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מגזין מיוחד

לשבור 
את הגלים

מהן ההזדמנויות שיצר משבר 
הקורונה בענפי הביטוח והפיננסים 

וכיצד נערכים לסבב הבא?



הפניקס מציגה:
  פנסיה WELL עם דמי ניהול משתנים 

היורדים על פי הצבירה האישית

 לפרטים נוספים בדבר תנאי ההטבה לחצ/י כאן 
או פנה/י למנהל המכירות שלך בהפניקס

דמי הניהול מתעדכנים בהתאם לסכום היתרה הצבורה בקרן הפנסיה המקיפה:
דמי ניהול מצבירהדמי ניהול מפרמיהעדמ
0 150,0001.70%0.20%

 150,000 300,0001.70%0.15%
 300,000 500,0001.70%0.10%
 500,000 700,0001.70%0.08%
 700,000 950,0001.70%0.07%
 950,000 1,200,0001.70%0.06%

 1,200,000 9,999,9991.70%0.05%

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור הנו תמצית בלבד ומשמש כמידע בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי 
הפוליסה ו/או התקנון וסייגיהם ובכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. המוצרים מנוהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ והפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ )להלן: "החברות"(. החברות עוסקות, בין היתר, בשיווק פנסיוני ולהן זיקה למוצרים פנסיוניים 

המנוהלים על ידן. "פנסיה WELL" כוללת פנסיה, ריסק ומטריה ביטוחית לקרן הפנסיה. המוצר ריסק הנו ביטוח חיים ריסק למקרה מוות צמוד למדד. העלאת דמי ניהול תהא בהתאם להוראות כל דין.

https://www.fnx.co.il/Documents/200509-Pension-WELL-brochure.pdf


מחר!

להרשמה לשידור לחצו כאן <<

 כולם מתחברים בשעה

11:00
לשידור החי של מנורה מבטחים

בין הצופים יוגרלו
פרסים שווים במיוחד!

https://register.menoramivt.co.il/form/agents-registration/


חברה לביטוח בע״ 

סוכנים יקרים, התקופה האחרונה הוכיחה שביטוח מתקדם, חייב לתת מענה איכותי ומהיר 

ללקוחותיו. הכשרה חברה לביטוח יצרה תשתית דיגיטלית איתנה ואמינה, הכוללת מגוון 

שירותים שכל מבוטח יכול לעשות באופן עצמאי ומבלי לצאת מהבית.

הציעו ללקוחותיכם ביטוח מתקדם עם שירות מעולה של הכשרה.

ללקוחות שרוצי  לנהל את הפוליסה בנוחות ומכל מקו 
ביטוח עם שירות די יטלי משודר 

 hatsApp-שירות לקוחות ב

טפסי  דיגיטליי 

אפליקציית 

דוחות רבעוניי  ושנתיי 
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7 | קורה בין השורות
רועי ויינברגר

9 | דבר מנכ"ל עדיף
כפיר לוי

10 | "ביטוח הנסיעות יהפוך לאחד התחומים המורכבים ביותר ויגביר את הצורך בסוכן מקצועי"
אלון קצף, נשיא קבוצת פספורטכארד – דיווידשילד

12 | "הציבור מחפש כיום שילוב של תהליכים מהירים, וקשר אישי עם סוכן"
שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים בכלל ביטוח ופיננסים

16 | "יצאנו עם סדרה של מבצעים כדי לסייע לסוכנים לחזור לעשייה, 
        בתקופה הזו הצרכנים מחפשים מחיר ואנחנו צריכים להתאים עצמנו"

ליאור רביב, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל

20 | "הביטוח הדיגיטלי מציג כלים שמשנים מהקצה לקצה את עולם הביטוח"
עודד אביב, מנהל תחום שירות וחוויית לקוח בהכשרה חברה לביטוח

24 | "הפוטנציאל בשוק הפיננסי עצום וחלקו הגדול נמצא בידי הסוכנים"
ברוך מינסקי, מנהל ערוץ סוכנים, חסכון ארוך טווח, בריאות ופיננסים בהפניקס

26 | הקורונה הרימה מסך לבתי הסוכן
איתי ברדה, יו"ר קוואלטי - בית סוכן מבית הלמן אלדובי

28 | מציאות הקורונה סייעה לכולנו להתגבר על הטכנופוביה"
יעל יריב, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף ביטוח כללי פרט, איילון חברה לביטוח

30 | "שירותי הרפואה מרחוק כאן כדי להישאר!"
אטל מולכו פיליבה, המשנה למנכ"ל פמי פרימיום

33 | שם המשחק: עוצמה דיגיטלית
טל לנגביץ' אברהם, סמנכ"ל ומנהלת תחום דיגיטל וחדשנות במנורה מבטחים ביטוח

המידע המובא במגזין הינו מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי, שיווקי, מיסוי או חשבונאי, או כל המלצה שהיא ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי. הדעות המתפרסמות 
במגזין זה הינן על דעת הכותבים ועל אחריותם הבלעדית. המערכת איננה אחראית לתוכן הפרסומים השיווקיים השונים המתפרסמים במגזין. ההצעות ו/או הנתונים המופיעים 

בפרסומים השיווקיים הינם באחראיות המפרסמים בלבד. 

ביטוח | פנסיה | פיננסים
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עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק

מכירות
בקליק

הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

קשרי לקוחות - 
שליחת מסרים

ללקוח

הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הפקה דיגיטלית
פרט

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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מילים רבות נכתבו בחודשים האחרונים על מגפת הקורונה, ורבות עוד יותר ייכתבו בעשורים הבאים על האביב 
יותר  של  במקרה  משמע  )תרתי  קופות  שובר  מסרט  יצאו  שכמו  חודשים  כולו,  העולם  על  שעבר  הדופן  יוצא 

ממיליון מובטלים שנרשמו בשיא המשבר בלשכת התעסוקה(.

לכן, כאשר פנינו לגופים לתיאום ראיונות עם אנשי המפתח למגזין שלפניכם, הקפדנו להדגיש בפניהם כי אנחנו 
רוצים לשמוע מהם כיצד הם רואים את החברה, בית הסוכן או ספק השירות אותו הם מייצגים יוצא מהמשבר 

וסוחף אחריו את כל מי שמקיף אותם. 

רצינו לשמוע מהם גם מה הן המסקנות שיאפשרו לגופים להתכונן, כבר עכשיו, לגל נוסף של קורונה, שעל פי 
הערכות רבות צפוי להגיע בחורף הבא ועשוי להיות אף יותר קשה. 

ביקשנו מהמשתתפים לדעת אילו פעולות בכוונתם לעשות כדי שהרבעונים השני, השלישי והרביעי של שנת 
הביטוח  חברות  חמש  מתוך  ארבע  שבו  רבעון  כולנו.  שחווינו  האיום  הראשון  לרבעון  דומים  ייראו  לא   2020
מ-2  יותר  של  הפסד  יחד  דיווחו  לאור(,  המגזין  הוצאת  מועד  עד  שלהן  הדוחות  את  שפרסמו  )אלו  הגדולות 
מיליארד שקלים. רבעון שהוכיח עד כמה ההשפעה של ההשקעות בשוק ההון קריטיות לרווחיות, לא רק על 
תחומי החיסכון והפיננסים, אלא גם על הבריאות והאלמנטר. ולראייה, בניגוד לחברות שאיבדו מערכן עם פרוץ 
המשבר את הסכומים הגדולים ביותר, לאור תיקי החיים הגדולים שלהן, כאן החברות הגדולות היו שוות פחות 

או יותר בהפסדים, גם כאשר התיקים מורכבים באופן שונה לחלוטין.

לכן, עכשיו זו גם שעת המבחן של התעשייה. למקסם את הרווח החיתומי, להיכנס לתחומי פעילות חדשים ואולי 
אף לצאת מתחומים לא רווחיים, כפי שראינו את החברות כולן יוצאות יחדיו מתחום הביטוח הסיעודי לאחר 

שזה הסב להן הפסדים גדולים במשך שנים ארוכות. 

עוד  יש  והפיננסים  הביטוח  שלענפי  מוכיחות  והן  מגוונים,  למוצרים  התייחסו  שקיבלנו  התשובות  לשמחתנו, 
הרבה מה להציע לצרכנים שלהם, ללקוחות וגם לסוכנים, הן בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים והן בטווח 

הרחוק. הגופים ניצלו את הזמן להתייעלות, להתמקצעות ולחידוד חשיבות השימוש בדיגיטל ובטכנולוגיה. 

בדיגיטל - למכירה, לשיווק ולזירוז הטיפול בתביעות, ובטכנולוגיה - להתאמה טובה ואישית יותר של הכיסויים 
לכל מבוטח וכך להשיג חיתום מדויק יותר.

 
יכול היה לצפות את הופעתו ואת עוצמתו. השוק נערך מחדש  התפרצות הקורונה היא אירוע שאף אחד לא 
בזריזות ובדוחות הכספיים כבר דווח על החזר של 90%-80% מההפסדים בחודשיים שחלפו מאז תום הרבעון 

הראשון. 

שעת המבחן היא אמנם עכשיו, אך את תוצאות המבחן הזה נקבל רק בחורף הבא. כפי שהאזרחים יתקשו לקבל 
סגרים ועוצרים דומים במקרה של גל שני להתפרצות הקורונה, סביר להניח שהמבוטחים יסיקו מסקנות אם 

לא יימצאו פתרונות ראויים גם במישור הביטוחי והפיננסי.

לפחות לפי המגזין שלפניכם, הענף עשה שיעורי בית והוא בדרך הנכונה.

קריאה מהנה,

רועי ויינברגר,
עורך ראשי



אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות המותאמים לצורכי הלקוח 
או התחייבות להשגת תשואות

אנחנו באלטשולר שחם ממשיכים
להסתכל קדימה‚ כדי שנוכל לחזור

וליהנות מהרגעים החשובים באמת

תוודאו שיש ללקוחות שלכם 
אלטשולר שחם הפנסיה הנבחרת

גם עכשיו, כמו תמיד
חושבים
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דבר המנכ"ל
אם תשאלו מנכ"ל חדש כיצד הוא רואה את החודשים הראשונים שלו בתפקיד, קשה להאמין שאפילו ההרפתקן ביותר היה מדמיין 
תסריט כמו מגפת הקורונה. ממש עם כניסתי לתפקיד מנכ"ל עדיף תקשורת החלה המגפה להיחשף והדיווחים מסין, מאיטליה 

ובתוך זמן קצר גם מישראל הכניסו את כל המשק לפאניקה שכולנו עדיין מנסים לעכל. 

והמפגשים  ביטול הכנסים  זיהינו את  לפני שהתגלה החולה הראשון בארץ,  עוד  נערכה למשבר הקורונה במספר היבטים.  עדיף 
כפוטנציאל לפגיעה בהכנסות וביצענו היערכות אשר יצרו לנו מעטפת הגנה אשר עזרה לנו לצלוח את המשבר. יחד עם זאת, למרות 
וזיהינו כי אלו בדיוק הזמן והמקום בהם נוכל לספק  הסטגנציה או הדעיכה בשוק, לא הייתי מוכן לוותר על צמיחתה של עדיף, 

לקוראינו וללקוחותינו ערך מוסף רחב מתמיד.

חשוב מאוד לציין שהתהליך הוא ארוך ואין ספק שהוא צריך להתנהל באחריות. אנחנו עדיין בתהליך של צמיחה ולא נחפזים לרוץ 
מהר מדי, אלא מוודאים שנגיע למטרות וליעדים שאליהם עדיף צריכה להגיע. 

יותר  עם  ווטסאפ  ערוץ  פיתחנו  עשינו.  אכן  וכך  הדיגיטל  נושא  על  מיוחד  דגש  ניתן  אנחנו  לתפקיד,  כשנכנסתי  שהבטחתי  כפי 
מ–800 חברים שנהנים מעדכוני תוכן חמים ושוטפים, הישר לטלפון הנייד שלהם. השקנו את שידורי עדיף לייב, הערוץ הדיגיטלי 
שונים  בתחומים  שידורים  של  בתבניות  מקצועי  ותוכן  ענפית  אקטואליה  המשדר  והפיננסים,  הפנסיה  הביטוח,  בענף  הראשון 

דוגמת אלמנטר, פנסיוני, בריאות, רגולציה משפטית, טכנולוגיה, כלים מקצועיים לסוכנים וליועצים ועוד.

קיבלנו החלטה אסטרטגית להגביל את מספר המשתתפים בכל שידור לכמות מוגדרת של צופים, ואני גאה לומר כי למעלה מ–90% 
מהשידורים שלנו היו בתפוסה מלאה. כמובן שאנחנו לא מזניחים את שאר קהל לקוחותינו ומעלים לאחר מכן את הקלטת השידור 

לפלטפורמות עדיף המגוונות, מפיצים אותם הלאה בפייסבוק, בשבועון ובמקרים מיוחדים גם בווטסאפ.

