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ריסק

גילאי כניסה
18-70
גיל תום 80 -

פוליסה המבטיחה סכום פיצוי כספי חד פעמי למוטבי המבוטח במקרה פטירה מכל סיבה שהיא,
תאונה או מחלה ,במהלך תקופת הביטוח
 תום תקופת הביטוח בגיל  80או בתום הביטוח היסודי (במידה ויש)  -המוקדם מבין השניים
 במקרה של מות המבוטח בתקופת הביטוח  -ישולם סכום הביטוח למוטבים בפוליסה
 על גבי כיסוי ריסק ניתן להוסיף ביטוחים וכיסויים נוספים כגון :מוות מתאונה ,שחרור ועוד

למי מיועד הכיסוי?

 לכל המעוניין להבטיח את עתיד יקיריו בעת אסון
 לכל המעוניין שהקרובים אליו ימשיכו לחיות ברמת חיים ראויה גם לאחר לכתו
 לכל המעוניין בסכום חד-פעמי משלים לביטוח מנהלים או קרן פנסיה

 | 4ריסק

ריסק משכנתא ' -בית בטוח'

גילאי כניסה
18-70
גיל תום 80 -

תוכנית הביטוח 'בית בטוח' היא פוליסת ביטוח חיים ומבנה לנוטלי משכנתא ,ומשלבת בתוכה
ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה למשכנתא עבור הדירה או הנכס שרכשתם:
 התוכנית מעניקה לכם ביטוח משכנתא עם הכיסויים הרחבים ביותר בעלות הנמוכה ,וזאת
במסגרת פוליסה אחת מקצועית החוסכת לכם ביטוחים משלימים.
 כיסוי למקרה מוות בתעריפים אטרקטיביים
 במקרה ביטוח תכוסה יתרת המשכנתא כולל קנסות פירעון במידה ויהיו פיגורים בתשלום
המשכנתא עד  12חודשים
 כיסוי מקיף למבנה בתעריף מוזל הכולל מקרים של שריפה ,דיור חלופי ,פריצה ,רעידת
אדמה ,סערה ועוד
 ביטוח צד ג' עד לסכום של ( ₪ 500,000למשלבים ביטוח מבנה בפוליסה)
ריסק  /ריסק משכנתא:
הפרמיה משתנה מידי שנה בהתאם לגיל המבוטח ,התעריפים שונים בין גברים ונשים ובין מעשנים ללא מעשנים וכל
זאת בכפוף להצהרות המבוטח בטופס ההצעה ובהצהרת הבריאות
החרגות  -החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח אם פטירת המבוטח אירעה עקב התאבדות במהלך שנת
הביטוח הראשונה

למי מיועד הכיסוי?

 לכל המעוניין לרכוש ביטוח משכנתא עם הכיסויים הרחבים ביותר בעלות נמוכה,
במסגרת פוליסה אחת מקיפה החוסכת רכישת ביטוחים משלימים נוספים
ריסק משכנתא | 5

מטריה TOP

השלמה איכותית לכיסוי נכות בקרן הפנסיה
כיסוי משלים זה נותן מענה לשלוש סוגיות עיקריות כפי שבאות לידי ביטוי בתקנון התקני של קרנות
הפנסיה החדשות ,ובכך משפר את הכיסוי הביטוחי לנושא אובדן כושר עבודה.
פרק א' :כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק ספציפי
כיסוי למקרה ביטוח של אובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק ספציפי ,ובתנאי שהמבוטח אינו
באובדן כושר עבודה לפי הגדרת עיסוק סביר.
פרק ב' :כיסוי למקרה ביטוח לתקופת האכשרה בקרן הפנסיה
כיסוי למקרה ביטוח לפי הגדרת עיסוק סביר לתקופת האכשרה בקרן פנסיה במקרה בו תביעת
המבוטח מקרן הפנסיה נדחתה בשל אובדן כושר עבודה בתקופת האכשרה
תקופת הביטוח:
עד  5שנים מהתאריך אותו ציין המבוטח בטופס ההצעה
פרק ג' :כיסוי לביטול קיזוז קצבת הנכות על ידי קרן הפנסיה מול פיצוי חודשי מגורם ממשלתי
כיסוי זה מכסה סכומים אותם קיזזה קרן הפנסיה מהפיצוי החודשי המשולם על ידה כנגד תשלומים
אותם רשאי המבוטח לקבל מגורם ממשלתי בשל אותו מקרה ביטוחי.

