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מכירת מובילאיי לאינטל: כיצד הופכים מערכת 
בטיחות לרכב לאקזיט של 15 מיליארד דולר?

 על פי מחקר שערכה רון בינה אקטוארית – מערכות למניעת התנגשות )FCW( וסטייה 
מנתיב )LDW( מפחיתות את הסיכון ב- 30%-40% נכון להיום רק 5%-3% מהרכבים כוללים 

מערכות מסוג זה, אך על פי הערכות - תוך חמש שנים 50% מהרכבים יצוידו במערכות 
דומות  כל חברות הביטוח מעניקות כיום הנחה בביטוח לרכבים עם מערכות התראה

בסיכון   30%-40% של  הפחתה 
הבשורה  זו   – דרכים  לתאונת 
שהביאה חברת מובילאיי, שנמכרה 
לענקית השבבים אינטל תמורת 15.3 

מיליארד דולר.  
על פי מחקר שביצעה מפעילת מאגר 
רכב  בביטוח  הסטטיסטי  המידע 
חובה – רון בינה אקטוארית, שיעור 
הפחתת תאונות הדרכים לרכבים 
מובילאיי  מערכת  הותקנה  בהם 
20%- בשכיחות   30% עמד על עד 
התאונות ו-10% נוספים בחומרת 
התאונות. זאת, בנטרול מאפייני הרכב 

והנהג, שתורמים אף הם לירידה בשכיחות 
התאונות. עבודת המחקר נעשתה ביוזמת חברת 
מובילאיי, ועל בסיס נתונים שהעבירה לרון בינה 

אקטוארית, ובאישור הפיקוח על הביטוח. 
עוד נכתב בעבודת המחקר, כי ככל הנראה 
המערכת מנעה לחלוטין מספר רב של תאונות 
קטנות. ההמלצה הנוכחית לחברות הביטוח 
היא לתת הנחה של 15% בלבד בביטוח החובה. 
העבודה נעשתה לפני מספר שנים, אולם ברון 
בינה אקטוארית מוסרים כי הנתונים תקפים 

גם להיום. 
שחר רון, מנכ”ל רון בינה אקטוארית, הסביר 

כי למאפייני הנהג והרכב יש תרומה משמעותית 
להפחתת תאונות הדרכים – כיוון שעל פי רוב 
מדובר באוכלוסייה מבוגרת יותר, אמידה יותר 
הנוסעת ברכבים ממוגנים יותר, ולכן היה צורך 

לנטרל את מאפייני הרכב. 
על פי הערכות, מערכת מסוג זה מותקנת על 
נכון להיום,  כ-5%-3% מהרכבים בישראל. 
כולל  בישראל  רכב חדש שנמכר  כל  כמעט 
מערכות התראה מסוג FCW ו-LDW, ובענף 
מעריכים, כי תוך שנים ספורות למרבית כלי 

הרכב יהיו מערכות מיגון מסוג זה. 
הביטוח  חברות  כל  האוצר,  נתוני  פי  על 

עושות שימוש בפרמטר של מערכת 
תעריף  בקביעת   LDW ו-   FCW
החובה, ומרבית החברות גם נותנות 
הנחות בביטוח הרכב-רכוש. למרות 
יעילות המערכות –  על  ההוכחות 
חברות הביטוח לא הזדרזו לקחת 
בחשבון פרמטר זה בתמחור החובה, 
ונדרשו לכך מאמצים לא מבוטלים 

מצד האוצר. 
הרכישה עצמה, ככל הנראה, לא 
תשפיע באופן מהותי על ענף הביטוח 
כי  מעריכים  בענף  הקצר.  בטווח 
להוריד  על מנת  אינטל לא תפעל 
באופן משמעותי את עלות המערכת ולהנגיש 
אותה לציבור הרחב, אלא תעשה שימוש בידע 
שהצטבר במובילאיי על מנת לקדם את הרכב 
האוטונומי. זאת, לאחר בחינת סכום העתק 
שמשקיעה אינטל במובילאיי, שלא נועד רק 
להמשיך ולייצר את אותו המוצר, אלא להצעיד 
האוטונומי.  הרכב  עידן  לעבר  אינטל  את 
ההשפעה על ענף הביטוח לא תהיה מיידית, 
אולם היא תהיה דרמטית הרבה יותר ממערכת 

בטיחות לרכב. 
)לידיעה על ההשקעות שביצעו חברות 

הביטוח במובילאיי – ראו עמוד 3(.
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

מערכת מובילאיי בפעולה
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שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il

פתרונות 
מלאים 

בביטוח כללי

מגוון מסלולי 
התקשרות 

ורכישה

ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
כ"א למשרד 

הסוכן

ליווי מקצועי 
ופיתוח 

עסקי לסוכן 
הביטוח

קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

שני הרוגים ופצועים רבים בשריפה במחסן 
הביטוח  חברת  פורת.  במושב  זיקוקים 
איילון היא המבטחת, וכשמאי מונה משרד 
חברת  מטעם  מרכוס  רוברט  השמאות 

הביטוח. 
באירוע, שהחל בשעות הבוקר המאוחרות 
שבמקביל  רבים,  כוחות  פעלו  ג’(,  )יום 
בבתים  סריקות  גם  ביצעו  האש,  לכיבוי 
סמוכים והגנו על החממות באזור המזרחי 
של הזירה. בשעות הצהריים הושגה שליטה 
על האש, ולוחמי האש חילצו מהמבנה שני 

אנשים ללא רוח חיים. 

