע מחוסר ידע ,חוסר תשומת לב ולעיתים קרובות גם מניסיונם הלא אתי ,והלא כל
כך חוקי לפעמים ,של סוכני ביטוח פנסיוני במטרה למקסם את הכנסותיהם ורווחיהם על
חשבון טובת הלקוח.
מקורות הבזבוז של כספי החיסכון שלנו אמורים להטריד אותנו מאד ,מפני שיש להם
משמעות חסרת תקדים לדרך בה אנו ובני ביתנו נבלה את שארית חיינו לאחר הפרישה.
למרות זאת ,רוב הישראלים לא עורכים סדר בחסכונות ארוכי טווח ,ולכן הם מפסידים באופן
מיותר אחוזים רבים מחסכונותיהם.
מחקרים שהתפרסמו לאחרונה מצביעים על כך שכ 25%-מהקשישים בישראל חיים מתחת
לקו העוני.
הרשימה הבאה ,המצביעה על
עשרת המקורות של דליפה
ובזבוז של חסכונות ,לא
תפתור את הבעיה האקוטית
של עוני הקשישים בישראל,
אך היא עשויה לשפר
לפורשים רבים בהווה ובעתיד
את מצב החסכונות ,ולהרחיק
אותם מחיי דלות.

עוד בארץ
גאידמק לא יוכל להחזיק בשליטה ברדיו 99FM
השכר הממוצע יורד ,הפערים גדלים
שווי תיק הנכסים שבידי הציבור עלה לשיא של  2.08טריליון
שקל
פיתוח התעשייה הגיש לבית המשפט בקשה לאישור ההסדר
עם בעלי המניות

הכי נקרא

הכי מדובר

.1

המפקח על הבנקים :לא לגבות עמלה...

14.15%

.2

ההאטה מגיעה גם לסל הקניות

13.62%

.3

ועדת הכנסת אישרה מינויו ברוורמן ...

10.79%

.4

מגמה חיובית במסחר בבורסת תל...

9.12%

הכיסוי חינם שקיבלתם
עולה פתאום כסף

לשכור או לקנות? בנק אדנים עונה

ביטוחים שונים אשר ניתנו
בעבר במתנה ,כחלק משיטת
השיווק של תוכניות הביטוח
השונות ,עולים פתאום כסף ,מאחר וחברת הביטוח התחילה לגבות עבורם תשלום ללא
ידיעת המבוטח.
פנסיה  25% -מהקשישים חיים מתחת לקו העוני גטי-אימג'ס

סקר
השכר הממוצע במשק עומד על  8,056שקל
שקר וכזב 3,600 ,שקל ברוטו וגם זה בלחץ

מאחר ולא ניתן לבטל ביטוח ללא הודעת המבוטח,
חברות ביטוח וסוכני ביטוח רבים
אינם דואגים לעדכן את המבוטחים
בסוגייה הזו.

תגידו איפה מרוויחים ככה ,עכשיו אני בא
השכר שלי יותר גבוה ותנחשו איפה אני עובד
הצבע

לכן מומלץ לפנות ליועץ פנסיוני
אובייקטיבי ,על מנת שייעץ לכם אילו
מרכיבים חיוניים לכם ,ואילו סתם
מבזבזים את כספיכם.

אי עדכון מחירים
במהלך השנים האחרונות הוזלו
מספר רב של כיסויים ביטוחיים,
הנלווים לקופות הגמל ולביטוחי המנהלים.

parent.document.getElementById

הכיסויים כוללים ביטוחי חיים ,ביטוחי נכות ,מוות בתאונה ועוד .ההוזלה
שלהם נובעת מהעלייה בתוחלת החיים ,וההפרדה החדשה בין מעשנים ללא מעשנים,
שהובילה להוזלה בביטוח לציבור שאינו מעשן.
הנחה זו שיכולה להסתכם בעשרות אחוזים ,אינה מתעדכנת אוטומטית ,ולכן מי שלא עידכן
אותה עד עתה – סובל למעשה מעלויות ביטוח גבוהות ומיותרות.

אי התאמת המסלול למצבו של המבוטח
בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות קיימים שישה מסלולי ביטוח .בחירת המסלול מושפע
ממצבו המשפחתי של העמית ,ממצבו התעסוקתי ומטעמו האישי.
במקרים רבים לא קיימת כל התאמה בין מרכיבים אלה למסלול אליו נרשם המבוטח.
לדוגמה :עובד רווק שאין לו ילדים )הנקראים בשפה ביטוחית תלויים או שארים(  -מבוטח
בביטוח חיים.
הדבר נובע מכך שקרן הפנסיה לא הגדירה אותו בסטטוס "רווק" ,לכן הוא נאלץ לשלם כיסוי
שארים בעלות מיותרת .המשמעות :הפסד כספים המיועדים לפנסיית זקנה.

ריסק במחיר גבוה
פוליסות קלאסיות מסוג מעורב ,שעלויות ה'ריסק' בהן גבוהות ביחס לאלטרנטיבות הקיימות
כיום בשוק  -לא מומלצות.
מדובר בפוליסות שנמכרות במסגרת ביטוח מנהלים ובמסגרת פוליסות פרט ,תחת שמות
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כתבו לנו עזרה תנאי שימוש מנוי לעיתון מעריב פרסמו ב nrg-מעריב
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