מעבר לתפוסה שמתרחבת משידור לשידור, ניתן לראות את רמת המעורבות של המשתתפים בשידור. זוהי עדות לאיכות התוכן 
שאותם אנו מעבירים ופרמטר חשוב מאוד בעיניי להצלחה. כמו כן, אנחנו קשובים לקהל היעד שלנו, מלווים את הצופים הפחות 
טכנולוגיים בתהליך ההתחברות ומקשיבים לתכנים בהם הם רוצים שניגע בהמשך. דבר אחד אני יכול להבטיח, תמיד פעלנו ותמיד 

נפעל על מנת לשפר ולהשתפר למען הפעילים בענף.

שמנו דגש מיוחד על כך שבין אם מדובר בתוכן אקטואלי ובין אם מדובר על תוכן מקצועי, הצופים אליהם מכוון השידור תמיד יפיקו 
ממנו ערך. לדוגמה: בשבוע שעבר השקנו סדרת שידורים בשיתוף אלטשולר שחם בשם הון וחיסכון, אשר מדברת לקהל של סוכנים 

ויועצים ומאפשרת להם לקבל סקירות חודשיות של שוק ההון, לצד כלים וטיפים בעולמות הפיננסים והחיסכון ארוך הטווח. 

עצם ההתחברות של עדיף ואלטשולר שחם, גוף מוביל בענף בו אנו פועלים, ובנכונות שלו להעביר את השידורים באמצעות עדיף, 
זו ההוכחה לכך שהמיקוד שלנו בהעברת שידורים עם ערך היא נכונה.

 
שואלים אותי רבות מדוע כאשר כולם הלכו לזום, עדיף בחרה בכיוון אחר לגמרי ומשדרת באמצעות תוכנות שלא היו מוכרות בענף. 
אז ראשית אומר כי זום היא פלטפורמה טובה, גם אנחנו משתמשים בה ואין ספק שהיא טובה לשיחות וידאו וכדומה. אך אנחנו גוף 
תוכן, חשוב לנו להעביר את התוכן שלנו באופן המקצועי ביותר ובאיכות הטובה ביותר ולכן חיפשנו אלטרנטיבות שמתאימות לגוף 

תוכן מצד אחד ומצד שני יהיו קלות להתחברות ושימוש מצד המשתתפים.

אני שמח שהצלחנו לספק שידורים ברמה גבוהה מאוד עם עקומת למידה תלולה מאוד, ואני אתן כאן סקופ קטן. במהלך השבועות 
הקרובים אנחנו נקפוץ במדרגה נוספת, כשנעבור לתוכנת שידור מקצועית שתשפר את חווית הצפייה בשידורי עדיף.

התחלתי עם הכנסים, אחד העוגנים העיקריים של עדיף, ובחרתי גם לסיים איתם. עם כל ההתקדמות הדיגיטלית, אנו שומעים 
וגם בהיבט הנטוורקינג  זיהוי המגמות  - בהיבט של התוכן המקצועי, בהיבט של  מהשטח עד כמה כנסי עדיף חסרים לתעשייה 

וה'מינגלינג' שמתבצע במסגרת הכנסים.

בגדול, אני יכול לומר שיהיו כנסים ושהם יהיו הרבה יותר נגישים לכל הקהלים. בריאיון היכרות שפרסמנו במגזין הקודם הכנתי את 
הסוכנים להפתעות שעדיף תספק להם. גם כאן אני אמנע מלהרחיב בנושא, רק אגיד לכל הענף - צפו להפתעות והפתעות טובות.

כפיר לוי
מנכ"ל, עדיף
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ריאיון עם אלון קצף, נשיא קבוצת פספורטכארד - דיווידשילד

תחום התיירות ועמו ביטוח הנסיעות לחו"ל ספגו אולי את המכה הקשה ביותר בימי הקורונה. 
חלקם  לחו"ל,  הנסיעות  ביטוחי  של  שיווקם  את  הנגיף  התפרצות  בעת  עצרו  הביטוח  חברות 
הסיתו את עובדי המכירות למחלקות אחרות ורק בעת האחרונה נערך התחום לסוג של חזרה 

לשגרה, שכבר מאותתת על עליית מחירים בביטוחים אלו. 
אלון קצף, נשיא קבוצת פספורטכארד-דיוויד שילד שותף להערכה כי תחום התיירות והביטוח 
צפויים לעבור שינוי משמעותי בעקבות משבר הקורונה. "אנו מעריכים שעד שלא ימצא חיסון 
לנגיף, מודל הטיסות והביטוח כפי שהכרנו אותו עד היום, ישתנה לחלוטין", אומר קצף בריאיון 

לעדיף.
החוץ  תיירות  שבספטמבר  הוא  הצפי  הנדרשות,  וההתאמות  ההגבלות  תחת  קצף,  לדברי 
תחזור לפעילות מתונה ויחד עמה גם ביטוח הנסיעות לחו"ל. "עם זאת, כפי שהוזכר, מודל 
שהיה  כפי  קבועה  תעריפים  טבלת  תהיה  לא  מהותי.  שינוי  יעבור  כה  עד  שהכרנו  הביטוח 
נהוג בעבר ולמעשה הביטוח יהיה דיפרנציאלי, בהתאם למצבו הבריאותי של הנוסע ובהתאם 
הנסיעה  למועד  בסמוך  הביטוח  את  לרכוש  יוכלו  הנוסעים  נוסע.  הוא  אליה  היעד  למדינת 
ורק בשלב זה יוכלו לדעת מה תעריף הביטוח שיקבע לפי מצב המגפה באותה המדינה. אנו 
ללקוח  שיסייע  מקצועי  בסוכן  הצורך  את  יגביר  ואף  תוקף  משנה  ייתן  שהביטוח  סבורים 
בבניית הפוליסה המתאימה  ביותר עבורו, בהתאם ליעד הטיסה, תוך שהוא מוודא כי הלקוח 

מכוסה 3600", אמר. 

מהו לוח הזמנים שאתם פועלים לפיו לחזרה לעבודה?
"עם פרוץ המשבר, העברנו את כלל עובדי החברה לרבות שירות הלקוחות, לעבודה מהבית. 
גם   24/7 הפעילות  רצף  על  לשמור  הצלחנו  טכנולוגיים  וכלים  מקדימה  הכנה  באמצעות 
בתנאים הללו. בשלב זה וכל עוד יש  חשש מגל שני של התפרצות, אנו משמרים סביבת עבודה 

ב'קפסולות' כאשר מחצית מהעובדים עובדים מהבית ומחצית ממשרדי החברה.
"גם בעת הזו, על אף עצירת הטיסות, אנו משרתים עשרות אלפי לקוחות שגרים בחו"ל – כך 
שהעבודה מעולם לא נעצרה אפילו לא לרגע. בימי העוצר, העובדים ישנו במשרד – קיבלו את 

הסוויטה הכי גדולה בעולם".

אילו פיתוחים יצרתם בתקופה זו?
טיפול  החולים,  בקופות  כמו  המאפשרים,  הטלמדיסין  שירותי  את  הרחבנו  המשבר  "במהלך 
אנו  ועוד.  הבית  עד  מעבדה  שירותי  מומחים,  רפואת  למיון,  הפנייה  מרשמים,  הנפקת  רפואי, 
כלל מדינות האיחוד  )ארצות הברית,  יעדים אסטרטגיים  ערוכים לתת שירותים אלה במגוון 
האירופי, רוסיה, תאילנד ועוד(. עד עתה ניתנו שירותי יעוץ בלבד, אך המציאות בעידן הקורונה 

נשיא קבוצת פספורטכארד-דיווידשילד מסביר כי מודל הטיסות והביטוח צפוי להשתנות לחלוטין 
בעקבות משבר הקורונה • "גם בעת הזו, על אף עצירת הטיסות, אנו משרתים עשרות אלפי לקוחות 

שגרים בחו"ל – כך שהעבודה מעולם לא נעצרה אפילו לא לרגע"

"ביטוח הנסיעות יהפוך לאחד 
 התחומים המורכבים ביותר 

ויגביר את הצורך בסוכן מקצועי" 

המשך בעמוד הבא

אלון קצף. "יישום מודל 
חדש לביטוח נסיעות"
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עודדה מעבר מהיר לפלטפורמות שיאפשרו מתן טיפול מרחוק שכולל כאמור הנפקת מרשמים, 
שירותי מעבדה ועוד. הבנו שמדובר בצו השעה ושעלינו להקדיש את כלל האמצעים העומדים 
נוספים לקבל טיפול מבלי  ומקומות  יורק  ניו  כדי לסייע ללקוחות ששהו באיטליה,  ברשותנו 
מ-50  יותר  גבוהה.  ודאות  ברמת  נדבקים  היו  שם   – השונים  המיון  בחדרי  לווירוס  להיחשף 
עובדים נרתמו להחתמת רופאים בעלי רישיון מקומי בכל האזורים שהוזכרו ובכל יום שעובר 

נוספות יכולות חדשות לשירות  הטלמדיסין שלנו. 
"כמו כן, בחודשים שחלפו חווינו עשרות אירועים שקשורים לנגיף ועם קבלת החשבונות מבתי 
החולים מארה"ב ואירופה, הבנו שעולם ביטוח הנסיעות הולך לעבור שינוי רדיקלי. אנו עושים 
לילות כימים ונערכים לעולם החדש ועד להשקת המוצרים המותאמים למציאות המשתנה, אנו 
מציעים למי שמוכרח לצאת לחו"ל ביטוח רפואי מלא 'מחליף קופת חולים' אשר ישרת אותו 
בנאמנות לאורך כל תקופת שהייתו בחו"ל – ללא הגבלת זמן. מדובר בפתרון זמני ויקר שנותן 

כיסוי מלא לכל צורך רפואי".

בתקופת  גם  למבוטחים  טיפול  להעניק  לכם  שאפשרו  פספורטכארד  של  היתרונות  מה 
הקורונה?

"פספורטכארד היא חברה ייחודית בנוף הגלובלי ברמת הלויאליות שלה ללקוחות ולסוכנים. 
כאשר אתה רואה במפעל החיים שלך שליחות, אז אתה מוצא דרכים להתמודד עם המשבר, 
בזמנים  גם  לדרך  שותפות  גילו  שתמיד  והסוכנים  הלקוחות  על  השאלטר  את  להוריד  מבלי 
קשים. אדם שנאלץ לטוס לחו"ל בתקופה מורכבת שכזו, בלבו של המשבר, אינו עושה זו מתוך 
נסיבות  מגוון  התקופה  לאורך  ראינו  לו.  לסייע  בכדי  יכולתנו  כמיטב  עושים  ואנחנו  בחירה, 
שאילצו אנשים להמשיך ולטוס. ברגע שאתה מבין שהצורך עדיין קיים וישנו בשוק, המשמעות 
של לשלוח אנשים כאלו ללא ביטוח, עשויה להיות חורבן כלכלי עבורם. אנו מאמינים שביטוח 

ולהון האנושי שמרכיב את  דופן. מעבר לכך  יוצאי  דווקא באותם מקרים  אמור לבטח אותך, 
ה-DNA של החברה, הניסיון של חברת האם, דיווידשילד, וביטוח הרילוקיישן שהיא מספקת, 

סייע לנו רבות בבנייה ויישום מודל חדש לביטוח נסיעות". 

ראינו שכאשר הופסקו הטיסות ורבים 'נתקעו' בחו"ל בשל הקורונה, נרשמה עלייה בשימוש 
נתונים  יש  האם  רילוקיישן(.  בעת  רפואי  )ביטוח  דיוידשילד  שמעניקה  הרפואי  בכיסוי 

עדכניים על שימוש בכיסוי זה? 
"פוליסת דיווידשילד תמשיך להמכר ליוצאים לחו"ל וזאת עד לחידוש הפעילות בתחום ביטוחי 

הנסיעות לחו"ל". 

אילו מימושים היו בביטוח רילוקיישן בתקופה זו? 
"רוב המימושים במדינות 'האדומות' היו סביב חשש מהדבקות מקורונה ואישפוזים כתוצאה 
'ירוקות'  במדינות  יום.  מ-60  יותר  נמרץ  בטיפול  שנמצאים  מאושפזים  לנו  יש  מקורונה. 

