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 הנדון : הצעה לביטוח פנסיוני למדבירים עצמאיים
 
 
 

 -:נוקצת עלי
 

נדרשנו  2010מורשה ובשנה בתחילת הדרך כעוסק  23המשרד עוסק בתחום ביטוח הפנסיוני כבר 
ן ללקוחותיו משרד משפחתי שנות לאורך כל הדרך הקפדנו להיות .עביר את הפעילות ל חברה בע"מ לה

 הפונה למשרד,כל לקוח לשאין תחליף לניסיון ולמגע האישי  תוך כדי אמונה  שירות אישי ומקצועי
 נו.כלפי לקוחותי שלנוכך גדלה המחויבות  תיק וכמעט שאין תחלופת כח אדם וצוות המשרד 

 משרדינו הם בפתח תקווה אך לקוחותינו מגיעים אלינו )או אנחנו אליהם( מדן ועד אילת,
 ובכלל , בימינו, העולם מתכווץ והמרחקים מצטמצמים.

 פנסיוני :ה מורשים בתחום  סוכני ביטוח 3ביו צוות המשרד. בין צוות המשרד מונים 
 ןיוסי מימו

 מיכל סטקלוב
 גונן סטקלוב

 
 -:השירות אותו אנו נותנים

 
 והכללי,  הפרטי  ניאנו משרתים את לקוחותינו בענפי הביטוח הפנסו

ובהתאם נותנים פתרונות לכלל צרכיו הביטוחיים של הלקוח בכל חברות הביטוח כך שהלקוח מקבל 
One Stop Shop. 

תהליך העבודה שלנו כולל משיכת מידעים אודות התוכניות הקיימות של הלקוח, והתאמה של הפתרונות 
 .לצרכיו האישיים וזאת בפגישה אישית 

 אתה עושה עסקה לכל החיים, אתה גם בוחר את מי שילווה אותך בעסקה הזו לכל החיים.אשר כ
נות כוללים ללקוח בתחומי הביטוח הנוספים )לא פנסיוני( כגון פתרו  באותה פגישה  לתת כמו כן ביכולתנו

 וכיוצא בזה. דירהביטוח בריאות, רכב, 
אנו מלווים את הלקוח לאורך כל הדרך גם בעת מקרה ביטוח חלילה ובכל שינוי הנדרש עקב שינוי במצב 

 משפחתי ועוד'
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 -:המוצרים הביטוחיים
 

יחד עם זאת, כיוון  כאמור אנו עובדים עם כל חברות הביטוח כך שביכולתנו לתת את כלל הפתרונות,
שביום פקודה אנחנו נהיה אלה שנעמוד מול המבוטח, אנחנו נעדיף לתת את הפתרונות בחברות בהן אני 

 נונגד עינכי טובת הלקוח תהיה ל יםמתחייב אנו כמו כן יודע שרמת השירות שלהן משביעת רצון ומעלה.
את התוכנית המתאימה לו ביותר בהתבסס, בין היתר, גם על תוכניותיו הקיימות,   תאים נו בכל פגישה 

 מצבו המשפחתי והרפואי.
 
 
 

 להלן השירות וההטבות שיינתנו לחברי הארגון :
 
 

 
 קיום פגישה פרונטלית אישית לכל חבר. בדיקת תיק הביטוח הקיים והתאמה לצרכי חברי הארגון .1

 ם קיימים )גמל, השתלמות, פנסיה וכיוצ"ב( באמצעות המסלקה הפנסיוניתאיתור מוצרים פנסיוני .2

 בחינם ללא עלות.

 באמצעות הסוכנות: חדשים הטבות למצטרפים למוצרים פנסיונים .3

 דינאמי לעצמאיים:  More –למצטרפים לביטוח מנהלים  .א

 המאפשרת הגדלת סכום הביטוח למקרה מוות בעת הגדלת  מטריה חיתומית

 ת מצב בריאותשכר ללא צורך בהוכח

  הגדלת סכום ביטוח למקרה מוות בעת אירוע מזכה המאפשרת ברות ביטוח

 50%פעמים במהלך תקופת הביטוח ועד  4)נישואין ו/או הולדת ילד( עד 

 מקרהמסכום הביטוח המקורי בכל 

 "מסכום הביטוח למקרה מוות בעת גילוי מחלה  50%הקדמת  "עוד בחיים

 .₪ 250,000סופנית ועד 

 מהצבירה 0.5%מהפרמיה החודשית ו  3%הול בגובה דמי ני  

 מורחב, כולל פיצוי רטרואקטיבי, ברות ביטוח  כיסוי אובדן כושר עבודה

 בשנה ללא הוכחת מצב בריאות. 15%להגדלת סכום הביטוח ב

 ביטול פיצוי מוגדל במקרה תאונה -  ובדן כושר עבודה בפרמיה קבועהא ,

 )תשלום מהיום הראשון( ועוד'המתנה במקרה אשפוז  תתקופ

 

 



 

 

 

 

 

 

 :למצטרפים לקרן פנסיה .ב

  מהצבירה 0.25%מההפקדה ו 3%דמי ניהול 

 התאמת מסלול ההשקעה לפי צרכי החבר 

 .התאמת מסלול מתאים בקרן לפי דרישת החבר 

 

 

 : למצטרפים לביטוחים פרטיים

 

 הנחה לכל החיים. 15%שנים ולאחר מכן  3הנחה בביטוח חיים ל 20%

 במידה ותהה. 50%קיזוז תוספת רפואית 

 

 הנחה בפוליסת תאונות אישיות לכל תקופת הביטוח  10%

 נחה נוספת בביטוח תאונות אישיות לרוכשים פוליסה לבני זוגה 15%

 הנחה לשנה שלישית. 10%לשנה שניה  15%הנחה לשנה ראשונה  20%בנוסף 

 

 שנים 7למשך  10%בביטוח סיעודי בפרמיה קבוע 

 

 לשנה רביעית 10%לשנה שלישית ו  20%הנחה לשנתיים  30%בביטוח מחלות קשות 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם 

 

 

 רכה,בב

 

 סטקלוב גונן

 מנכ"ל