בנציבות הכבאות והצלה מציינים כי מדובר 
באסון מיותר, שנבע בחלקו מהיעדר סידורי 
אש במקום וזאת משום שבעלי  בטיחות 
כמתחייב. קיומו  על  דווחו  לא   המחסן 

שריפה בסופרמרקט של רשת יש חסד 
מקבוצת שופרסל

באירוע שריפה אחר, שאירע אתמול )יום 
ב’(, נגרם נזק שמוערך ב-20-30 מיליון שקל 
לסופרמרקט בבארות יצחק, השייך לרשת יש 
חסד מקבוצת שופרסל. בשריפה זו לא היו 

נפגעים ככל הידוע. כלל ביטוח היא המבטחת 
של המבנה, ושל קבוצת שופרסל. החברה 
מינתה את משרד השמאות רוברט מרכוס. 
יועץ הביטוח של שופרסל הוא דניס מאיר. 
כמו כן נגרם נזק לחוות פאנלים סולריים 
שנמצאה על גג המבנה. הפאנלים בוטחו על 
ידי חברות הביטוח מנורה מבטחים ומגדל, 
שמינו את השמאים אורי נס ושרגא ארדן. 
מזון  לפוליסה, ברשת  נודע  כך  מדובר, 
חרדית עם פעילות ענפה לקראת חג הפסח 
– עובדה שצפויה להגדיל מאוד את סעיף 

אובדן הרווחים בפוליסה.

 חברת הביטוח המבטחת את החברה היא איילון   באירוע נוסף, שאירע אתמול 
בבארות יצחק, נגרם נזק של 20-30 מיליון לסופרמרקט מרשת “יש חסד” מקבוצת שופרסל 

שני הרוגים ופצועים רבים בשריפה 
במחסן זיקוקים במושב פורת

השריפה במושב פורת
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 עמיתי מנורה מבטחים צפויים להרוויח כ-120 
מיליון שקל מעסקת אינטל מובילאיי  בפסגות 
מעריכים כי ההשקעה במניות מובילאיי הפיקה 
ללקוחותיה תשואה של כ-1,000% לאורך השנים

הוגשה בטענה שמנורה מבטחים מחייבת 
בפרמיה מוגדלת בפוליסות ביטוח מבנה מה-1 
בחודש, גם כאשר הפוליסה הורחבה לאחר מכן

רווחים יוצאי דופן לעמיתי 
הגופים המוסדיים 

בעקבות הצמיחה של 
מניית מובילאיי

הוגשה בקשה לפשרה בייצוגית 
נגד מנורה מבטחים בנושא 

גביית פרמיה מוגדלת שלא כדין

חברות הביטוח ובתי ההשקעות רשמו בשנים האחרונות רווחים 
מרשימים על ההשקעה במניות חברת מובילאיי. חלקן מימשו לאורך 
השנים את האחזקות, ואחרות - בהן מנורה מבטחים – המשיכו עם 
החברה עד לאקזיט הנוכחי, ונהנו גם מהזינוק האחרון במחיר המניה. 
מנורה מבטחים, המחזיקה במניות מובילאיי בשווי של כ-240 
מיליון שקל, צפויה להרוויח כ-120 מיליון שקל מהעסקה, המשקפת 
מחיר הגבוה ב-50% ממחיר המניה בבורסה. על פי הערכות, התרומה 
בחודש מרץ לתשואה של עמיתי מנורה מבטחים בקרנות הפנסיה, 

קופות הגמל וביטוחי המנהלים, תעמוד על סביב 0.13%.
גופי פנסיה אחרים, שהחזיקו במניית החברה ערב הנפקתה ב-2014, 
מכרו את אחזקותיהם במשך שלוש השנים האחרונות. פסגות מכרה 
לאורך השנים את אחזקותיה בסכום של כ-84 מיליון דולר. במועד 
ההנפקה מכרה החברה מניות בשווי 22.5 מיליון דולר ונותרה עם 
החזקה של כ-61.5 מיליון דולר, שלאחר מכן נמכרו גם הן. בפסגות 
מעריכים כי מכירת המניות, בשווי שוק של כמעט פי עשרה מההשקעה, 
כולל ההנפקה בבורסה, הפיקה ללקוחותיה תשואה של כ-1,000%. 
מגדל,  חברה נוספת שמכרה את אחזקותיה טרם העסקה היא 

שהחזיקה ערב ההנפקה מניות בשווי של כ-67.2 מיליון דולר. 
כלל ביטוח, על פי הדוח הכספי לרבעון ה-3 ב-2014, החזיקה ערב 
ההנפקה 1.5 מיליון מניות של מובילאיי )לאחר פיצול ביחס של 1:5 
שביצעה מובילאיי(, כאשר מחיר המניה בהנפקה עמד על 25 דולר. 
50% מאחזקותיה. החברה  במסגרת ההנפקה מימשה כלל ביטוח 
2014 ברווח של  הכירה במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 

כ-164 מיליון שקל לפני מס בגין האחזקה האמורה. 
)ראו ידיעה בנושא בעמוד 1(

בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה מבטחים, 
 .2017 הוגשה על ידי הצדדים לבית המשפט אתמול, ב-13 במרץ 
עניינה של התביעה בטענה לפיה בפוליסות ביטוח מבנה )וייתכן 
שבפוליסות נוספות( בהן הוגדל סכום הביטוח לאחר ה-1 לחודש, 
מנורה גובה פרמיה מוגדלת )בגין הגדלת סכום הביטוח( למן ה-1 
לחודש בו הוגדל סכום הביטוח גם במקרים בהם בפועל הפוליסה 
2082, מה-17 במרץ  הורחבה לאחר ה-1 לחודש )פוליסה, גיליון 

2016(. כך דיווחה היום )ג’( מנורה לבורסה.
במסגרת הבקשה הסכימו הצדדים על מינויו של מומחה טרם 
אישור הסדר הפשרה לצורך בדיקת הנתונים שבבסיס הסדר הפשרה. 
הבדיקה תכלול את מספר המבוטחים וההיקף הכספי של הגבייה 
ביתר הפוליסות הרלבנטיות, כך שלאחר שתוגש חוות דעת המומחה 
ובכפוף לאישורו של הסדר הפשרה, מנורה תשיב לחברי הקבוצה 
תשלום בשווי כספי של 15 ימי פרמיה המשקפים ממוצע של תוספת 

הפרמיה שנגבתה בתחילת תקופת הביטוח המוגדל. 
כמו כן, הוסכם כי קצין הציות של מנורה יגיש דוח לבית המשפט על 
אודות ביצוע הוראות הסכם הפשרה. הבקשה היא לאישור הפשרה 

ולמתן הוראות על פיו, כפופה לאישורו של בית המשפט.