המימושים היו תמהיל סטנדרטי של רפואה אלקטיבית וחירומית". 
בהתייחס לשאלה האם החברה זיהתה שינוי שעברו הצרכנים בתקופת הקורונה, אומר קצף כי 

המספרים עדיין קטנים והפאניקה עדיין לא שכחה; כאשר עוד מוקדם להסיק מסקנות. 
מוצרים  ללקוחות  להציע  תדע  הישראלית  הביטוח  תעשיית  כי  משוכנע  הוא  לעתיד  במבט 
הנסיעות  ביטוחי  "תחום  גבוהה.  יחסי  ביטחון  תחושת  לנוסעים  שתקנה  שירותית  ומעטפת 
יהפוך להיות אחד מהתחומים המורכבים ביותר בתעשייה. החיתום האישי, התעריפים שישתנו 
מדי מספר שבועות, ניתור הלקוחות בזמן שהייתם בחו"ל, כל אלו ועוד, יחייבו את הלקוח בסוכן 
איכותי שיבצע התאמה נכונה של המוצר ללקוח. דבר אחד בטוח: אף אחד לא יצא לחו"ל בלי 
ביטוח )לעומת 80% עד עתה( וכולם ירכשו אצל סוכני ביטוח המתמחים בתחום", סיכם קצף.

המשך מעמוד קודם

כה  עד  שהכרנו  הביטוח  "מודל 
תהיה  לא  מהותי.  שינוי  יעבור 
כפי  קבועה  תעריפים  טבלת 
ולמעשה  בעבר  נהוג  שהיה 
דיפרנציאלי,  יהיה  הביטוח 
של  הבריאותי  למצבו  בהתאם 
היעד  למדינת  ובהתאם  הנוסע 
יוכלו  הנוסעים  נוסע.  הוא  אליה 
בסמוך  הביטוח  את  לרכוש 
זה  בשלב  ורק  הנסיעה  למועד 
יוכלו לדעת מה תעריף הביטוח 
שיקבע לפי מצב המגפה באותה 

המדינה" 

קצף )מימין( עם מנכ"ל פספורטכארד, יואל אמיר | צילום: יח"צ

ריאיון עם אלון קצף, נשיא קבוצת פספורטכארד - דיווידשילד
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"בימים אלו, לאחר ההתמודדות בחודשים האחרונים עם משבר הקורונה, עולם הביטוח חוזר 
לשגרה. "כלל ביטוח ופיננסים הייתה ערוכה כמו שצריך למשבר הקורונה, והצליחה להתמודד 
מצוין עם תקופת המשבר. כחברה מוסדית מובילה במשק, אנו ערוכים בכל עת למקרי קיצון, 
לכן ההתארגנות שלנו עם תחילתו של משבר הקורונה הייתה מידית והצלחנו להמשיך להעניק 
שירותים ללקוחותינו וסוכנינו באופן רציף", מדגיש בריאיון עם עדיף שלומי תמן, משנה למנכ"ל 

ומנהל מערך העסקים בכלל ביטוח ופיננסים. 
יישמנו  שנים  מספר  לפני  שכבר  בכך  נעוץ  החדש  למצב  שלנו  המהירה  מההסתגלות  "חלק 
תפישת שירות חדשנית בעולם הביטוח, אשר במסגרתה הענקנו כלים דיגיטליים ומתקדמים 
ללקוחותינו ולסוכנינו, ואנו מאפשרים להם לקבל מגוון שירותים לניהול אישי מכל מכשיר, בכל 

מקום ובכל זמן", הוא מוסיף.
בקטגוריות  דווקא  דיגיטליים,  לתהליכים  העולם  כל  את  דחפו  הקורונה  אירועי  לדבריו, 
היה  ולכן  ומתקדמת  מפותחת  תשתית  הייתה  כבר  ופיננסים,  ביטוח  בכלל  "לנו,  מסורתיות. 
קל מאוד לנתב את הפעילות לדיגיטל ולתת מענה מלא גם במצב החדש, מבלי לפגוע באיכות 
את  ושינה  חדשים,  למצבים  במהירות  מסתגלים  שאנו  לכולנו  הוכיח  הקורונה  נגיף  השירות. 
השיטה בה אנו צורכים, כמעט באופן מידי", אומר תמן, ומציין כי בחברה בוחנים כל העת את 

השפעת הקורונה על פעילותה, הן בהסתכלות לאחור והן במבט קדימה.

החשיבות  את  מדגיש  ביטוח  בכלל  העסקים  מערך  מנהל 
שמייחסים בחברה להקנות לסוכניה את הכלים החדשניים 
ביותר, כך שיוכלו להתמודד עם התחרות הדיגיטלית בענף 

כשידם על העליונה

"הציבור מחפש 
כיום שילוב של 

תהליכים מהירים, 
וקשר אישי 

עם סוכן"

המשך בעמוד הבא

ריאיון עם שלומי תמן, משנה למנכ"ל 
ומנהל מערך העסקים בכלל ביטוח ופיננסים

שלומי תמן | צילום: יח"צ
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"האילוץ של ריחוק חברתי והסגר היווה הזדמנות לצמצום פערים 
טכנולוגיים מצד המשתמשים"

במהלך השיחה נשאל תמן על השינויים שעבר הציבור בחודשים האחרונים, וכיצד הוא רואה 
תהליכים  של  שילוב  כיום  מחפש  "הציבור  המשבר.  עם  הביטוח  סוכני  של  ההתמודדות  את 
מהירים, וקשר אישי עם סוכן שיהווה את הכתובת עבורו בעת צרה ובכך יעניק לו שקט נפשי. 
במקביל גם הסוכנים מחפשים דרכים לייעל את עבודתם, לכן האילוץ של ריחוק חברתי והסגר, 
היווה הזדמנות לצמצום פערים טכנולוגיים מצד המשתמשים, ואנו רואים עלייה משמעותית 

בנפחי השימוש בשירותים הדיגיטליים של החברה", הוא משיב.
לצרכיהם  המותאמים  ביותר  החדשניים  הכלים  את  שלנו  לסוכנים  להקנות  לנו  "חשוב 
העסקיים, בממשקים נוחים ופשוטים, כך שיוכלו להתמודד כשידם על העליונה עם התחרות 
הדיגיטלית בענף. דוגמאות מצוינות לכך, הם תהליכי ההצטרפות הדיגיטליים שפיתחנו לביטוח 
דירה אונליין ולביטוח רכב אונליין. אם בעבר, הצטרפות למוצרים אלו הצריכו השקעה של זמן 
ביטוח  לרכוש  ניתן  שהיום  הרי  הסוכנים,  מצד  והן  הלקוחות  מצד  הן  בירוקרטיים,  ותהליכים 
דירה וביטוח רכב בתהליך דיגיטלי פשוט, מהיר ונגיש, בלחיצת כפתור באתר החברה", אומר 

המשנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים בכלל ביטוח ופיננסים. 

להפוך את ההצעות ליעילות ומותאמות לצרכי המבוטח

תמן מספר על פיתוח חשוב נוסף שביצעו בכלל עבור סוכני החברה, המאפשר להוסיף מוצרי 
לסוכנים  המאפשר  חדשני,  דיגיטלי  ממשק  הינו  מכירה'  'הזדמנויות  "ממשק  אונליין.  ביטוח 
לנתח ולפלח את מוצרי הביטוח של לקוחותיהם, כדי להפוך את ההצעות הביטוחיות ליעילות 
ומותאמות צרכים. כך למשל, סוכן יכול לבדוק למי מלקוחותיו יש ביטוח רכב, אך אין ביטוח 
דירה ולשלוח לו לינק לנייד, להצטרפות לביטוח דירה אונליין, בארבעה שלבים פשוטים. יתרה 
ישירות מהמערכת את רשימת  יכולים להעביר   ,VISION מכך, סוכנים הנהנים משירותי כלל 
את  להשלים  להם  ויסייעו  הלקוחות  עם  קשר  ייצרו  ונציגינו   ,VISION מוקד  אל  הלקוחות 

התהליך, ובכך יתרמו להגדלת המכירות של הסוכנים, במינימום מאמץ", הוא מציין. 
"זאת ועוד, חודשי הקורונה האיצו גם מתן פתרונות מותאמים לסיטואציה הלא פשוטה שנאלצנו 
להתמודד עימה. כחלק מההבנה שלנו כי סוכנינו עלולים להיקלע לקושי תזרימי, השקנו עבורם 
את 'מקדמה בקליק' ואפשרנו להם לקבל מקדמה בהתאם לזכאותם ולנתוניהם האישיים, על 
50 אלף שקלים, כדי להקל עליהם בהתמודדות עם  חשבון העמלות השוטפות, עד סכום של 

המצב ולאפשר להם לחזור לשגרה מיטבית, ככל שניתן", אומר מנהל מערך העסקים. 
הוא מציין עוד את זירוז פיתוח תהליכי ההפקה של תחום הפנסיה והסיכונים במערכת הפורמלי 
וה-SMS, תהליכים שבעבר היו מסורבלים ושאבו זמן רב, וכעת מבוצעים באופן אוטומטי וללא 

מגע יד אדם.

"מתגמלים את סוכנינו וגם תומכים בתיירות הפנים"
מסתכלים  גם  ופיננסים  ביטוח  בכלל  האחרונים,  מהחודשים  המסקנות  הסקת  לצד  כאמור, 
קדימה, עם חשיבה לאפשרות חלילה של התפרצות גל שני. "אנו ממשיכים כל העת לעמול על 
פיתוח של כלים דיגיטליים נוספים שנשיק בקרוב עבור הסוכנים, במטרה להמשיך ולפשט את 
ממשקי העבודה של הסוכנים עמנו, ולהקל על עבודתם השוטפת. משבר הקורונה, שמכורח 
הנסיבות כפה שימוש גובר יותר של הלקוחות והסוכנים בפלטפורמות דיגיטליות והדגיש את 
יתרונותיו של העולם הדיגיטלי, האיץ את הפעילות ברשת והוביל להצטרפות ורכישה של מגוון 
כיסויים ביטוחים של שירותים ומוצרים חדשניים שפיתחה החברה בחודשים האחרונים, כחלק 

ממהלכים פורצי דרך שהשיקה", אומר תמן. 
לשגרת  כעת  חוזרים  ואנו  מאחורינו  שהמשבר  תקווה  כולנו  שני,  מגל  הציבורי  החשש  "לצד 
עבודה ומשיקים לסוכנינו מבצע יעדים, אשר בסופו יוענק לזוכים סוף שבוע משפחות סוכנים 
שאנו  תחום  הפנים,  בתיירות  תומכים  וגם  סוכנינו  את  מתגמלים  גם  אנו  זו,  בדרך  באילת. 

מרגישים שמחובתנו לחזק בימים אלה", הוא מסביר. 
המקצועי  והשירות  האופטימלי  המענה  את  יקבלו  וסוכנינו  שעמיתינו  כדי  הכל  עושים  "אנו 
של  הדיגיטלית  עבודתו  את  לחזק  ממשיכים  שאנו  תוך  משבר,  ברגעי  וגם  בשגרה  גם  ביותר, 

הסוכן, הן במתן שירות והן במכירה", מבטיח תמן.

המשך מעמוד קודם

תזרימי,  לקושי  להיקלע  עלולים  סוכנינו  כי  שלנו  מההבנה  "כחלק 
השקנו עבורם את 'מקדמה בקליק' ואפשרנו להם לקבל מקדמה 
העמלות  חשבון  על  האישיים,  ולנתוניהם  לזכאותם  בהתאם 
עליהם  להקל  כדי  שקלים,  אלף   50 של  סכום  עד  השוטפות, 
מיטבית" לשגרה  לחזור  להם  ולאפשר  המצב  עם  בהתמודדות 

ריאיון עם שלומי תמן, משנה למנכ"ל 
ומנהל מערך העסקים בכלל ביטוח ופיננסים
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לצפייה בספריית התוכן לחץ כאן

סדרת הפקות תוכן מבית עדיף: 
שידורי לייב, תכני וידאו ופודקאסטים

מדברים אונליין

   בית 
לסוכן

קו הבריאות

5 דברים 
בכל פעם

הזווית
המשפטית

הון וחיסכון
הזדמנויות בארץ ובעולם

משדרים 
הצלחה

https://www.adif.online/


בכפוף לתנאי החברה והפוליסה. השירות דורש התקנת אפליקציה במכשירים תומכים. לחיצה על כפתור "הצפה" באפליקציה 
מאפשרת קבלת שירות נזקי צנרת מכל סוג. שירותים נלווים כלל אקספרס ורופא אונליין כפופים לתנאי השימוש המפורטים 

באתר החברה. כלל חברה לביטוח בע"מ.

