
חידושי עולם הביטוח

מעכשיו זה קל יותר ובטוח יותר
2017מאי , כנס חיבה



מ"אשר לוי סוכנות לביטוח בע
מוסדות חינוך וצוותים , הסוכנות המובילה לביטוח גני ילדים

חינוכיים

19
שנות וותק  

וניסיון

12
סוכנים ועובדים

5000
גני ילדים  
מבוטחים

10000
לקוחות  ברחבי  

הארץ

500
שיחות טלפון 

ביום

2017
סוכנות

מתקדמת יותר

טכנולוגית יותר

,המספקת מענה רחב

מגוון ומקצועי הרבה יותר

1998



,שינוי

זה טוב  

?או רע



פנסיית חובה לעצמאים-1' שינוי מס
החוק שמשאיר לכם כסף בכיס

ג "קופ)ג לקצבה "חובה על כל עצמאי להפקיד לקופ

500קנס של (. קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים / לחסכון 

צפוי לעצמאים שלא יפקידו את הסכום כמחויב  ₪ 

.בחוק

חוק זה חוק



פנסיית חובה לעצמאים-1' שינוי מס
החוק שמשאיר לכם כסף בכיס

(למפקידים בקופות גמל)הקטנת המס 1.

חוסכים כסף לגיל פרישה2.

חוסכים למקרה של אבטלה3.

יש כיסוי למקרה פטירה ולאובדן כושר עבודה 4.

יתרונות לעצמאים



פנסיית חובה לעצמאים-1' שינוי מס
החוק שמשאיר לכם כסף בכיס

(500₪בשווי )פגישה אישית עם מעסיקים •

כיסוי לביטוח חיים ואבדן כושר עבודה בתנאים •

מיוחדים

ייעוץ ארגוני לעסק על ידי  / פגישת אימון או•

(₪ 300בשווי )מומחים 

איסוף המידע ומסלקה פנסיונית ללא עלות•

מפנקים אתכם בהטבות



פנסיית חובה לעצמאים-1' שינוי מס
שמשאיר לכם כסף בכיסהחוק

?נשמע מסובך



פנסיית חובה לעצמאים-1' שינוי מס
החוק שמשאיר לכם כסף בכיס

?מה אומר החוק



פנסיית חובה לעצמאים-1' שינוי מס
החוק שמשאיר לכם כסף בכיס

₪ 120,000דוגמא לעובד שהכנסתו השנתית 



עלויות  

מינימאליות

ממשק  

מעסיקים

שינויים בנהלי העבודה-2' שינוי מס
?מה אומר החוק

-החל  מ

1/2017



שינויים בנהלי העבודה-2' שינוי מס
רק יתרונות למעסיקים-השקט שלך 

טעויותמינימוםמקנה'שלךשקט'להצטרפות

העובדיםכספיבשיוך

העובדבזכויותפגיעהמינימום='שלךשקט'להצטרפות

+למעסיקשקט=העובדבזכויותפגיעהמינימום

מדאגותשחרור+משפטיותלתביעותחשיפההפחתת

מיותרות

ולגננותבכלללמעסיקיםלדאוגממשיךלויאשרמשרד

אובייקטיביוייעוץשלךהשקטשירותאתומספקבפרט

ומקצועי

יקרזמןבזבוזללאבעסקהתמקדות

ללאנמצאהואבהבקופהלהישאריכולעובדכל

המעסיקשללקרןלעבורמחויבות

כל,מלאהבשקיפות,לביצועוקלדיגיטלי?עודמה

לעובדיםמשויכיםהכספים



פנסיית חובה לשכירים-3' שינוי מס
(ברירת מחדל)לפי הבחירה שלכם 

כאשר נקבע שיש  , 1/11/2016שינוי שהחל ב 1.

קרנות פנסיה שנקראות ברירת מחדל

על מנת לפתוח פנסיה לעובד חובה על המעסיק  2.

או העובד לעבור תהליך מובנה וארוך יותר 

התהלך כרוך בעלויות והלקוח  . לפתיחת פנסיה

מצדו מעוניין בתשלום דמי ניהול מופחתים  

פתיחת הקרן  –ונמוכים והדרך היחידה לשלב 

בדרך דיגיטלית ללא התערבות סוכן

?ומה ההשלכות? מה בעצם קרה



פנסיית חובה לשכירים-3' שינוי מס
(ברירת מחדל)לפי הבחירה שלכם 

זו הדרך  . הכלים הדיגיטליים עומדים לרשותכם

המהירה והידידותית ביותר להצטרפות לקרן , הקלה

.הפנסיה

ככה תצליחו לספק לעובדים פנסיה  

איכותית לפי תנאי השוק



פנסיית חובה לשכירים-3' שינוי מס
(ברירת מחדל)לפי הבחירה שלכם 

.  אנו עומדים לרשותכם כדי לסייע לכם כמעסיקים

פנו אלינו וספק לכם מידע וכלים להצטרפות  

.העובדים לקרן

?עושים בשבילכם, באשר לוי, מה אנחנו



IDEA OR HERO IMAGE HERE
(887W X 553H PX)

IDEA OR HERO IMAGE HERE
(887W X 553H PX)

IDEA OR HERO IMAGE HERE
(887W X 553H PX)

IDEA OR HERO IMAGE HERE
(887W X 553H PX)

מידע
מענה
בטחון

בניוזים חודשייםבפייסבוק

באתר האינטרנט

שומרים על קשר הדוק עם הלקוחות
...אנחנו כאן? מעוניינים לפנות

בעזרת  

הצוותים  

המסורים

ובקרוב גם  

בוואטסאפ

https://www.facebook.com/asherleviinsurances?fref=ts
http://www.asherlevi.com/
http://messages.responder.co.il/819003/96734024/d258e5b1c1ca5643954a5a555446089f


כתובת

2רחוב לב העיר 

בית יהונתן

5קומה 

מודיעין, קניון עזריאלי

פרטי התקשרות

08-9266926: טלפון

052-4232530: 'סל

asher@asherlevi.com: ל"דוא

www.asherlevi.com: אתר

אשר לוי בשביל הגנים והגננות

אשר לוי

הסוכן שלך לחיים