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
לתוספת  זקוקים  שאינם  למבוטחים   .  40 גיל  ועד  נסיעה  ימי   14 *עד 
ישמש  ולא  בלבד  כללי  מידע  הוא  האמור  המידע  רפואית.  החמרה 
לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או לפרשנות.התנאים 
המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד. האמור בפרסום זה אינו תחליף 

לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

גם בביטוח נסיעות לחו"ל, טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל  מסע עולמי | פלטינום

רק  1.45 ליום!

ביטוח הנסיעות לחו׳׳ל 
המשתלם ביותר

ההפקה  במערכת  הפוליסה  את  להפיק  ניתן 
האלמנטרי  העבודה  בשולחן   - לסוכן  החדשה 
מרקוס  לאור  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

בטלפון 050-2288577

LOW COST טיסת

LOW COST חופשת

LOW COST ביטוח
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בית המשפט ציין, כי מבוטח סביר לא מודע לפירוש המונח ביטוח חסר, וכדי להסתמך על עניין 
זה יש להבהיר למבוטח, טרם כריתת הביטוח, את המשמעות של ההצהרה בדבר גודל המבנה

בבית משפט השלום באשקלון, נדונה תביעתו 
של יורם אונונו )“התובע”(, שיוצג על ידי עו”ד 
אלי סלהוב, כנגד שירביט חברה לביטוח בע”מ 
)“הנתבעת”(, שיוצגה על ידי עו”ד פז מוזר ועו”ד 
חגי הוכהויזר. פסק הדין ניתן בספטמבר 2016 

מפי השופט עידו כפכפי, בהעדר הצדדים.
באחד הימים רכש התובע בית ישן במושב 
מסלול, הבנוי על כלונסאות ותוספות בנייה 
שנבנו טרם לרכישה )“המבנה”(. כשנה לאחר 
מכן הבחין התובע בנזילה שמקורה מתחת 
גבי הקרקע והחלו  לחלק הבית שנבנה על 
להופיע סדקים במבנה. התובע עתר לפיצויים 
בגין הנזקים למבנה בטענה, כי הנזקים התרחשו 
לאחר תחילת הפוליסה ומקורם בנזקי מים 
המכוסים בפוליסה. הנתבעת טענה, כי ייתכן 
הנזק, אולם  זרז לקרות  היוותה  שהנזילה 
מקור הנזקים הינו בכשל תכנוני או ביצועי של 
התוספות למבנה המקורי ולכן אין כיסוי ביטוחי.

פסק הדין: בית המשפט דן בטענות הצדדים 
וקבע, כי הפוליסה הינה פוליסה תקנית לדירה 
ומקרה הביטוח מוגדר כאובדן או נזק שנגרמו 
לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או 
יותר מהסיכונים המפורטים בפוליסה. אין 
מחלוקת, כי אירע מקרה ביטוח. חוות דעת 
השמאי מטעם הנתבעת והתשלום החלקי 
שהעבירה מהווים הודעת בעל דין, כי הנזילה 
גרמה לנזקים במבנה אשר מכוסים בפוליסה. 
המחלוקת מתמקדת בשאלה האם הנזקים 

לבית נגרמו כתוצאה מהנזילה.
בית המשפט הזכיר, כי על פי הלכה של בית 
המשפט העליון, הוגדר טיבו של “נזק תוצאתי”. 
שם נקבע, כי על המבוטח להוכיח את מקרה 
הביטוח, וכן שהנזק הוא מסוג הנזקים המכוסים, 
וזה התרחש כתוצאה מהתממשות הסיכון 
המבוטח. המשתמע מטיעוני הנתבעת הוא, כי 
מאחר שמדובר בנכס שלא נבנה כהלכה, דליפת 
המים גרמה לנזק גדול שהיה מצטמצם או נמנע 
אם המבנה היה נבנה כמו שצריך. למעשה מלינה 
הנתבעת על כך, שהמבנה הוא בעל “גולגולת 

דקה”, והוא רגיש במיוחד לנזקי מים.
בית המשפט קבע, כי מבחינה חוזית ומבחינת 
מטרות דיני הביטוח לא ניתן לקבל טענות אלו. 
בית המשפט ציין, כי לו יתקבלו טענות הנתבעת, 
שמחמת פגמים בטיב המבנה אין כיסוי ביטוחי, 
יכול הדבר להוביל לשלילת תגמולי ביטוח בשלל 
מצבים אחרים שנועדו להיות מכוסים בפוליסה. 
טענות מעין אלו מנוגדות לתכלית דיני הביטוח 

המעניקים כיסוי ביטוחי גם למבוטח רשלן.
בית המשפט בחן האם הנזק אירע כתוצאה 
ממקרה ביטוח המכוסה בפוליסה. לא הוכח, 
כי הנזקים נגרמו בטרם תקופת הביטוח. טענת 
חוות הדעת מטעם הנתבעת, לפיה התובע שיפץ 
את המבנה באמצעות לוחות גבס, שנועדו 

להסתיר סדקים קודמים, לא הוכחה. נקבע, 
כי הסדקים המהותיים נוצרו במהלך תקופת 
הביטוח ולא הוכח שהסדקים הופיעו לפני 

מקרה הביטוח.
בית המשפט לא מצא, כי מדובר במקרה 
קיצוני בו אין כיסוי ביטוחי מאחר שהנזק נגרם 
עקב מצב המבנה, הבלאי והפגמים הטבועים 
בו. פוליסה סטנדרטית לביטוח מבנה נועדה 
להעניק כיסוי ביטוחי כנגד התממשות סיכון 
מעין זה, הנובע מהצפה חריגה שגרמה לנזק. 
בית המשפט הוסיף, כי לו רצתה הנתבעת לסייג 
חבותה ולשלול כיסוי למבנים שנבנו ללא היתר 
או שלא הוצגו אישורים הנדסיים בדבר אופן 
ביסוסם, היה באפשרותה להעלות דרישות 
אלו טרם עריכת הפוליסה. הואיל ולא עשתה 
כן, היא אינה זכאית להישען על טענות לפגמים 
במבנה כבסיס לשלילת הכיסוי. נקבע, כי כל 
הנזקים נגרמו כתוצאה מדליפת המים והם 