הלחצן של כלל
אפליקציית שירותי חירום בלחיצה אחת

הורידו את הלחצן של כלל <

 התייעצות עם רופא אונליין    אירוע רפואי או איחור כבודה בחו"ל
 תאונה ברכב    הצפה בדירה

תכירו את "הלחצן של כלל": 
 אפליקציית שירותי חירום שעוזרת

לכם ברגע האמת, במקרה של:

GET IT ON
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ריאיון עם ליאור רביב, משנה למנכ"ל, 
מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל

"בשבועות האחרונים עשינו עבודה מקיפה במטרה לראות כיצד אנו חוזרים לצמיחה במכירות 
באופן המהיר ביותר. יצאנו עם סדרה של מבצעים מאוד אטרקטיביים, מתוך הבנה שהציבור 
חייבים  ולצד ערך במוצרים עצמם אנחנו  ביותר  בתקופת הקורונה מחפש את המחיר הנמוך 
להיות גם  'שחקני מחיר'", כך מתאר ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת הלקוחות 

וערוצי ההפצה של החברה, את הפעילות של מגדל שנועדה להשאיר את הקורונה מאחור. 

המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי 
ההפצה במגדל מסביר כי החברה פעלה בכל 
התחומים על מנת לסייע לסוכנים למכור יותר 

ללקוחות קיימים, אך גם העניקה להם כלים להתפתח 
לעולמות חדשים • "סייענו לסוכנים לייצר לידים 

באמצעות אלפי הפניות וקמפיינים דיגיטליים"

המשך בעמוד הבא
ליאור רביב

"יצאנו עם סדרה של מבצעים 
כדי לסייע לסוכנים לחזור לעשייה, 

בתקופה הזו הצרכנים מחפשים מחיר 
ואנחנו צריכים להתאים עצמנו"
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רביב מספר כי מגדל השקיעה מאמצים רבים בתחום הפנסיוני, בהטמעת המוצרים החדשים 
'מנהלים FIX' ו'פנסיה FIX', בשניהם הלקוח חוסך המון כסף בדמי הניהול. "מנהלים FIX זהו 
מוצר ביטוח מנהלים עם דמי ניהול אטרקטיביים מאוד ומוגבלים ל-40 שקלים מפרמיה והטבות 
FIX זהו מסלול פנסיה עם  נוספות בדמי הניהול מצבירה. אין עוד מוצר מנהלים כזה. פנסיה 
דמי ניהול מוזלים המובטחים ל-15 שנה ללקוח שמנייד 75 אלף שקלים ומעלה לקרן הפנסיה 
מקפת. הלקוח מקבל דמי ניהול נמוכים וקבועים לתקופה ארוכה והסוכן גם משפר את מצבו 
של הלקוח וגם מקבל תגמול של 5,000 שקלים עבור כל מיליון שקלים שמבוטח שלו מעביר 

אלינו, זה WIN-WIN  לכולם". 
במגדל נתנו מענה ייחודי גם ללקוחות שאין ברשותם כיסוי סיעודי והם לא יכולים לרכוש אותו 
כרגע.  "יצרנו שילוב בין העולם הפנסיוני לענף ביטוחי הסיעוד, שעבר לפני כשמונה חודשים 
הקצבה  מוצרי  את  שדרגנו  פרט.  ביטוחי  למכור  הפסיקו  הביטוח  חברות  כל  כאשר  טלטלה, 
ובכללם המוצר לאיחוד קופות ע"י שימוש במסלול קצבה ב', המשלב הבטחה ל-240 קצבאות 
וגם מאפשר למבוטח שנקלע למצב סיעודי לקבל הגנה על ידי תוספת של 50% לפיצוי למשך 30 

חודשים. בעבר, ניתן היה לבחור את המסלול רק לאחר 5 שנות המתנה ולפני כחודש אפשרנו 
לבחור את המסלול ולהיות מכוסה ללא תקופת המתנה בכפוף להצהרת בריאות קצרה". 

"כלומר, אם המבוטח יעביר את הכסף הפנסיוני שלו מחברה אחרת למגדל, הוא יצטרך לעבור 
ייחודי  זהו ערך  ויהיה מכוסה מהיום הראשון, בלי תקופת המתנה.  שאלון חיתום קצר בלבד 
כספים  להעביר  שרוצה  למשל  פרישה  לפני  לאדם  ופתרון  ללקוחותינו  נותנים  שאנחנו  נוסף 
'בילט  סיעודי  כיסוי  של  סוג  יקבל  הוא  ועכשיו  סיעודי,  ביטוח  לו  ואין  למגדל  אחרת  מחברה 
אין'. מכיוון שאי אפשר היום לרכוש ביטוח סיעודי פרטי, מי שכן רוצה ליהנות מההגנה הזו יכול 

ליהנות מהפתרון הזה", הוא מוסיף.
מתוך רצון להקל על סוכניה הפעילים גם בתחום החיים וגם באלמנטר, השיקה מגדל בימים 
"הסוכן  ביחד.  למשכנתא  מבנה  וביטוח  משכנתא  לריסק  משולב  מכירה  תהליך  האחרונים 
המחוללים(  ביתר  גם  )בקרוב  פורמלי  במערכת  קצר  דיגיטלי  בתהליך  ההצעה  את  ממלא 
וההצעה משודרת לחברה ומיד מוקמות שתי פוליסות - חיים ומבנה. הפוליסות יישלחו חזרה 
לסוכן בתהליך אחוד כך שהוא מטפל פעם אחת מול צוות המשכנתאות שלנו. השילוב הזה מקל 
על הסוכנים שלנו להתחרות עם הביטוחים הישירים למיניהם, שם הלקוח יכול לסגור את כל 

הכיסויים במהירות ובמקום אחד". 

שדרוג נרחב לתעריפי ומוצרי הפרט
רביב מוסיף ומרחיב גם על השינויים בביטוח הכללי. "לאחר השלמת איוש מחדש של השדרה 
התעריפים  כל  של  נרחב  מאוד  שדרוג  עם  נערכים  אנחנו  כללי,  לביטוח  בחטיבה  הניהולית 
והמוצרים, בעיקר בתחומי הפרט. בימים אלו הרחבנו את "מגדל על" כך שניתן יהיה למכור שם 
רכבים עד לגובה 500 אלף שקלים )במקום 250 אלף שקלים שהיה עד עתה(, דבר אשר צפוי 
להכניס הרבה מאוד רכבים למסלול אטרקטיבי זה. בתקופה הקרובה נשיק מוצרים ותעריפים 
הייתה  הקורונה  תקופת  הסוכנים.  ושל  שלנו  התחרות  כושר  את  לשפר  צפויים  אשר  חדשים 
עמוסה מאוד עבורנו והתאמנו את הפעילות כל הזמן. מיד עם פרוץ המשבר יצאנו עם הטבות 
מתן  ידי  על  שנפגעו  לעסקים  סייענו  יותר,  רחבה  תשלומים  פריסת  אפשרנו  ברכב,  ייחודיות 

חודש חינם ועוד שלל פתרונות ייעודיים שניתנו לעסקים". 
ניצלו את החודשים האחרונים להעביר את הסוכנים העובדים  כי אנשי החברה  רביב מספר 
עם מגדל  לדיגיטל. "חלק מהתובנות אליהן הגענו יחד עם הסוכנים היו שבהחלט אפשר לבצע 
מכירה מהירה, לקיים פגישות מרחוק וגם לסיים את התהליך בדיגיטל. צריך לזכור שבתקופה 
הפגישות  הפיכת  של  הנושא  את  קידמנו  ולכן  חדשים,  לקוחות  פגש  לא  הסוכן  הקורונה,  של 
לשוק  מתעוררים  שאנחנו  ספק  אין  נוספים.  מוצרים  של  מכירה  להזדמנויות  הווירטואליות 
המוצרים  ואת  עצמנו  את  להתאים  צריכים  ולכן  נפגעה  שפרנסתם  לקוחות  יותר  הרבה  עם 

לסיטואציה" הוא מסביר. 
את  לכיסוי  להכניס  מגדל  של  בריאות  לפוליסות  שיעברו  להורים  הענקנו  הבריאות  "בתחום 
לעזור  שנוכל  כדי  הקיימות,  ההנחות  לכל  בנוסף  הראשונה,  השנה  למשך  בחינם  הילדים 
גדולות  למשפחות להוזיל את ההוצאה על הביטוח בתקופה הלא פשוטה הזו. הצענו הנחות 
בפוליסת מחלות קשות כי, שוב, זיהינו שהמבוטחים רוצים עכשיו את המחיר ולאו דווקא ערך, 

ולא שהערך נפגע". 
"במקביל, עשינו מיפוי של כל הסוכנים לפי המוצרים שהם מוכרים, כדי שנוכל לפתוח אותם 
לאזורי פעילות נוספים, לדוגמה, הרחבנו את הפעילות של מי שהיה פעיל רק בתחום הסיכונים 
גם לעולם הפיננסים. לא הסתפקנו בכך וסייענו לסוכנים לייצר לידים באמצעות אלפי הפניות 
וקמפיינים דיגיטליים, כדי שהסוכנים יוכלו להגיע לאותם לקוחות חדשים. המסע הדיגיטלי של 
הסוכנים שלנו עומד להשתפר משמעותית בחודש יולי עם השקת אפליקציה חדשה לשימושם 

שתקל עליהם באופן משמעותי, אבל נרחיב על כך במועד" , אומר רביב.
לדבריו, במגדל הקדישו זמן ומשאבים רבים גם ברמת השירות לסוכנים. "בתקופת הקורונה 
מערכי  כל  את  רתמנו  לחל"ת.  אותם  להוציא  ולא  העובדים  את  ולהעסיק  להמשיך  בחרנו 
התפעול, החיתום, השירות, הגביה והתביעות לחיסול כללי של תהליכי עבודה ופניות סוכנים 
באיזה  בדיגיטל  לעבוד  ולעידודם  חוסרים,  בהשלמת  לסוכנים  ולסיוע  לכן  קודם  שהצטברו 
מחולל שהם בוחרים. אנחנו מתקשרים באופן יזום לסוכנים כדי להוריד עומסים וחתכנו את 
אלו  בימים  כולם.  של  להתגייסות  הודות  הרגילה  מהכמות  בחצי  אצלנו  שהצטברו  המלאים 
המאמצים האלו מושקעים בכך שנוודא שמצליחים לשמור על כך לאורך זמן ולתת שירות טוב 

יותר לסוכנים", מציין מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה. 

המשך מעמוד קודם

"לאחר השלמת איוש מחדש של השדרה הניהולית 
בחטיבה לביטוח כללי, אנחנו נערכים עם שדרוג מאוד 

נרחב של כל התעריפים והמוצרים, בעיקר בתחומי הפרט. 
בתחום הבריאות הענקנו להורים שיעברו לפוליסות בריאות 
של מגדל להכניס לכיסוי את הילדים בחינם למשך השנה 
הראשונה, בנוסף לכל ההנחות הקיימות, כדי שנוכל לעזור 

למשפחות להוזיל את ההוצאה על הביטוח"

ריאיון עם ליאור רביב, משנה למנכ"ל, 
מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל



שולחים הודעת וואטסאפ למספר 03-9076010
*יש לשמור קודם באנשי הקשר

או לוחצים כאן מהטלפון

קליק וזה עובר

ומקבלים מידע מקצועי ועדכונים חשובים, ללא עלות!

WhatsApp-מצטרפים לעדיף ב

איך מצטרפים?

http://bit.ly/2RhXzcJ


איילון
ביטוח מודולרי, עם מגוון חבילות 

בהתאמה אישית ובמחיר אטרקטיבי!

 גם אם
אתם נוהגים מעט

 או אם אתם
נוהגים בלי סוף 
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"טרנספורמציה דיגיטלית", בשתי מילים אלה מתאר עודד אביב, מנהל תחום שירות וחוויית 
לקוח בהכשרה חברה לביטוח, את השינוי שעברו הצרכנים בתקופת הקורונה. "אין ספק כי מי 
שלא ביצע את הטרנספורמציה הדיגיטלית בחיי היום יום, והיה רגיל לעשות את כל הרכישות 
הבסיסיות שלו וצרך את כל השירותים בהגעה פיזית למקום, למד במסגרת משבר הקורונה 
משבר  תפיסתי.  שינוי  לבצע  נדרש  הוא  וכי  מהחיים  אינטגרלי  חלק  הוא  לאונליין  המעבר  כי 
הקורונה הפנים את העובדה כי כיום אין צורך להיפגש פיזית עם נותני השירותים, וכי יש לציבור 
אפשרות טובה יותר לצרוך שירותים באמצעות מעבר לצרכנות מקוונת. אני בטוח כי מגמה זו 

לא תחלוף אלא אף תלך ותצבור תאוצה", הוא מרחיב. 