ש תביעה
להגי

דיגיטלי
באופן

גיטל – 
טחים בדי
נורה מב
מ
 | 6מטריה

TOP

יר  נח
ל  מה
ק

לפרקי היסוד ניתן להוסיף אחד או יותר מההרחבות הבאות:
 תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה (פרנצ'יזה)
 הארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי לחמש שנים
 הגדלת תגמולי ביטוח אחת לשנה בתקופת תשלום הפיצוי 2% / 1%
עוד על המטריה:
 שחרור לפרמיות ולהפקדות מובנה בפוליסה
 ניתן להעביר פרמיה באמצעות ממשק מעסיקים
 כיסוי "מורחב" :בגין אובדן כושר עבודה חלקי מעל 25%
 תקופת המתנה 3 :חודשים
 חריגים :בדומה לחריגים החלים בפוליסת אובדן כושר עבודה.

גילאי כניסה
20-57
גיל תום 67 -

פיצוי
מקסימלי
בהצטרפות
₪ 20,000

הפרמיה משתנה מידי שנה בהתאם לגיל המבוטח ,ייתכנו תוספות
מקצועיות  /רפואיות
כל זאת בכפוף להצהרות המבוטח בטופס ההצעה ובהצהרת הבריאות

למי מיועד הכיסוי?

 לכל המעוניין לשפר את הגדרות כיסוי הנכות בקרן הפנסיה ולקבל כתובת נוספת לתביעה
במקרה של דחיית תביעת הנכות מהקרן .הכיסוי הכרחי לכל עובד – שכיר  /עצמאי ששכרו
מבוטח בקרן פנסיה ומעוניין לשפר את סיכוייו לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה.
מטריה 7 | TOP

בלעדי למנורה מבטחים מוצר פנסיוני ייחודי המעניק
הגנה פנסיונית מושלמת

perfect
כיסוי פנסיוני מושלם
פנסיה

מטריה

ריסק

חדש! הנחה על הריסק
ב 15%perfect-לשנים א'-ו'

 | 8פרפקט

פנסיה

קרן הפנסיה הגדולה
והיציבה בישראל ,זוכה
בפעם השמינית ברציפות
בתואר
"קרן הפנסיה של השנה"

ריסק

•השלמה לכיסוי השאירים
בקרן הפנסיה כסכום חד פעמי
למקרה פטירה
•סכומי ביטוח לבחירה בהתאמה
לצרכי הלקוח/ ₪ 250,000 :
₪ 750,000 / ₪ 500,000

מטריה TOP

מוצר בלעדי וייחודי
•השלמה איכותית של כיסוי
הנכות בקרן הפנסיה
•שלושה פרקי יסוד :עיסוק
ספציפי ,ביטול אכשרה,
ביטול קיזוז גורם ממשלתי

ביטוח מנהלים ועצמאיים
ביטוח מנהלים מאפשר לכם ,בין אם אתם עצמאיים או שכירים ,לחסוך בצורה חכמה לתקופת
הפרישה .מטרת הכסף שייצבר בחיסכון היא החלפת המשכורת החודשית ,על מנת שתוכלו
לשמור על רמת החיים אליה התרגלתם ולחיות ברווחה עם היציאה לגמלאות.

למי מיועד הכיסוי?

 לכל מי שמעוניין בתכנית חדשנית המצטיינת בגמישותה ומאפשרת לשלב בין
חיסכון לפרישה וכיסוי לאובדן כושר עבודה ,עם אפשרות לקבלת מקדם קצבה
מובטח מגיל  *60ודמי ניהול מעוגנים בחוזה ולא ניתנים לשינוי.