מכוסים בפוליסה.
הנתבעת טענה כי יש להחיל על הפוליסה 
את הוראת סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח בדבר 
ביטוח חסר, מאחר שנרכשה פוליסה בגין מבנה 
100 מ”ר ואילו שטח המבנה בפועל  בשטח 
הינו כ-200 מ”ר. לפיכך, יש להפחית לחצי את 
הפיצוי לתובע. נקבע, כי אין יסוד לטענה זו, 
הואיל ואין מחלוקת בדבר גודל המבנה בפועל 
מול הגודל בפוליסה. בית המשפט הסכים עם 
התובע, שלמעשה מדובר בסייג לחבות שלא 
פורט כנדרש והסתמכות עליו אסורה ומהווה 

תיאור מטעה של עסקת הביטוח.
הנתבעת ניסתה לטעון, כי התובע מסר לה 
מידע שגוי בדבר גודל הבית ולכן הוא זכאי 
לפיצוי חלקי בלבד לפי המידע שמסר, אולם 
לא נמצא בסיס עובדתי לטיעון זה. הנתבעת 
לא עמדה בנטל להוכיח  מצג מטעה מטעם 
התובע. בית המשפט ציין, כי מבוטח סביר לא 
מודע לפירוש המונח ביטוח חסר, וכדי להסתמך 
על עניין זה יש להבהיר למבוטח, טרם כריתת 
הביטוח, את המשמעות של ההצהרה בדבר 

גודל המבנה.
כמו כן, יש לתת משקל לעובדה שהמחוקק 
מצא לנכון לבטל את תחולת עקרון ביטוח 
החסר על ביטוחי דירות בתקנות הפיקוח 
על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות 
ותכולתן( )תיקון(, התשע”ה – 2015, שתחולתו 
על חוזי ביטוח שיכנסו לתוקף ממועד תחילת 
התקנות. נקבע עקרון של אי תחולת ביטוח 
חסר על פוליסה לביטוח דירה, ואף שהעיקרון 
אינו חל על הפוליסה הנדונה, הדבר מקרין על 
אופן הפרשנות הראוי ועל הצורך לוודא, כי 
המבוטח מבין את משמעות הצהרתו ביחס 

לשווי הנכס המבוטח. 
לסיכום, בית המשפט קיבל את התביעה 
במלואה וחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 
של 101,359 שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית 

וכן שכר טרחת עורך דין והוצאות התובע.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

על חברת הביטוח לידע 
מבוטח המצוי בביטוח חסר

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

עבר נקי 
בביטוח הרכב?

פוליסת הביטוח המשתלמת ביותר לנהגים הזהירים ביותר!
FIX    שלמה

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

+ פוליסה ייחודית לבעלי עבר ביטוחי נקי 
+ הנחות משמעותיות ואטרקטיביות בביטוח המקיף 

+ ביטוח חובה בתעריף מוזל
לקבלת פרטים נוספים על המסלול, אנא פנו למחוז.
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 המערכת הושקה והוטמעה בהצלחה במשרדי הסוכנים, בליווי ובהדרכה של המפקחים האישיים 
  מגדל ערכה בשבועות האחרונים פיילוט למערכת בכ-80 משרדי סוכנים  אמיל וינשל, משנה 

למנכ”ל וראש חטיבת הלקוחות: העוצמות הטכנולוגיות של מגדל תומכות במכלול תהליכי 
עבודתם של הסוכנים, לטובת התייעלות משרדם, שיפור השירות ומיצוי הפוטנציאל העסקי

מגדל סיימה לאחרונה את 
פיתוחה של מערכת “שולחן 
הבא”,  הדור   – העבודה 
המשדרגת באופן משמעותי 
את תצרוכת המידע, קידום 
משרד  של  השיווק  יכולות 
ות  ל ו ע פ ע  ו צ י ב  , ן כ ו ס ה
תפעוליות ביעילות מרבית 
במגדל  המשתמש.  וחווית 
אומרים כי המערכת מביאה 
למעשה את מהפיכת הדיגיטל 

גם לסביבת העבודה של הסוכנים ו”מהווה 
פלטפורמה דיגיטלית אינטראקטיבית להנגשת 
הצרכים של הסוכן במגדל, תמיכה בפעילותו 
השוטפת וקידום מכירותיו. היא פועלת בשיטה 
רב-ערוצית ומחזקת עוד יותר את ממשקי 
העבודה בין מגדל לסוכן, בארבעה מישורים: 
מידע כללי, מידע אודות הלקוחות, תפעול 

ומכירות”. 
הדגשים במערכת החדשה, על פי מגדל, הם 
על נראות, התמצאות, זמינות ונגישות מכל 
מקום, בכל זמן ומכל מכשיר. זאת, בתחומי 
החיסכון ארוך הטווח, הפיננסים, הבריאות 
יחד, במסגרת  גם  ובתחום הביטוח הכללי 
שולחן אחד משולב. כך, למעשה, כל משרד 

הסוכן נמצא אצל הסוכן בנייד, בכף  היד. 
כי היתרונות של שולחן  במגדל מציינים, 
העבודה החדש מתבטאים בתועלות הבאות: 
• גישה למידע מכל סוגי המכשירים - מחשבים 

נייחים וניידים, טאבלטים וסמארטפונים.
• ממשק משתמש חדש, נגיש, נוח וידידותי 

מאוד.
• שולחן עבודה מאוחד לחיסכון ארוך טווח 

ולביטוח כללי. 
מכירות  לביצוע  הלקוחות  תיק  פילוח   •

חדשות.
• מנגנון חיפוש היקפי -  360 מעלות.

אפשרות   - עצמאיות  פעולות  ביצוע   •
להשלמת חסרים, תהליכים, העלאת קבצים, 

שידור בקשות לחברה.
• שליטה והתאמה אישית לכל משתמש. 