אילו התאמות ביצעתם על מנת להתאים עצמכם לשינוי זה?
"הכשרה חברה לביטוח הכריזה עוד בסוף חודש מרץ על שורת צעדים במטרה להקל על סוכני 
אחד  שמצד  צעדים  כללו  המדוברים  המהלכים  אלו.  מאתגרים  בימים  ולקוחותיהם  הביטוח 

נועדו לסייע לסוכני ביטוח ומהצד השני להקל גם על ציבור לקוחות החברה".
בין הצעדים:

נתנה  ובמקביל  המשבר,  את  לצלוח  עסקים  לבעלי  שתסייע  ביטוחית  סיוע  יחידת  הקמת   
שורת הקלות לסוכנים והגברת מערך התמיכה.

 הענקת חבילת הטבות והקלות שנועדה לסייע לסוכני אלמנטרי לתמוך בפעילותם ולעזור 
להם במלאכת שימור הלקוחות. בין ההטבות דחיית מועד תשלום בחודש למשך חודשיים, 5% 
הנחה לכל פוליסת פרט חדשה או חידוש לפוליסות קיימות. לפוליסות עסקיות הענקנו 10% 

הנחה לכל פוליסה.

 עוד הוענק ללקוחות המבוטחים בביטוח מנהלים אשר יצאו לחל״ת כיסוי ביטוחי למקרה של 
מוות ולמקרה אבדן כושר עבודה )ככל שקיימים בפוליסה(, ללא עלות למשך תקופת החל״ת.

מה המסקנות העיקריות שלכם מהפעילות בימי הקורונה?
"אין ספק שהרובוטיקה והטכנולוגיה משפרים לאין שיעור את חוויית הלקוח והשירות. אנחנו 
ומתעתדים  דיגיטליים  כלים  באמצעות  להיות  הלקוח  שירות  חוויית  כל  את  להעביר  פועלים 

להכניס תהליכים אוטומטיים נוספים במוצרי ביטוח ובמחלקות נוספות".

על  מספר  בהכשרה  לקוח  וחוויית  שירות  תחום  מנהל 
ומבטיח  החברה  שיצרה  המלאה  הדיגיטלית  המהפכה 
לצאת  צפויים  בחברה  דירה'   go'-ו רכב'   go' שאחרי 
"אני בטוח שמגמת המעבר   • נוספים  דיגיטליים  במוצרים 
לצרכנות מקוונת לא תחלוף אלא אף תלך ותצבור תאוצה"

"הביטוח הדיגיטלי מציג כלים שמשנים 
מהקצה לקצה את עולם הביטוח"

עודד אביב | צילום: יונית אגרון

ריאיון עם עודד אביב, מנהל תחום שירות 
וחוויית לקוח בהכשרה חברה לביטוח

המשך בעמוד הבא
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מה היתרונות של השירות עבור הסוכנים ועבור הלקוחות? 
"בהכשרה יצרנו במיוחד עבור הלקוחות החדשניים, אלו שכבר רגילים לעבוד בצורה דיגיטלית, 
אשר  לביטוח,  חברה  הכשרה  של  הדיגיטלי  הביטוח  פלטפורמת  זוהי  דיגיטלי.  ביטוח   go את 
הושקה לראשונה ברבעון השני של 2018, תחילה כמוצר ביטוח רכב go שגם זכה כמוצר השנה 
בחדשנות בביטוח והפך בזמנו את הכשרה לחברת הביטוח הדיגיטלי לרכב היחידה בישראל 
שנותנת מענה דיגיטלי מלא וגם מענה דיגיטלי בשוטף ובמקרה של אירוע ביטוחי. כעת הרחבנו 
בשירות  מעלות  ב-360  בתביעה  טיפול  כולל  ולתביעות,  לקוחות  לשירות  הפלטפורמה  את 
פרמיום )החל מרגע הפנייה ועד לקבלת הרכב אחרי תיקון וסגירת התביעה(. השירות, כמובן, 

מותאם למכשירים ניידים חכמים ולמחשב.
"השירות של הביטוח הדיגיטלי מציג כלים שמשנים מהקצה לקצה את עולם הביטוח בישראל: 
זאת, מלבד כאמור הפקה דיגיטלית ופשוטה של ביטוח תוך 58 שניות בלבד המאפשרת למבוטח 

להמשיך בשגרת חייו אחרי פחות מדקה.
והיה המוצר הדיגיטלי  יצר מהפכה אמיתית בענף הביטוח  ולדירה  דיגיטלי לרכב  "go ביטוח 
 go הראשון בקטגוריות ביטוחי הרכב. אנחנו שמחים שיצרנו המהפכה הדיגיטלית מלאה ואחרי

רכב ו-go דירה אנחנו צפויים לצאת במוצרים דיגיטליים נוספים".

מבחינת שירות הלקוחות, המחלקה שאתה עומד בראשה, מהם השינויים שביצעתם בעקבות 
משבר הקורונה?

היה  כי  ראינו  לאחריה.  גם  לככב  וימשיך  הקורונה  בתקופת  כיכב  השירות  שנושא  ספק  "אין 

עומס אדיר על מוקדי השירות הטלפוני בלקוחות שביקשו לדעת את זכויותיהם, לבדוק את 
העומס,  עם  להתמודד  בכדי  וכדומה.  פוליסות  להקפיא  שינויים,  לבצע  שלהם,  החסכונות 
פרונטלי,  לשירות  האפשרות  את  שסגרו  הבריאות  משרד  הגבלות  עם  להתמודדות  במקביל 
העברנו את השירות לפעילות מקוונת בצורה גורפת - הרחבנו את שעות הפעילות של החברה 
ואנשים עובדים מהבית בתפעול בק אופיס גם מחוץ לשעות הפעילות הרגילות. בנוסף, ניידנו 

כח אדם ממחלקות אחרות לטובת תמיכה במוקד הטלפוני.

"בנוסף, על מנת להתמודד בצורה מיטבית עם העומסים על מוקדי שירות הלקוחות, החברה 
הגבירה את קצב הטעמת הטכנולוגיות המתקדמות בכל דרגי הניהול. כחלק מהפעילות הזו 
הוחלט לזרז את קצב הטמעת ה-RPA, אותה מערכת רובוטית אוטומטית המסייעת בתהליכים 

כמו למשל הגשת תביעה במקרה של תאונת רכב.
אזור  באתר  צ'ט  הטלפוני,  המוקד  באמצעות  המענה  ושעות  ההתקשרות  דרכי  תוגברו  "עוד 
הוספנו  החברה.  של  הפייסבוק  בעמוד  היום  שעות  כל  לאורך  מענה  ואפשרנו  אישי,  תפעול 

פעולות רבות שהלקוח יכול לעשות בעצמו באזור האישי.  
"כמו כן, הרחבנו את שעות התפעול עבור הסוכנים: מערכת התפעול של ביטוח חיים תוגברה 
24 שעות ביממה. כך גם לגבי מערכת התפעול של ביטוח אלמנטרי שעובדת  לפעילות במשך 

החל משעה 5 בבוקר ועד 2 לפנות בוקר.
"שירות נוסף אותו השקנו הוא שירות לקוחות באמצעות הוואטסאפ וזאת מתוך מטרה למענה 

מהיר על מנת לזרז תשובות ופעולות פשוטות".

המשך מעמוד קודם

ריאיון עם עודד אביב, מנהל תחום שירות 
וחוויית לקוח בהכשרה חברה לביטוח
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"התוכן 
הוא 

המלך" 
ביל גייטס

ציר הפעילות האפקטיבי ביותר להשגת לקוחות חדשים 
וטיפוח לקוחות קיימים. 

עכשיו גם אצלך!



מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד 

ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

במיוחד 
בתקופה כזו,

טוב שיהיה לכם 
רופא בבית.

פרטים נוספים אצל המפקחים במגדל.

גם בביטוח בריאות ובמיוחד עכשיו, טוב שיש מגדל מאחוריך.

חדש במגדל! ייעוץ רפואי אונליין
מעכשיו, אפשר להתייעץ עם רופא, מבלי לצאת מהבית

 ייעוץ עם רופא משפחה או רופא ילדים
ללא הגבלה וללא השתתפות עצמית.

 ייעוץ עם רופאים מומחים - תוך 3 ימי עסקים בלבד! 
רשימת המומחים הרחבה ביותר ב-28 תחומים שונים )לרבות רפואה זיהומית וריאות(, 

כוללת מומחה אחד לפחות שהוא פרופסור, סגן/מנהל מחלקה או סגן מנהל יחידה.

 בלעדי למבוטחי הבריאות במגדל, בהוספת כתב שירות קונסיליום
ליווי רפואי במקרים מורכבים עם צוות מומחים בכירים, בראשות פרופ' גבי ברבש.
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ריאיון עם ברוך מינסקי, מנהל ערוץ סוכנים, חסכון ארוך טווח, 
בריאות ופיננסים בהפניקס

"יש אצלנו חיבור ייחודי בין חברת ביטוח מהגדולות והחזקות בשוק ובין בית 
אחד  משמעותי:  יתרון  גלום  וכאן  הפיננסים,  בתעשיית  מהמובילים  השקעות 
ועוד אחד שהם שלושה", כך מתאר ברוך מינסקי, מנהל ערוץ סוכנים, חסכון 
ארוך טווח, בריאות ופיננסים בהפניקס, את מערכת היחסים בין הפניקס לבין 

אקסלנס.
הוא פורט את היתרונות שמביא עמו השילוב המדובר. "הצלחנו לשלב ניהול 
השקעות מקצועי, תפעול ושירות ברמה גבוהה, איתנות פיננסית, ותק וניסיון, 
וגם  הסוכן  עבור   one stop shop-ב למעשה  מדובר  לגודל.  ויתרון  יציבות 
עבור הלקוח הסופי. יש לנו מגוון רחב של מכשירי חיסכון פיננסיים ופנסיוניים 
וחלקו  עצום  בשוק  הפוטנציאל  היום.  עד  מספיק  לביטוי  באו  שלא  מובילים, 
הגדול נמצא בידי הסוכנים. הפניקס כחברה המושתת על פעילות עם שותפינו 
הסוכנים - רואה חשיבות רבה במתן כלים מובילים לסוכנים הן ברמת המוצרים 

והן ברמת הליווי המקצועי", אמר מינסקי.

במטרה לסייע לסוכני הביטוח להיכנס בצורה 
חלקה ומהירה לעולם הפיננסי, הקימה הפניקס 
את יחידת מכירות הפיננסים, בה כל המפקחים 

עד דרגת מנהל היחידה הם אנשי מכירות 
מתחום הפיננסים • מינסקי: כבר בתקופת 

הקורונה התאמנו 2 מסלולים ייחודיים, הן לקהל 
הסולידי והן לקהל המחפש הזדמנויות

"הפוטנציאל בשוק 
הפיננסי עצום 

וחלקו הגדול נמצא 
בידי הסוכנים"

המשך בעמוד הבא
ברוך מינסקי | צילום: פאביאן קולדורף



  | גיליון 85 | יוני 2020
ביטוח | פנסיה | פיננסים

25 | מגזין 

מה נעשה מבחינת הסיוע לסוכני הביטוח להיכנס לתחום הזו ולאפשר לפניקס לבלוט בו? 
"זו השנה השנייה מאז השקנו את האקדמיה לפיננסים של הפניקס, אשר מכשירה סוכני ביטוח 
ומי  בו  להיות  חובה  לעולם החדש, שלדעתנו  ולהיכנס  גם בתחומי הפיננסים השונים  לעסוק 
שלא יזהה את ההזדמנות – יחמיץ. בנוסף הקמנו את יחידת מכירות הפיננסים, בה המפקחים 

ומנהל היחידה כולם אנשי מכירות מתחום הפיננסים בעלי ניסיון וידע רב בתחום".

אילו מוצרים תומכים בהחלטה לקדם את התחום הפיננסי?
"ראשית, יצרנו את מודל ה-SAVE WELL לסוכנים, המאפשר לקבל הטבות בדמי הניהול ככל 
קל  סימולטור  באמצעות  ומתבצע  הקבוצה  של  פיננסים  מוצרים  ליותר  ומצטרפים  שצוברים 
קופות  גמל,  קופות  השתלמות,  מקרנות  החל   – רחב  כאמור  כאן  המגוון  למשתמש.  וידידותי 
גמל להשקעה, תיקון 190, חיסכון לכל ילד, פוליסות חיסכון ופוליסות לזמן פרישה וכמובן קרן 
שני  התאמנו  הקורונה  בתקופת  כבר  ולראייה  הדופק  על  יד  עם  תמיד  נמצאים  אנו  הפנסיה. 
מסלולים ייחודיים, הן לקהל הסולידי המחפש מסלול שקלי והן של לקהל המחפש הזדמנויות 

."s&p 500-מסלול ה –

אי אפשר לנתק את העולם הפיננסי מהעולם הפנסיוני. מה נעשה כאן? 
"במיוחד בימים מורכבים אלו, היה לנו חשוב לצאת במודל חדש בו דמי הניהול משתנים 
וככל שלקוח צובר יותר הוא מרוויח יותר. הסיבות לבחור במוצר שלנו הן רבות ומגוונות 

חשוב  העמית.  של  הצבירה  לסכום  המותאמים  הניהול  דמי  מודל  בשל  היתר  ובין 
יש  עוד  כל  וזאת  לכל תקופת החיסכון  ניהול אלו מובטחים לעמית  דמי  כי  להדגיש 

מוסף  ערך  מייצר  אשר  ניהול  דמי  במסלול  מדובר  כלומר  לקופה,  שוטפות  הפקדות 
משמעותי ללקוח. 