ביטוח מנהלים ועצמאיים | 9

טופ לעתיד

כיסוי לאובדן כושר עבודה

כיסוי אובדן כושר עבודה של מנורה מבטחים מבטיח לך תשלום חודשי במקרה של הפסקת עבודה
עקב תאונה או מחלה באופן זמני או קבוע ,בפוליסה כיסוי לאובדן כושר עבודה מורחב (החל מ 25%
אי כושר) ואפשרות להגדלת פיצוי חודשי ב  15%ללא מילוי הצהרת בריאות!
ניתן להוסיף ולשפר את הכיסוי ע"י מגוון הרחבות ,בין היתר:
 אי כושר בהגדרת עיסוק ספציפי (למקצועות מסוימים עפ"י החלטת החברה)
 קיצור תקופת ההמתנה לחודש
 ביטול קיזוז פיצוי חודשי מול גמלת ביטוח לאומי בגין תאונת עבודה
 הגדלת גג חתם לשכיר ב 25% / 20%
 הגדלת תגמולי הביטוח (ב  1%או  2%כל שנה)
עוד על טופ לעתיד:
 הגדרת עיסוק סביר משופרת
 הגדרת עיסוק ספציפי משופרת לעצמאיים – מתייחסת גם למעמד המבוטח
 גג חתם  15%חל גם על תגמולים לעצמאיים
 קיזוז מול מבטחים אחרים וגורם ממשלתי – סך הפיצוי החודשי מכל הגורמים יעמוד על 100%
עם רצפת תשלום של  30%מהפיצוי החודשי

למי מיועד הכיסוי?

 למי ששכרו מבוטח בביטוח מנהלים  /רובד שכר שאינו מבוטח בקרן פנסיה ,ומעוניין בכיסוי
איכותי למקרי אובדן כושר ,הכיסוי מודולרי ומאפשר התאמה מרבית לצרכי העובד ומספק
הגדרות איכותיות לשכיר ועצמאי
 | 10טופ לעתיד

גילאי כניסה
20-57
גיל תום 67 -

שווה לעתיד משלים
אנחנו סומכים על היכולת שלנו לפרנס ולכלכל את עצמנו ,אך
לחיים יש לפעמים תכניות אחרות
כיסוי שווה לעתיד משלים מעניק למבוטח סכום כספי חד-פעמי
ומספק ביטחון פיננסי במקרה של תאונה או מחלה הגורמות לכך
שמהמבוטח נמצא במצב של נכות מקצועית ,מוחלטת ותמידית.

גילאי כניסה
20-60
גיל תום
64/67

לכיסוי שני נספחים אפשריים:
"שווה לעתיד משלים טופ" המעניק פיצוי במקרה בו המבוטח איבד את יכולתו לעסוק במקצוע בו
עסק ערב קרות מקרה הביטוח – סכום פיצוי מקסימלי ₪ 300,000
"שווה לעתיד משלים פלוס" המעניק פיצוי במקרה בו המבוטח איבד את יכולתו לעסוק במקצוע בו
עסק ובכל מקצוע אחר המתאים להשכלתו ,הכשרתו וניסיונו – סכום פיצוי מקסימלי ₪ 500,000
ביטוח מנהלים ועצמאיים | 11

סטטוס גולד

גיל כניסה
מקסימלי
50

שכיר  /עצמאי? מעוניין בשליטה בכספי הגמל שלך?
מהיום ניתן לאחד את כל הקופות שלך בפוליסה אחת :חבילת סטטוס גולד
 דמי ניהול אטרקטיביים מעוגנים בחוזה
 מבחר מסלולי השקעה לבחירת הלקוח
 אפשרות לניוד כספים ממספר קופות שונות (ללא הגבלה) תוך שמירה על "צבע הכסף"
 אפשרות לקבלת מקדם קצבה המגן מפני התארכות תוחלת החיים החל מגיל *60
*מותנה באישור החברה במועד הרלוונטי

למי מיועד הכיסוי?

 לכל מי שמעוניין בריכוז כספי החיסכון לפרישה ממספר גורמים שונים לתוך פוליסה אחת
משופרת ובכך לייצר סדר וארגון במכלול הנכסים הפיננסיים.

 | 12פרפקט

לקבל עדכון בסיום הפקת הפוליסה
מנורה מבטחים בדיגיטל –  קל  מהיר  נח

ביטוח מנהלים ועצמאיים | 13

TOP FINANCE

השילוב המושלם בין חיסכון להשקעה
 ללא תקרת הפקדות לתכנית!
 נזילות  -פוליסת החיסכון ניתנת למשיכה חלקית או מלאה בכל יום עסקים ללא התחייבות לתקופת השקעה מינימלית וללא קנסות פדיון
 גמישות – ניתן לבחור ולשלב בין הפקדה של סכום חד פעמי לבין סכום חודשי
 מבחר מסלולי השקעה עם אפשרות למעבר חופשי ביניהם (המעבר אינו אירוע מס)
 דחיית מס – המס בגין הרווח הריאלי מחושב רק בעת פדיון*
 הטבות מס ללקוחות בגיל פרישה**
 מידע אישי – ניתן לצפות מדי יום במצב ההשקעה והחיסכון בפוליסה שעל שמך באזור המידע האישי באתר מנורה מבטחים
www.menoramivt.co.il