ממגדל נמסר, כי החברה השקיעה בתהליך 
הפיתוח של המערכת מחשבה ומשאבים רבים 
ואף ערכה בשבועות האחרונים פיילוט מקדים, 
סוכנים  כ-80  בהשתתפות  טרם ההשקה, 
ותיקים של החברה וסוכנים צעירים. משאלון 
טלפוני שנערך בקרב המשרדים שהשתתפו 
עלו   - תפעול  וצוותי  סוכנים   – בפיילוט 
הממצאים הבאים: מעל ל-80% מהמשתתפים 
משוכנעים כי שולחן העבודה עולה על קודמו, 

מעל ל-50% טוענים שזמני העבודה שלהם 
התקצרו, כ-75% מרגישים שהמעבר לשולחן 
החדש עזר להם בהגברת המכירות, כ-50% 
חושבים ששולחן העבודה החדש של מגדל 
עולה ביכולותיו על מערכות דומות בחברות 

אחרות.
המערכת הושקה והוטמעה בהצלחה במשרדי 
ובהדרכה של המפקחים  בליווי  הסוכנים, 
האישיים . בשבועות הקרובים צפויים להתווסף 
)יישומים(  ומודולים  שדרוגים  למערכת 

נוספים.
אמיל וינשל, משנה למנכ”ל וראש  לדברי 
וערוצי ההפצה, “כחברה  חטיבת הלקוחות 
העוצמות  הדיגיטלי,  בתחום  גם  מובילה 
הטכנולוגיות יוצאות הדופן של מגדל תומכות 

עבודתם  תהליכי  במכלול 
בת  ו ט ל  , ם י נ כ ו ס ה ל  ש
התייעלות משרדם, שיפור 
השירות לציבור הלקוחות 
ומיצוי הפוטנציאל העסקי 
הפעולה  בשיתוף  האדיר 
של הסוכנים עם מגדל, הן 
ארוך  החיסכון  בתחומי 
הטווח, הבריאות והפיננסים 
והן בתחום הביטוח הכללי על 

ענפיו השונים”.
ליאור רביב, סמנכ”ל ומנהל מערך התפעול 
והשירות בחיסכון ארוך טווח, ציין כי “שולחן 
נוסף  העבודה החדש הוא נדבך משמעותי 
במגוון השירותים הדיגיטליים שמגדל מקדמת, 
כל העת את  מתוך חתירה מתמדת לשפר 
זמני הטיפול  ולקצר את  השירות לסוכניה 

בפניות השונות”.
תומר רובינשטיין, סמנכ”ל שיווק ופיתוח 
עסקי והאחראי על תחום הדיגיטל במגדל, 
הוסיף ואמר: “תהליך הפיתוח של המערכת 
שאב השראה מהסוכנים והתוצאה שאליה 
הגענו מאפשרת להם ליהנות מהזדמנויות 
ושליטה  ניהול  דיגיטליות חדשות, לרבות 
מהנייד אחר כל פעילות המשרד, באופן קל, 

פשוט ונוח”.

מגדל משיקה: שולחן עבודה 
– הדור הבא

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

כדאי לדעת

אמיל וינשל, משנה למנכ”ל 
וראש חטיבת הלקוחות 

וערוצי ההפצה

ליאור רביב, סמנכ”ל
ומנהל מערך התפעול 

והשירות בחיסכון ארוך טווח

תומר רובינשטיין,
סמנכ”ל שיווק ופיתוח עסקי 

והאחראי על הדיגיטל
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מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ

כל המשרד אצלך בנייד
מגדל גאה להציג - שולחן עבודה הדור הבא 

מכל מקום, בכל זמן ומכל מכשיר!
גישה למידע מכל סוגי המכשירים - מחשבים נייחים, ניידים, טאבלטים וסמארטפונים 

ממשק משתמש חדש, נגיש ונוח

שולחן עבודה אחד משולב לחסכון ארוך טווח, פיננסים, ביטוחי בריאות וביטוח כללי 

פילוח תיק הלקוחות לביצוע מכירה

מנגנון חיפוש 360°

ביצוע פעולות עצמאיות, אפשרות העלאת קבצים, השלמת חוסרים ועוד יישומים
וכלים מתקדמים לשימושכם

גם בדיגיטל, טוב שיש מגדל מאחוריך

פרטים נוספים במרכז שירות לסוכן בטלפון: 1-800-224001
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סייבר

ההערכות הן, כי הרכישה עשויה לפתור בעיות כוח אדם הקיימות 
כיום בתאגיד הביטוח של באפט ולהעלות אותו על מסלול נכון

על פי דוח של קבוצת סייבראדג’, 61% מכל הארגונים 
בעולם נפלו קרבן להתקפות סייבר במהלך 2016

 Travelers, מבטח עם שווי שוק בהיקף 
של 34 מיליארד דולר, דרש מחברת ההזנק 

הבריטית Brolly לא להשתמש בלוגו שלהם 

?AIG האם וורן באפט ירכוש את

33% מהארגונים משלמים 
כופר לפצחנים כדי לקבל את 

השליטה מחדש במידע שלהם 

מטרייה כסיבה 
לסכסוך מסחרי

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Berkshire כי  טוענים,  אנאליסטים 
Hathaway Inc, בבעלות וורן באפט, חייבת 
המבטחים  את  ולמזג   AIG את  לרכוש 
 Berkshire Hathaway התאגיד  תחת 
Specialty Insurance Co, המנוהל על ידי 

.AIG פיטר איסטווד, בכיר לשעבר של
עשויה   AIG רכישת  כי  הן,  ההערכות 
כיום  הקיימות  אדם  כוח  בעיות  לפתור 
בתאגיד הביטוח ולהעלות אותו על מסלול 

נכון. 

 2017 בינואר  מכר  האתווי  ברקשייר 
מיליארד   20 בהיקף  משנה  ביטוח   AIG-ל
 AIG של  הלחצים  את  להקל  כדי  דולר, 
המרכזית  שהבעיה  נראה  הביטוח.  בתחום 

במהלך כזה תהיה אישורים ממשלתיים.