המוצרים:  שילוב  מהווה  אשר   ,'WELL 'הפנסיה  יתרונות  שאר  לכל  מצטרף  זה  "יתרון 
פנסיה, ריסק ומטריה ביטוחית המשפרת ומרחיבה את הגדרת הנכות בקרן הפנסיה. 

לבן  לצווארון  עיסוקי  כיסוי  אכשרה,  תקופת  לביטול  כיסוי  כוללת  המטריה 
ועוד, וביחד עם רכישת כיסוי למקרה פטירה המעניק תשלום חד פעמי 

בפטירה, הרי שזה שילוב אטרקטיבי מאוד ללקוחות. 
"כמו כן, 'פנסיה well' מציעה הרחבות נוספות שניתן להוסיף בהתאם לבחירת העמית כגון: 
פרנצ'יזה, הארכת תקופת המדד להצמדה והגדלת תגמולי הביטוח בתקופת תשלום הפיצוי. 
בנוסף, לאחרונה השקנו הפקה דיגיטלית אוטומטית בפנסיה, כך שהסוכן יכול להפיק פוליסה 

באופן עצמאי בלחיצת כפתור, דבר המקצר תהליכים עבור הסוכן וכמובן עבורנו". 

"למדנו שאפשר למכור מוצרים פנסיונים ופיננסיים 
באופן יעיל ללא פגישה פרונטלית"

אין ספק שתקופת הקורונה אילצה את העולם כולו, ובתוכו כמובן שוק הביטוח, לחשב מסלול 
מחדש כמעט בכל תחום ואופי פעילות בו עסקו. "זו הייתה תקופה מאד מורכבת ומאתגרת 
עבורנו, אך אני מוכרח לציין כי אני גאה להיות חלק מקבוצת הפניקס, אשר הצליחה לשמור 
על שגרת עבודה, התארגנה בזמן קצר במיוחד, רוב העובדים עברו לעבודה מרחוק, ללא פגיעה 
בתפוקות ולשמחתי הרבה הן הסוכנים והן המבוטחים לא הרגישו בשינוי ותהליכים בוצעו ללא 
חריגה מזמני התקן. בנוסף, כאמור, השקנו מסלול מותאם תקופה ללקוחות אשר חיפשו פתרון 
סולידי יותר )מסלול שקלי בגמל להשקעה( ומנגד פתרון לקהל אשר חיפש הזדמנויות השקעה 

כגון מסלול ה-S&P500", מציין מינסקי.

אילו הזדמנות אפשרה לכם התקופה הנוכחית לפתח?
תקופת  במהלך  והדיגיטציה.  האוטומציה  תהליכי  לזירוז  גרמה  שהתקופה  חושב  "אני 
וישיבות בזום, פלטפורמה שלא השתמשנו בה  הקורונה התקיימו עשרות הדרכות, דיונים 
לפני הקורונה ולא הכרנו את יתרונותיה העצומים. מאות סוכנים עברו הדרכה מרחוק, תוך 

יעילות מרבית – תכנים מדויקים, רמת השתתפות גבוהה ועלות נמוכה.
"למדנו שישנם לא מעט תהליכים, שניתן להמשיך גם מרחוק, ביעילות לא פחותה ואולי 
והפיננסיים באופן  יותר, כמו גם שיווק ומכירת המוצרים הפנסיונים  גבוהה  אף 
לשותפינו  כאלה  הדרכות  לבצע  נמשיך  אנו  פרונטלית.  פגישה  ללא  יעיל 
לשגרת  בחזרה  גם  זאת  לעשות  ולכוונם  להמשיך  מנת  על  הסוכנים 

הקורונה".

המשך מעמוד קודם

ריאיון עם ברוך מינסקי, מנהל ערוץ סוכנים, חסכון ארוך טווח, 
בריאות ופיננסים בהפניקס

 "יצרנו את מודל ה-SAVE WELL לסוכנים, 
המאפשר לקבל הטבות בדמי הניהול ככל 
שצוברים ומצטרפים ליותר מוצרים פיננסים 
של הקבוצה ומתבצע באמצעות סימולטור 
קל וידידותי למשתמש. המגוון כאן כאמור 

רחב – החל מקרנות השתלמות, קופות גמל, 
קופות גמל להשקעה, תיקון 190 , חיסכון 
לכל ילד, פוליסות חיסכון ופוליסות לזמן 

פרישה וכמובן קרן הפנסיה"
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בכל משבר יש גם הזדמנות. מי לא מכיר את המשפט הזה? אך עדין במשברים, רוב האנשים 
את  לראות  מצליחים  לא  פשוט  והם  העדר  אחרי  הולכים  קופאים,  באיומים,  מתמקדים 
ההזדמנויות העסקיות שחולפות על פניהם. ניתן ללמוד מפסיכולוגיה על התנהגות זו בתופעה 
הישרדותי-אבולוציוני,  ממנגנון  חלק  ברח(  או  )הילחם   Flight or Freeze תגובת  שנקראת 

אשר מכין אותנו להתמודד עם איום או סכנה.
רבות דובר ונכתב על משבר הקורונה והשלכותיו. היו כאלו שאמרו משפטים כמו: "זה המשבר 
הפיננסי הגדול אי פעם", "יהיו מיליוני מובטלים" ועוד תחזיות אימים שלמזלנו לא התממשו. 
העניין הוא שבתוך כל הסיפור של הקורונה אנחנו מפספסים את הסיפור הגדול יותר, הסיפור 
על החיים בשלמותם ועל מחזור העסקים כולו. הסיפור על מחזור העסקים כולו הוא סיפור של 
ומשמעותי להתקיימותו של מחזור עסקים תקין.  ושפל, כאשר השפל הוא חלק חשוב  גאות 
השפל חיוני על מנת לתקן כשלי שוק, להוציא חברות לא רלוונטיות מהמשחק, לעזור לחברות 
רלוונטיות להתייעל ולצמצם הוצאות שבגאות הן לא יכולות, או שאין להן לגיטימציה עסקית, 
לצמצם. השפל הוא שפל, הוא תמיד לובש תחפושות שונות ומגיע בדמויות שונות. כך גם הפעם, 
כשהגיע אלינו עם לבוש הקורונה. למרות שכמו תמיד בהתחלה הוא נראה שפל במיוחד, מאיים 
במיוחד, הוא חלק חשוב מאוד ממחזור עסקים תקין, חלק שתפקידו לתקן ולהתחיל מחזור 

עסקים חדש בריא יותר.
כמות האנשים שהופתעו מהמשבר הוא נתון מפתיע לכשעצמו. הרי אנחנו יודעים שאחרי שנים 
רבות של צמיחה עולמית ועלייה בשערים של ניירות הערך בבורסות בעולם, טבעי שיגיע משבר 
)החלק של השפל במחזור העסקים(. אולם למרות הידיעה הזו, רוב האנשים תמיד מופתעים. 

ההפתעה נובעת בעיקר מהעדר חשיבה לטווח ארוך ובעקבות כך גם חוסר היערכות למשבר. 
בסביבה  מגמות  לנתח  צריך  ונבונה  חכמה  בצורה  עסקיו  את  שמנהל  מי  שבשגרה,  בימים 
למגמות  הסתגלות  אי  על  המחיר  שבהווה  יתכן  מהן.  להתעלם  שאסור  ולהבין  החיצונית 
עתידיות לא מורגש. יחד עם זאת, לאורך זמן כאשר יגיע משבר הוא יאיץ תהליכים ומי שלא 
נערך והסתגל לשינויים הנדרשים ישלם מחיר כבד. דוגמה לכך ניתן היה לראות בקורונה. מי 
שנערך לפעול בצורה דיגיטלית, לשווק את מוצריו ולתת שירות באמצעים מקוונים עוד לפני 

הקורונה, יכול היה לנצל את המשבר ואת השינוי בדרכי הצריכה שהגיע בעקבות הסגר שהוטל 
ואף לשפר את ביצועיו העסקיים.

הסוכן.  בתי  תחום  הוא  הקורונה  משבר  עם  מגוונת  מאוד  בצורה  שהתמודד  מעניין  תחום 
סוכנויות לביטוח שלמעשה מהוות סוכנות על שמאגדות סוכנים עצמאים לרוב ושנותנות ערך 
מוסף לסוכנים במספר פרמטרים. משבר הקורונה בעצם חשף מי מבתי הסוכן נותן ערך מוסף 
ומי לא. סוכנויות אשר לא התאימו את עצמן מבעוד מועד לשנות ה-20 של המאה ה-21 שילמו 
ואף ישלמו מחיר כבד בהמשך. ההתאמה צריכה לבוא לידי ביטוי במבנה ובמודל העסקי שלהן, 
גבוהה,  תפעולית  ביעילות  דיגיטליים,  אמצעיים  בשילוב  החברה,  בערכי  הארגונית,  בתרבות 

ביתרון לגודל ובערכים עסקיים מותאמים ורלוונטיים להתנהגות הצרכן של ימינו. 
בבתי הסוכן בתקופת הקורונה היה מעניין עוד יותר. בעצם במודל עסקי שבו הסוכן מתחלק 
בהכנסות שלו עם בית הסוכן במטרה שבסופו של דבר החלוקה תהיה כדאית לו והוא ירוויח 
יותר מהשותפות והמיזוג עם בית הסוכן, הכדאיות הזו צריכה להיות ברורה תמיד ולא מוטלת 
בספק. מעבר לשורת הרווח, לסוכן המודרני של ימינו חשוב לא פחות, לא להרגיש לבד, לדעת 
שיש לו שותף חזק שהוא יכול לסמוך עליו שיעזור לו בימים של שגרה אך במיוחד בתקופה של 
משבר. שותף שהוא בעצם משלם לו באמצעות חלוקת ההכנסות על מנת שיעזור לו בין היתר 
לתכנן את העתיד טוב יותר, לנהל תכנית עסקית ולפתח מיומנויות מותאמות לסביבה העסקית 
המשתנה, שותף שיעזור לו עם הזדמנויות מכירה, עם טכנולוגיה, עם הרגולציה ובעצם ייתן לו 

ערך מוסף משמעותי.
הקורונה בעצם הרימה מסך לבתי הסוכן. פתאום הסוכנים פגשו בצורה הכי ברורה שאפשר את 
הערך המוסף, או שהבינו שפשוט אין ערך מוסף אמיתי. רוב הסוכנויות לא נערכו כראוי למשבר, 
את  הוציאו  המשרדים,  את  סגרו  לשיתוק,  נכנסו  פשוט  הן  הגיעה  וכשהקורונה  התכוננו  לא 
העובדים לחל"ת, כיבו את כל מנועי הצמיחה של הסוכנות דבר שפגע משמעותית בסוכנים. היו 
סוכנים של אותן סוכנויות שאמרו: "פתאום הבנתי שאני בעצם לבד", "הקורונה גרמה לי להבין 
שאני לא מקבל את הערכים הנכונים" ועוד. לעומתן היו כאלו שנערכו מבעוד מועד, הכינו תכנית 
פעולה לסגר ממושך, הכשירו את הסוכנים למיומנויות טלפוניות, הטמיעו מערכות טכנולוגיות 
מתקדמות שאפשרו לסוכן לעבוד מכל מקום בצורה קלה וידידותית, הובילו בצורה מנהיגותית 
את הסוכנים גם בהיבט מקצועי אך גם בהיבטים מנטליים. לא נתנו לסוכנים לשקוע והזכירו 
להם כל הזמן שזה בדיוק הרגע שלהם כסוכני ביטוח, להיות שם לצד המבוטחים שלהם, לקיים 
ולפיננסים  ובריאות  חיים  ולתת מענה בתקופה שהמודעות לסיכוני  או בטלפון  בזום  פגישות 
ופנויים לטפל, ביחד עם  זמינים בביתם  נמצאת בשיא כל הזמנים. מרבית הלקוחות נמצאים 
הסוכן, בתחומים אלו. סוכנויות שפעלו בצורה הזו הרוויחו בגדול. מעבר להמשכיות העסקית 
ולתוצאות העסקיות הטובות בטווח הקצר, הן הרוויחו את האמון לו הן ראויות מצד הסוכנים, 
הן הוכיחו שהן סוכנויות שיודעות לתת ערך מוסף משמעותי ושהמודל העסקי שלהן רלוונטי 
וכדאי לסוכן. סוכנויות אלה צפויות ליהנות מהמלצות ומ'חבר מביא חבר' מצד הסוכנים שלהן. 
הן אותן סוכנויות שייהנו מצמיחה משמעותית בשנים הקרובות, מכיוון שבעסקים אין קיצורי 

דרך ואי אפשר להרוויח כסף בלי לתת ערך.
אז למרות שיש מספיק סיבות להיערך למשבר הבא, הקורונה נתנה לנו שיעור ותזכורת חשובה 
לחיים. חייבים תמיד להיות משמעותיים, רלוונטיים ובעלי ערך אמיתי על מנת שנוכל להצליח 

ולצלוח את המשבר הבא בצורה טובה ומוצלחת.

* הכותב הינו יו"ר קוואלטי- בית סוכן מבית הלמן אלדובי 

המשבר הנוכחי חשף את בתי הסוכן שנותנים ערך- וגם את אלו שלא • מרבית הסוכנויות לא נערכו כראוי למשבר, נכנסו 
לשיתוק וכיבו את כל מנועי הצמיחה של הסוכנות, אחרות נערכו מבעוד מועד, הכינו תכנית פעולה, הובילו את הסוכנים בהיבט 

המקצועי והמנטלי והוכיחו שהן יודעות לתת ערך מוסף משמעותי ושהמודל העסקי שלהן רלוונטי וכדאי לסוכן

הקורונה הרימה מסך לבתי הסוכן

איתי ברדה

איתי ברדה, יו"ר קוואלטי - בית סוכן מבית הלמן אלדובי

ייהנו  משמעותי  מוסף  ערך  לתת  שיודעות  "סוכנויות 
מצמיחה משמעותית בשנים הקרובות, מכיוון שבעסקים 
אין קיצורי דרך ואי אפשר להרוויח כסף בלי לתת ערך"



סביר להניח שאם למבוטח שלכם יש דירה, יש לו גם ביטוח דירה. אבל ביטוח שווי שוק?! 
במקרה חלילה של אסון, כמו רעידת אדמה, הוא עלול לקבל רק חלק מערך שווי השוק 
של הדירה )ערך הבנייה בלי ערך הקרקע(. אז לפני שהוא יקבל שֹוק, זה הזמן להציע לו 

עוד היום ביטוח שווי שּוק של שלמה ביטוח.
*שם הכיסוי בפוליסה: סכום ביטוח נוסף.

פרטים נוספים במחוזות החברה

שווה לסרוק אותי! לסרטון המלא

ביטוח שווי שוק של שלמה ביטוח
כי ביטוח דירה בלי ביטוח שווי שוק זה רק חצי עבודה או אפילו רק שליש!

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ
shlomo-bit.co.il

בלי שווי שוקעם שווי שוק

2
מיליון
ש״ח

2
מיליון
ש״ח

1
מיליון
ש״ח

1
מיליון
ש״ח

דירה בשווי 3 מיליון ש״חדירה בשווי 3 מיליון ש״ח
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ריאיון עם יעל יריב, סמנכ"לית בכירה, 
מנהלת אגף ביטוח כללי פרט, איילון חברה לביטוח

"תקופת הקורונה גרמה לשינוי בהתנהגות הצרכנית בשני היבטים מהותיים. הראשון – 
רגישות הלקוחות למחיר והשני הריחוק החברתי שהאיץ את המעבר לחיים דיגיטליים. 
אם קודם למשבר הקורונה היו )גם סוכנים...( שחששו להשתמש בכלים דיגיטליים, 
הרי המציאות של החודשים האחרונים סייעה לכולנו להתגבר על הטכנופוביה",  כך 

באיילון  פרט  כללי  ביטוח  אגף  ומנהלת  בכירה  סמנכ"לית  יריב,  יעל  אומרת 
חברה לביטוח.  

משמעותית  לעלייה  האחרונה  בתקופה  עדים  "אנו  יריב,  לדברי 
השירות  לערוצי  ובעיקר  הקיימים,  הדיגיטליים  בכלים  בשימוש 

המוצעים  העצמיים  בכלים  וכן  ועוד(  וואטסאפ  )בוט, 
ובהחלט גם בקרב  זה תקף גם ללקוחות הקצה  למבוטחים. 

סוכני החברה". 

אילו התאמות ביצעתם על מנת להתאים עצמכם לשינוי 
זה?

"ראשית, אני יכולה לציין בסיפוק רב כי עם רוב הכלים 

פיתוח מוצרים חדשים, הטמעת כלים דיגיטליים 
ומרתוני מכירות ייחודיים • יעל יריב מספרת על 
התנופה העסקית והדיגיטלית באיילון, שקיבלה 

חיזוק בצל המגפה 

סייעה לכולנו 
להתגבר על 
הטכנופוביה"

המשך בעמוד הבא
יעל יריב | צילום: יח"צ

"מציאות הקורונה 
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היינו ערוכים עוד קודם לפרוץ הקורונה, כחלק מהמוכנות המושכלת שלנו לשינוי, בשילוב 
עם המוכנות לרציפות והמשכיות עסקית גם בתנאי משבר. כלים דיגיטליים נרחבים נוספים 
הוטמעו מיד בתחילתה של המגפה ובאופן שאפשר לאיילון להעניק גם בעיצומו של המשבר 
שירות מלא – הן לסוכנים והן ללקוחותינו המשותפים. כך, למשל, פיתחנו ויישמנו מיידית 
הודעות    SMS-ב ללקוחות  להעביר  לסוכנים  שאפשרו  דיגיטליים  וממשקים  פתרונות 
היו בחל"ת. מתוך  הסוכנויות  שחלק מעובדי  גם בעת  העסקית  הפעילות  מיידיות לשימור 
לקיים  הקפדנו  יותר  משמעותית  לתמיכה  זקוקים  הסוכנים  זו  בתקופה  שדווקא  הבנה 
כלים  עם  סוכנים  למאות  וסייענו   ZOOM-ה באמצעות  דיגיטליות,   – מותאמות  הדרכות 
בהליך  'קורונה'  התנגדויות  על  והתגברות  מבוטחים  שימור  מרחוק,  למכירה  עדכניים 

המכירה. 
ביטוחי  בענף  חדש  תעריף  השקנו  פרט,   – כללי  ביטוח  בתחום  מוצרים,  פיתוח  "מבחינת 
מוצרי  הדירה,  בביטוח  והן  הרכב  בביטוח  הן  לתקופה,  מותאמים  מוצרים  עם  ויצאנו  הרכב 
LOW COST. לאור הרגישות הגבוהה לנושא המחיר ללקוח, יותר מתמיד, פיתחנו מוצרים 
ואטרקטיביים  הכיסויים  היקף  מבחינת  יותר  רזים  ביטוח  מוצרי  חלקם  לצרכים,  המתאימים 
 –  Living מבחינת המחיר. ביטוחים אלו מצטרפים למוצרים מובילים נוספים, דוגמת איילון 
אפשרות  כולל  הביטוח,  סוכן  לוגו  את  הנושא  ממשק  אישית,  בהתאמה  דיגיטלי  דירה  ביטוח 

לכיסוי סייבר דיגיטלי, מוצר בלעדי שלנו באיילון.
"בהיבט המכירות גם כן ביצענו התאמות לתקופה ואף קיימנו בימים האחרונים מרתון מכירות 

ארצי דיגיטלי, להשקת תעריף הרכב החדש".

 – לקוחותיכם  לקהל  ובשירותים  במוצרים  שביצעתם  השינויים  את  מנגישים  אתם  כיצד 
לקוחות קצה וסוכני הביטוח?

הינו  הסוכנים  עם  שלנו  השיח  זו.  בשותפות  ממוקדת  פעילותנו  סוכנים,  חברת  הינה  "איילון 
את  מחזקים  אנחנו  החברה  סוכני  עם  ובשיתוף  באמצעות  כלים.  מגוון  באמצעות  יומיומי, 
עצמיים  דיגיטליים  ושירותים  כלים  מגוון  מוצעים  איילון  באתר  הקצה.  לקוח  עם  גם  הקשר 
ללקוח הקצה, אשר מאפשרים לסוכני החברה לשמור על רמת שירות גבוהה, חוסכים להם זמן 

ומאפשרים להם להתפנות לפעילותם העסקית".

אילו פיתוחים נוספים בכוונתכם להציע לשוק ובאיזה תחום נראה אותם?
"בכל מה שקשור בפיתוח מוצרים אנחנו דוגלים בגישה של קודם עשה ורק אח"כ דבר. יש לנו 
כבר מספר פיתוחים משמעותיים בקנה – הן בתחום הרכב והן בביטוחי הדירה, ומאחר שנשיק 

אותם בקרוב ממש, אני מעדיפה להמתין ולא להקדים את המאוחר".

אילו כלים לדעתכם היו חסרים לסוכני הביטוח וסייעתם להם להתמודד עם המחסור?
"אני חושבת שלסוכנים יש היצע כלים מקצועיים רחב מאוד וניכר כי בתקופת הקורונה חשיבות 
הסוכן התעצמה, כגורם מקצועי המלווה את הלקוח בעתות משבר. עם זאת, דוגמת הפיתוח 
שביצענו לחידוש תיק הסוכן בקליק באמצעות הודעת SMS, הייתה חשיבות וערך מוסף, ככלי 
דיגיטלי המאפשר חיסכון בזמן עבודה רב בתקופה בה היה עליהם לתת שירות אישי למגוון 

לקוחות רב בו זמנית, יותר מתמיד".

המשך מעמוד קודם

"לסוכנים יש היצע כלים 
מקצועיים רחב מאוד וניכר 

כי בתקופת הקורונה חשיבות 
הסוכן התעצמה, כגורם 

מקצועי המלווה את הלקוח 
בעתות משבר"

ריאיון עם יעל יריב, סמנכ"לית בכירה, 
מנהלת אגף ביטוח כללי פרט, איילון חברה לביטוח

מימין: יעל יריב ויעל פאר-סגל, סמנכ"לית ומנהלת אגף שיווק ותקשורת באיילון, מקבלות את מגן ההוקרה לחברה בקטגוריית מוצר השנה בענף הביטוח הכללי - ועידת עדיף 2019 
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ריאיון עם אטל מולכו פיליבה, המשנה למנכ"ל פמי פרימיום

פרוץ  מאז  רפואה.  שירותי  צורכים  אנחנו  שבו  באופן  מערכתי  תפיסה  לשינוי  עדים  "אנחנו 
המגפה, חווינו מדי שבוע גידול במאות אחוזים בהיקף הביקושים, כאשר בחודש מרץ בלבד, 
כמות הטיפולים והייעוציים הרפואיים מרחוק חצתה את רף ה-100 אלף מטופלים. היו בהם 
אחרים  ורבים  ומהמלון  מהבית  רפואי  ומעקב  ייעוץ  רפואי,  לטיפול  שזכו  קורונה  חולי  כמובן 
עם תלונות אחרות 'רגילות' שנמנעו מלהגיע לבתי החולים או למרפאות קופות החולים ובתי 
פרימיום,  פמי  למנכ"ל  המשנה  פיליבה,  מולכו  אטל  מספרת  כך  להידבק",  מחשש  החולים 
בשיא  החברה  של  האינטנסיבית  'המבצעית'  מהפעילות  ראשונות  בתובנות  אותנו  שמשתפת 

ימי הקורונה.
ושל  בכלל  הפרטיים  הרפואה  שירותי  של  חשיבותם  את  הציפה  הקורונה  מגפת  כי  ספק  אין 

שירותי הרפואה מרחוק בפרט, שהציגו גידול משמעותי. 

מולכו פיליבה מספרת שבשיא המגפה, מיטב הרופאים המומחים של פמי פרימיום עבדו סביב 
השעון על מנת לספק שירות רפואי איכותי למבוטחי חברות הביטוח, בכל שעות היום והלילה. 
"במקביל ובמהירות שיא, הוטמעה הפלטפורמה הטכנולוגית של פמי פרימיום בבתי החולים 
עבור  גם  כמו  בישראל  הציבורית  הבריאות  למערכת  לאומית  כתשתית  החולים,  ובקופות 

הסקטור הפרטי".