פרסמה    CyberEdge קבוצת 
 Cyberthreat  2017  - חדש  דוח 
הדוח,  פי  על   .Defence Report
נפלו  בעולם  הארגונים  מכל   61%
במהלך  סייבר  להתקפות  קרבן 
מהמותקפים  מחצית   .2016 שנת 
או  המידע  את  לשחזר  הצליחו 
לקבל עליו שליטה חזרה בלי לשלם 
כופר, בעוד ש-33% שילמו לפושעי 
מהמותקפים   13% כופר.  הסייבר 
השליטה  את  להחזיר  הצליחו  לא 
לשלם  הסכימו  לא  במידע,  שלהם 

כופר והמידע אבד. 
מקבלי   1,100 שדגם  הסקר, 
מידע  אבטחת  בתחום  החלטות 
שהחוליה  טוען  כולו,  בעולם 
החלשה של כל ארגון היא מודעות 
אבטחת  לתחום  הארגון  עובדי  של 
טענו,  מהנשאלים   20% המידע. 
באבטחת  הכשלים  אחד  כי 

של  ההפעלה  מערכת  היא  המידע 
מיקרוסופט והתכנות הנלוות אליה 
טענו   Office 365(. 24.4% )כגון 
 51.9%  ,2016 בשת  הותקפו  שלא 
לחמש  אחת  בין  שהותקפו  אמרו 
 18.9%  ,2016 בשנת  התקפות 
סייבר  התקפות   6-10 על  דיווחו 
בשנת 2016 ואילו 4.9% דיווחו על 
יותר מעשר התקפות במהלך 2016. 
יחווה  שהארגון  הסיכוי  לגבי 
 – סייבר  התקפת   2017 בשנת 
גבוהה,  שהסבירות  אמרו   20.4%
נמוכה,  שהסבירות  אמרו   41.1%
25.2% אמרו שהסבירות להתקפת 
 13.4% ואילו  ודאית  לא  סייבר 
סייבר  התקפת  תהיה  שלא  אמרו 

על הארגון.
למצוא  נוכל  במלואו  הסקר  את 

בכתובת:
 http://tinyurl.com/gilad-cdr 

ההזנק  מחברת  דרש   Travelers האמריקאי  המבטח 
הבריטית Brolly לא להשתמש בלוגו שלהם. 

Travelers – מבטח עם שווי שוק בהיקף של 34 מיליארד 
 Brolly הבריטית  ההזנק  חברת  נגד  במהלך  פתח  דולר, 

שהתחילה לפעול רק בשנת 2015 ומעסיקה 6 עובדים. 
חברת ברולי הודיעה כי היא מוכנה לותר על הלוגו שלה כדי 
לקבל  כדי  לציבור  ופנתה  יקרה  משפטית  ממערכה  להימנע 

הצעות ללוגו חדש. 
כדי  פועל  האמריקאי  שהמבטח  הראשונה  הפעם  לא  זו 
פנה  שנים  כארבע  לפני  שלו.  המסחרי  הסמל  על  להגן 
 Legal לערכאות משפטיות נגד המבטח הבריטי Travelers
General &, כדי שלא ישתמש במטריה כחלק מהלוגו שלו 
דבר  של  בסופו  הגיעו  הצדדים  וקנדה.  בארה”ב  בפעילותו 

להסדר והסכמות. 
 Brolly את  תקפו  לא   Legal & General כי  לציין,  יש 

בקשר עם הלוגו שלה.

הלוגו של המבטח האמריקאי

Legal & General  הלוגו של החברה הבריטיתהלוגו של

פוליסות הבריאות
המובילות של איילון

יתרון מהותי למבוטחי איילון!
מלא*,  ושיפוי  מנתח  רופא  של  חופשית  בחירה 
הסדר  רופאי  באמצעות  שלא  ניתוח  ביצוע  בעת  *עד תקרת ספקי הסדר גם 
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אלעד בר נוי תושב חולון הגיש לבית משפט 
השלום בתל אביב תביעה על פי פוליסה או 
בגין הפרתה בסך 486 אלף שקל כנגד הראל. 
זאת, בטענה לסירובה לשלם לו תגמולי ביטוח 
בגין מצבו הסיעודי, חרף התחייבותה לעשות 
כן על פי פוליסת הביטוח הסיעודי, ואף שהיא 
אינה חולקת כי אירע מקרה ביטוחי וכי הוא 

סיעודי.
בתביעה נאמר, כי גורלו של התובע לא שפר 
עליו והוא סובל מטרשת נפוצה ובשל כך הוא 
החל לסבול מהחמרה במצבו התפקודי ואינו 
יכול לבצע בכוחות עצמו את פעולות היומיום 
זקוק  כן, הוא  ונזקק לעזרה בביצוען. כמו 

להשגחה צמודה 24 שעת ביממה.
בתביעה נאמר, כי התובע בוטח בפוליסת 
סיעוד קבוצתית במסגרת ביטוח בריאות 
וסיעוד לעובדי הסתדרות המורים אצל הראל 
עד לחודש ינואר 2013, וכי בינואר 2013 רכש 

“גולדן  ביטוח סיעודי פרטי מסוג  התובע 
קאר” ברצף ביטוחי, ללא הצהרת בריאות 

וללא חיתום רפואי.
התובע מציין, כי הפוליסה נרכשה בשיטת 
מכירה  שיחת  במסגרת  הטלמרקטינג 
אגרסיבית עם נציגת הראל, במהלכה הוא 
הבהיר לנציגת החברה לא אחת כי הוא סובל 
ממחלת טרשת נפוצה. חרף זאת ולאחר שלחצה 
ויכול להצטרף  זכאי  כי הוא  ושכנעה אותו 
לביטוח, הוא רכש פוליסת ביטוח סיעודי, 
וזאת אך ורק לנוכח התחייבותה המפורשת 
על כך שחרף מצבו הרפואי הקשה הוא יקבל 
כיסוי ביטוחי מלא מיום ההצטרפות לביטוח.