גם עולם הביטוח נטל חלק במהפכת השירות הרפואי?
"לזכות חברות הביטוח והמפקח על הביטוח יאמר שהם הבינו מהר מאוד את הצורך המהותי 
של הלקוחות בשירותי רפואה מרחוק ואפשרו לסוכנים לשווק את כתב השירות גם במנותק 
מפוליסת בריאות מסוימת. ההיענות המיידית שלהם לצורך אפשרה לנו להעניק שירות רפואי 

מגפת הקורונה חשפה ביתר שאת את חיוניות השירותים הרפואיים הפרטיים, בדגש על שירותי הרפואה מרחוק 
שחוו גידול משמעותי ניכר בהיקף הביקושים • "הטלמדסין הוכחה כגיבורה השקטה של מגפת הקורונה"

המשך בעמוד הבא

"שירותי הרפואה מרחוק 
כאן כדי להישאר!"

אטל מולכו פיליבה 
המשנה למנכ"ל 

פמי פרימיום | 
צילום: הלל מאיר
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מידי ולהקל בכך גם על מערכת הרפואה הציבורית".

מי הם הרופאים שנותנים את השירות? 
שכיהנו  רופאים  ידי  על  מנוהל  המערך  הרפואי.  השירות  איכות  על  פשרות  אין  פרימיום  "בפמי 
כמנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות ונותני השירות הם רופאים מומחים – ולא רק ברפואת משפחה 
ורפואת ילדים אלא בכל הדיסציפלינות הרפואיות הקיימות, כולל מומחים, נירולוגים, המוטולוגים, 
כלל הרופאים המייעצים שלנו הם  לחוזר טל-רפואה של משרד הבריאות,  ועוד. בהתאם  קרדיו 
וסגני מנהלים במחלקות  רבים מהם מנהלים  יותר מחמש שנים,  וותק של  רופאים מומחים עם 

הרלבנטיות בבתי חולים בישראל, כאשר הלקוח הוא זה שמחליט באיזה התמחות לבחור".

עם  להגיע  קודם  צריך  שהפציינט  או  פמי  רופאי  של  מרשמים  מכבדים  מרקחת  בתי  האם 
המרשם לרופא המשפחה האישי שלו בקופת החולים?

לשלוח  לרופא  מאפשרת  שלנו  המערכת  רפואי,  ייעוץ  כל  אחרי  תרופות.  רק  ולא  "כמובן! 
לפציינט הפניות לבדיקות דימות או בדיקות מעבדה, הפניות לייעוץ נוסף וכמובן גם מרשמים 
דיגיטאליים לתרופות ותכשירים הנדרשים, שימתינו לפציינט בבתי המרקחת של קופת החולים 

שלו או בבתי המרקחת הפרטיים ברחבי הארץ".

עם כל הטכנולוגיה הזו, האם לא מדובר בפתרון שמתאים לצעירים בלבד?  
ונהנים  רב בשירות  עושים שימוש  הגיל השלישי  בני  גם  כן,  וגילאים.  חוצה מגזרים  "השימוש 
את  לטרטר  שבמקום  שהבינו  הצעירים,  ההורים  מאוכלוסיית  פחות  לא  והנגישות  מהנוחות 
הילד הסובל מדלקת,  וירוס או חום, למוקד כלשהו, באמצע הלילה, ולהסתכן בחשיפה שלו 

לתחלואה אחרת, אפשר – באמצעות מערך הרפואה מרחוק המשוכלל של פמי פרימיום, לקבל 
גם מטופלים בתהליכי  כך  ילדים מומחה.  רופא  ידי  על   - וזמין מהבית  נגיש  שירות  מקצועי, 

שיקום שעדיין רתוקים לבתים". 

יש לכם הרבה מטופלים גם מחוץ לערים הגדולות?
"בוודאי. הרי שירותי הרפואה מרחוק שלנו מבטלים למעשה את המרחק הפיזי ומגבירים את 
חשוב  ולא   – אחד  קליק  למרחק  הגדולים  הרפואיים  מהמרכזים  מומחים  לרופאים  הנגישות 
שדובר  מומחה  רופא  עם  להתייעץ  לך  וחשוב  בחו"ל  אתה  אם  ואף  בארץ  נמצא  אתה  איפה 
עברית. אגב, המטופלים מעידים כי הודות למתכונת העבודה שהטמענו במערכת, הרי שלמרות 
המרחק הפיזי מהרופא, הם חשים כי הטיפול הרבה יותר אישי מאשר ברוב הביקורים הפיזיים 
שלהם בקליניקת הרופא. 'שם הוא כל הזמן מסתכל על המחשב ואנחנו רואים רק את הפדחת 
שלו. ברפואה מרחוק של פמי פרימיום, בין אם הוא מעיין בתיק הרפואי שלנו ובין אם הוא בודק 

אותנו – הוא מסתכל עלינו ועסוק רק בנו', מספרים הלקוחות".

מה הלקח המרכזי שניתן ללמוד לגבי הרפואה מרחוק בעקבות משבר הקורונה? 
"במשפט אחד - הרפואה מרחוק היא כאן כדי להישאר. הטלמדסין הוכחה כגיבורה השקטה 
זו  והיא כבר משנה, הלכה למעשה, את הדרך שבה אנו צורכים רפואה.  של מגפת הקורונה" 
החולים  בתי  מנהלי  לשירות,  שמצטרפים  הרופאים  המעורבים:  לכל   WIN-WIN של  מערכת 
מרגשים  תודה  במכתבי  מוצפים  אנחנו  עצמם.  המבוטחים   – חשוב  והכי  החולים  וקופות 
וממשיכים לקבל בכל יום פניות של מעסיקים נאורים המבקשים להבטיח לעובדיהם ולחברים 

בארגונים שלהם את רפואה העתיד – כבר היום". 

המשך מעמוד קודם

ריאיון עם אטל מולכו פיליבה, המשנה למנכ"ל פמי פרימיום

"לזכות חברות הביטוח והמפקח 
על הביטוח יאמר שהם הבינו 
מהר מאוד את הצורך המהותי 
של הלקוחות בשירותי רפואה 

מרחוק ואפשרו לסוכנים לשווק 
את כתב השירות גם במנותק 

מפוליסת בריאות מסוימת"

אטל מולכו פיליבה בכנס הבריאות השנתי ה-15 של עדיף - שנת 2018
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למקצוענים בביטוח

מוסיפים לך ערך

קבלת מידע מקצועי ועדכונים חשובים בזמן אמתדוחות, חוזרים והנחיות, פסקי דין ועוד...
גישה לפורטל עדיף

מרכז את אירועי היום

ניוזלטר יומי
שירות מבזקים בנושאים 

ותחומים על פי בחירה

עדיף עכשיו
מרחיב ומעמיק נושאים 

אשר על סדר היום
מתחם תוכן המרכז שידורי 

לייב, תכני וידאו ופודקאסטים

עדיף TVשבועון עדיף

עדיף ב-WhatsAppאיתור מידע מקצועי
מומחים עונים על שאלות מקצועיות שלכם

מרכז מומחים משיבים

הנחות והטבות 
על כל מוצרי עדיף

שומר אותך 
מעודכן ומקצועי 

בכל מקום ובכל זמן
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"בחודשים האחרונים אנו עדים לעלייה משמעותית של כמאות אחוזים בצריכה של השירותים 
הדיגיטליים מצד הלקוחות. אנו רואים זאת גם מקרב לקוחות שלא צרכו שירותים דיגיטליים 
הציפייה  גם  נובעת  מכאן  זה.  בהקשר  הלקוח  לחוויית  מאוד  גבוהה  משמעות  יש  ולכן  בעבר, 
הגבוהה של הלקוחות לשירותים דיגיטליים נגישים, פשוטים להפעלה ומהירים. בנוסף, אחד 
לבצע  יהיה  שניתן  כך  ולגמישות,  לשינוי  היכולת  של  השריר  הוא  לארגון  החשובים  השרירים 
לנגביץ'  טל  מספרת  כך  קצר",  מאוד  זמן  בפרק  מחדש  מסלול  לחשב  ואף  מהירות  התאמות 

אברהם, סמנכ"ל ומנהלת תחום דיגיטל וחדשנות במנורה מבטחים ביטוח.
בייצור  הדיגיטלית  ליכולת  כהגדרתה,  האדירה,  החשיבות  את  מדגישה  היא  מיוחד  בריאיון 
פתרונות גמישים ומהירים ובמתן מענה מהיר ללקוחות, לסוכנים ולארגון עצמו באירועים לא 

צפויים כמו הקורונה. "אני שמחה שאנחנו שם", היא אומרת בשביעות רצון.

ועבור  הסוכנים  עבור  מבטחים  במנורה  הדיגיטליות  הפלטפורמות  של  היתרונות  מהם 
הלקוחות? 

"תקופת הקורונה יצרה מציאות בלתי נמנעת של עבודה מרחוק באונליין, כאשר שני התוצרים 
דיגיטליים  בכלים  לשימוש  ומעבר  'מסורתיות'  עבודה  שגרות  שינוי  הם  שלה  המשמעותיים 

בעבודה היום-יומית. 
)TIME TO MARKET) מהיר ליצירת תהליכי מכירה דיגיטליים   TTM-לנוכח זאת, נדרשנו ל
עבור הסוכנים, שאפשרו לשמר את הפעילות העסקית על ידי תהליכי מכירות ועבודה מרחוק,  

וכן לאפשר, לנו, כחברה, שיח  עם הלקוחות  גם באונליין". 

כיצד אתם רואים את השינוי שעברו הצרכנים בתקופת הקורונה?
"הקורונה שינתה חד משמעתית את אופן ההסתכלות של הלקוחות על תחום הביטוח והפנסיה. 
בעבר, הלקוחות התעניינו בעיקר במוצר עצמו ורק לאחר מכן, בזמינות החברה והדיגיטליות 

שלה. כיום, המצב הוא אחרת, הלקוחות מתעניינים הן במוצר והן בזמינות החברה למתן מענה 
עבורם. 

לכן אפשרנו ללקוחותינו לבצע תהליכים דיגיטליים מלאים המאפשרים להם יכולת עצמאית 
לביצוע פעולות מרחוק, כמו קבלת מידע אישי, הצטרפויות וביצוע פעולות בכל נושא בפשטות 
ובמהירות. תהליכים המחזקים את הקשר שלנו עם הלקוחות ומבטיחים את נאמנותם בכל עת. 
בנוסף, ניתן לראות כי בתקופה של חוסר ודאות כלכלית, גם בני הדור הוותיק נחשפו לשירותים 
הדיגיטליים וכאלו שבעבר נמנעו  משימוש בכלים הדיגיטליים קפצו למים, והאמת? שחו בהם 

יפה מאוד".

אילו שירותים ותהליכים דיגיטליים הענקתם ללקוחות בתקופה הקורונה?
"העידן הדיגיטלי הביא עמו חלופות רבות שיכולות לגשר על פערים פיזיים, חברתיים וכלכליים 
שנוצרו בעקבות הקורונה. חלק מאסטרטגיית השירות שלנו, הנה מתן דגש לצרכי הלקוחות, 

תוך  יצירת שקיפות מלאה ומתן מענה איכותי ומהיר. 
עובדה זו, באה לידי ביטוי, בין היתר, בפיתוח תהליכים דיגיטליים המותאמים לצורכי הלקוחות. 
לדוגמה, פדיון פנסיה דיגיטלי מלא, תהליך שניתן לבצע רק אצלנו  )הראשונים בענף הפנסיה(, 

מעבר בין מסלולי השקעה, הגשת תביעות ועוד.
בנוסף, השקנו את מוצר ביטוח הרכב 'מיילי' במסגרתו משלם הלקוח ביטוח לפי היקף הנסיעה 

וזאת מבלי להתקין עזרים טכנולוגיים ברכב". 

אחוזים  מאות  של  גידול  על  מספרים  מבטחים  במנורה 
בעקבות  הלקוחות  מצד  הדיגיטליים  השירותים  בצריכת 
ליכולת הדיגיטלית  "יש חשיבות אדירה   • משבר הקורונה 
בייצור פתרונות גמישים ובמענה מהיר ללקוחות, לסוכנים 

ולארגון עצמו באירועים לא צפויים"

שם המשחק: 
עוצמה דיגיטלית

ריאיון עם טל לנגביץ' אברהם, סמנכ"ל ומנהלת תחום דיגיטל 
וחדשנות במנורה מבטחים ביטוח 

"בתקופה של חוסר ודאות כלכלית, גם בני הדור 
הוותיק נחשפו לשירותים הדיגיטליים וכאלו שבעבר 

נמנעו  משימוש בכלים הדיגיטליים קפצו למים, 
והאמת? שחו בהם יפה מאוד"

טל לנגביץ' | צילום: דוברות מנורה מבטחים 
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