נציגת  הוא אף שאל את  לדברי התובע, 
הראל ברחל בתך הקטנה:” כיצד ייתכן שאתם 
מצרפים אותי לביטוח למרות שאני סובל 
מטרשת נפוצה?” ושאל שוב ושוב בנוגע לכיסוי 
לו בכך ש”מדובר  וזו ענתה  הביטוחי שלו, 

בהזדמנות פז, הזדמנות שלא תחזור”.
יוסף  עו”ד  בתביעה שהוגשה באמצעות 
כהן נטען, כי טענתה של הראל, לפיה התובע 
התקבל לביטוח לאחר שמקרה הביטוח כבר 
קרה, אינה מהווה עילה לביטול החוזה באופן 
וכי  חד צדדי ולאחר קרות מקרה הביטוח, 
מדובר בטענה שאינה נכונה עובדתית. לדבריו, 
הראל קיבלה אותו לביטוח בעיניים פקוחות 
ומתוך אינטרס כלכלי ברור ועל כן היא מחויבת 

בתשלום דמי הביטוח.
הראל  את  לחייב  מתבקש  המשפט  בית 
לפחות  הביטוח,  תגמולי  מלוא  בתשלום 
13,499 שקל  2014, בסך  מחודש פברואר 
כקבוע  והצמדה,  ריבית  בתוספת  לחודש 
בפוליסה משך כל תקופת הביטוח, ובנוסף 
להשיב לתובע את דמי הביטוח אותם גבתה 

ממנו שלא כדין.
בהראל בחרו לא להגיב.

 לטענת התובע, הוא בוטח בפוליסת סיעוד קבוצתית אצל הראל עד לחודש ינואר 2013, ואז 
רכש ביטוח סיעודי פרטי מסוג “גולדן קאר” ברצף ביטוחי, ללא הצהרת בריאות וללא חיתום 

רפואי, בשיטת הטלמרקטינג  לדבריו, ההצטרפות לביטוח נעשתה רק לאחר התחייבות מפורשת 
של נציגת המכירות, כי  חרף מצבו הרפואי הקשה הוא יקבל כיסוי ביטוחי מלא מיום ההצטרפות 

הראל נתבעת בטענה לסירובה 
לשלם תגמולים חרף התחייבותה 

על  פי פוליסת ביטוח סיעודי

75568_190x135_z.indd   7 12/22/16   12:43
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החוק להגבלת שכר הבכירים נותן את אותותיו
מבטחים ומבוטחים

רת  ו ס מ ה ב  ט י מ כ
הנהוגה במחוז הצפון של 
לשכת סוכני הביטוח, 
את  חוגגים  שאנשיה 
פורים בהצדעה לגופים 
לקהילה,  התורמים 
השתתפו  השנה  גם 
וע  ר י א ב ם  י נ כ ו ס ה
פורים לסוכני הביטוח 
משפחותיהם.  ובני 
המפגש  כלל  הפעם 
הצדעה ללוחמי האש 

שהשתתפו בכיבוי השריפה הגדולה בחיפה 
בדצמבר שחלף.

כ-100 סוכנים ובני משפחותיהם קיבלו הסבר 
על פעילות לוחמי האש ממפקד תחנת כיבוי 

ישראל גירון, שסקר את  אש בקרית טבעון 
העבודה השוטפת של הכבאים - חילוץ ניצולים 
מבתים בוערים וממרכבים לאחר תאונות או 
ועוד. במהלך  במצב טביעה, כיבוי שריפות 

ילדי  נחשפו  הביקור 
הסוכנים להזנקה של 
כבאית, כאשר התחנה 
שריפה  על  וחה  ו די

בקרבת מקום.
טיפוס  כלל  הביקור 
תערוכת  כבאיות,  על 
כבאיות ישנות, הדגמה 
של הפעלת זרנוק לכיבוי 

והופעה.
יו”ר  ליאור רוזנפלד, 
סניף חיפה: “כבאי האש 
הוכיחו את עצמם כאשר כיבו בגבורה את 
השריפה בחיפה. טבעי היה שנגיע אליהם 
כדי לחזק אותם וגם להרוויח כיף גדול לילדי 

סוכנים. המסורת הזו מבורכת וחשובה”.

שכרו של המשנה למנכ”ל רענן סעד עמד על כ-1.7 מיליון שקל 
– לעומת 1.9 מיליון ב-2015 – ירידה של כ-12%

שכרו של מנכ”ל ביטוח ישיר רביב צולר 
ב-2016 ירד ב-20% לכ-4 מיליון שקל 

סוכני מחוז צפון בלשכה 
הצדיעו ללוחמי האש

שכרו הכולל של מנכ”ל ביטוח ישיר רביב צולר 
עמד בשנת 2016, על כ-4 מיליון שקל – כך עולה 
ישיר. מדובר  ביטוח  מהדוח הכספי שפרסמה 
בירידה של 20% בהשוואה לשכרו ב-2015 שעמד 

על כ-4.8 מיליון שקל. 
צולר קיבל שכר בסך של כ-3 מיליון שקל ומענק 
על  שקל. המענק חושב  אלף  כ-615  בסך של 
התקופה שעד 12 באוקטובר 2016 - מועד כניסתו 
לתוקף של חוק שכר הבכירים. כן קיבל צולר תשלום 

מבוסס מניות בסך של כ-328 אלף שקל. 
שכרו של המשנה למנכ”ל רענן סעד, בשנת 2016, 

ירד בכ-12% ועמד על כ-1.7 מיליון שקל, מתוכם 
שכר של כ-1.3 מיליון שקל, מענק בגובה של כ-334 
אלף שקל ותשלום מבוסס מניות בסך של כ-44 
2015 שולמו לסעד תשלומים  שקל. בשנת  אלף 

בסך של כ-1.9 מיליון שקל. 
בכירים נוספים המדורגים ברשימת חמשת בעלי 
התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה 
מיכאל,  דוד  הבכירה בחברה הם: הסמנכ”לים 
קובי סבן ומירב סלע. למיכאל שולמו בשנת 2016 
תשלומים בסך של כ-1.5 מיליון שקל, לסבן סך של 
רביב צולר, מנכ”ל ביטוח ישירכ-1.4 מיליון שקל ולסלע סך של כ-1.3 מיליון שקל. 

הסוכנים ומשפחותיהם ממחוז צפון בלשכה חוגגים בתחנת כיבוי אש בקריית טבעון

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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 המטיילים בוטחו בפוליסת “מגדל מסע עולמי – תרמילאים”  אלי 
הרוש, מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות לחו”ל בחברה: מגדל מוכיחה פעם 
אחר פעם את מחויבותה לכל מבוטח של החברה, בכל מקום שבו הוא נמצא

ביצעה  בחודש האחרון 
חילוץ  מבצעי  שני  מגדל 
מוצלחים, בדרום אמריקה, 
שבהם היו מעורבים מבוטחי 
“מגדל  החברה בפוליסת 
מסע עולמי - תרמילאים”. 
המבצע האחרון הסתיים 
ימים  לפני  רק  בהצלחה 
ישראלי  מטייל  ספורים. 
צעיר, שיחד עם  מטיילת 
לטיפוס  יצאו  גרמנייה 
באזור הררי ומבודד בגבול 
בין ארגנטינה לצ’ילה, נפצע 
תוך כדי טיפוס בצורה קשה 
להמשיך  היה  יכול  ולא 
במסע. השניים לא נשאו 
עמם כל אמצעי תקשורת 
והמטיילת הגרמנייה החלה 
עזרה.  להזעיק  בדרכה 

שהקימו  באוהל  נותר  הישראלי  המטייל 
בגבהים, מצויד בכמויות קצובות של מים ומזון. 
עם הגיעה של המטיילת הגרמנייה לגסטהאוס 
הקרוב ביותר יצאו כוחות מקומיים להרים, 

בניסיון להחזירו. 
קבוצתיים  ביטוחים  מנהל  הרוש,  אלי 
ונסיעות לחו”ל במגדל, מתאר את השתלשלות 
האירועים: “רק לאחר יומיים מפציעתו של 
המטייל הישראלי, הועברה הודעת מצוקה 
מסודרת למגדל ומגנוס. עם קבלת ההודעה 
נכנסנו מידית לפעולה, תוך הפעלת כל הצוותים 
משרד החוץ  הנדרשים ואנשי הקשר, כולל 
ומקומיים, כדי לנסות ולהבין איך מחזירים 

את המטייל מהר ובבטחה. 
החילוץ נמשך בפועל קרוב 
ל-24 שעות, בתנאים קשים”.
ש,  ו ר ה י  ר ב ד ל ד  ו ע  
“המחלצים הגיעו אל המטייל 
הישראלי באופן רגלי, נשאו 
אותו לשטח נוח יותר ומשם 
הוזנק מסוק חילוץ שהטיס 
אותו לקבלת טיפול רפואי. 
המטייל נמצא כעת בשלבי 
יהיה  שניתן  עד  החלמה, 

להטיסו חזרה ארצה”.
המבצע בתחילת החודש, 
של  ה  ת ר ז ח ה ת  א ל  ל כ
מפרו  כץ  זהר  המטיילת 
לביתה שבערבה )פוליסה, 
במרץ  מה-8   2231 גיליון 
2017(. כץ הרגישה במהלך 
טיולה כאבי בטן ובחילות 
ולמרות שקיבלה טיפול אנטיביוטי ראשוני, 
ומסחרחורות.   מחולשה  וסבלה  המשיכה 
בהמשך הובלה לבית חולים מקומי וממנו 
לבית חולים אוניברסיטאי בלימה, בירת פרו, 
שם אובחנה כחולה במחלת דם קשה שאיימה 

על חייה. 
לדברי הרוש, “בתחילה זה נשמע כמו מקרה 
פשוט לטיפול, אולם עם שכיחות התסמינים 
ובירור מקיף שנערך לה, התברר לנו כי מדובר 
ממש במאבק מסביב לשעון להצלת חייה”.  

האבחנה הרפואית, לפיה כץ סובלת מבעיה 
המטולוגית של אנמיה עם חשד לדחיית מח 
עצם, הביאה את מגדל להפעיל מאמצים רבים 

כדי לאפשר לה לקבל את הטיפול הרפואי 
הנדרש. 

לדברי הרוש, “זהר הגיעה בתחילה לבית 
חולים הנמצא בגבהים של קוסקו, ורופאיו, 
מסתבר, לא היו דוברי אנגלית. בעצת הגורמים 
המקצועיים הטסנו בדחיפות את זהר ללימה, 
בליווי אביה שהגיע אליה ותוך עדכון אמה 
שנשארה בארץ בשלב זה. זהר הגיעה ללימה 
במצב קריטי ונדרשה לתרומות דם. בעזרת 
מד”א ו-IMA וכן לבם הרחב של  סיוע של 
אנשי הקהילה היהודית בפרו וישראלים רבים, 

השתפר מצבה באופן הדרגתי והתייצב”.
עוד מציין הרוש, כי “לזהר נערכו בדיקות 
דם רבות טרם שחרורה מבית החולים ומתן 
אישור להטסתה חזרה לישראל. כמעט שלושה 
ירוק  ניתן לנו אור  שבועות מפרוץ המחלה 

לביצוע ההכנות להחזרתה”. 
“עקב הטיסה הארוכה והצרכים הרפואיים, 
דאגנו שזהר תטוס במחלקה משודרגת  ותחת 
בנוסף, דאגנו  השגחה של פרמדיק צמוד. 
לסידורי אמבולנסים, שיובילו אותה מבית 
החולים בלימה לשדה התעופה בעיר, ומשדה 
התעופה בן גוריון עד לביתה. בסופו של דבר, 
אחרי כחודש של מאבק וטיפול מסביב לשעון, 

החזרנו את זהר לחיק משפחתה”. 
“אני שמח שיכולנו, יחד עם גורמים נוספים, 
לדאוג למבוטחים שלנו בשעת מצוקה ממשית, 
המיטבי  הרפואי  הטיפול  את  להם  לספק 
ולהביאם למקום מבטחים. אני גם גאה שמגדל 
מוכיחה פעם אחר פעם את מחויבותה לכל 
מבוטח של החברה, בכל מקום בעולם שבו 

הוא נמצא”, אומר הרוש.

מגדל: שני מבצעי חילוץ של 
מטיילים ישראלים בדרום 
אמריקה הסתיימו בהצלחה

מבטחים ומבוטחים

אלי הרוש, מנהל ביטוחים 
קבוצתיים ונסיעות לחו”ל במגדל
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תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.
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