חדש במנורה מבטחים -

הטבה ללקוחות TOP FINANCE

הלוואה בריבית  1.25%צמודת מדד
הלוואה* לתקופה של עד  7שנים ,בסכום הלוואה עד  78%מערך הפדיון  -הלוואת שפיצר או בלון עד 84
תשלומים  -ללא ערבויות או בטחונות נוספים ,ללא עמלת פתיחת הלוואה ו/או עמלת פירעון מוקדם.
אפשרות להתנהלות ישירה מול צוות הלוואות ייעודי שייתן לך מענה מקצועי ,מהיר ואדיב.
*מותנה באישור מוקדם והצגת מסמכים רלוונטיים
ט.ל.ח .כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה ולנהלי החברה כפי שיקבעו מעת לעת .הצעתנו וכל האמור בה הינו בכפוף להוראות כל דין ,מיועד לצורך מידע בלבד
ואינו מהווה תחליף ו/או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי אשר ניתן בכפוף לחוק .1 .בכפוף להסדר התחיקתי .הרווח מוגדר כהכנסה
מריבית .האמור מהווה תמצית בלבד של הוראות החוק ואינו מהווה את כל הוראות החוק .2 .גיל פרישה  -כמשמעותו בחוק גיל פרישה ,התשס"ד  . 2004 -בכפוף להוראות
החוק ההטבות ניתנות גם ליחיד שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה ומלאו להם  55שנים ב  1 -בינואר  ,2003בכפוף לתקרות הקבועות בחוק ו/או שיקבעו בחוק ,ככל שיקבעו.
 | 14טופ פיננס

מעוניין להפקיד כסף נוסף לפוליסת  TOP FINANCEשלך?
הפקדה חד-פעמית דיגיטלית:
באתר מנורה מבטחים /
עמוד טפסים דיגיטליים

בפורטל סוכנים

אפשרות לשליחת מסרון ללקוח
עם קישור להפקדה דיגיטלית

מידע אישי

באתר מנורה מבטחים

גם פדיון ניתן לבצע באופן דיגיטלי
אתר קבוצת מנורה מבטחים
תחת לשונית טפסים דיגיטליים לשירותך

למי מיועדת התכנית?

 לכל מי שמעוניין ביתרון המשולב של פוליסה מחד ותוכנית חיסכון מאידך המאפשרת ניהול
הכסף באופן חכם ,עם דמי ניהול אטרקטיביים שהם העלות היחידה בפוליסה וגמישות גדולה
בבחירת מסלולי השקעה.
טופ פיננס | 15

 TOPקצבה מיידית

גיל כניסה
מינמלי
60

מוצר המיועד לניוד חיסכון הוני  /קצבתי (מקופות גמל ,קופת גמל לקצבה ,פוליסות ביטוח או
קרנות פנסיה) ו  /או הפקדה חד פעמית של כספים לגילאי  60+לצורך קבלת קצבה חודשית
לכל החיים
 חדש במנורה מבטחים!!  240חודשי הבטחה  % +לבן/בת זוג
 מקדם קצבה מובטח להגנה מפני התארכות תוחלת החיים
 מגוון מסלולי הבטחת קצבה מינימום תקופת תשלום  180/240/300/360חודשים
 מסלול בן  /בת זוג ייחודי הכולל קצבת שאירים לכל החיים (בין  30ל 100 -אחוזים מהקצבה)
 שני מסלולי השקעה לרבות מסלול הבטחת תשואה
 ניתן לבצע היוון לחלק מהקצבה בהתאם לתנאי הפוליסה

למי מיועד הכיסוי?

 לכל המעוניין להמשיך ולקבל משכורת קבועה שנכנסת לבנק כל חודש  -גם לאחר הפרישה
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+TOP GOLD \ TOP GOLD

גיל כניסה מינימלי
TG - 50
גיל כניסה מינימלי
TG+ - 60

מוצר ייחודי בתחום פתרונות פרישה והגיל השלישי:

 מיועד לניוד חיסכון קצבתי והוני (מקופת גמל ,קופת גמל לקצבה ,פוליסת ביטוח או קרנות
פנסיה) ו/או הפקדה חד פעמית של כספים לגילאי .60+
 יכולת לדחיית הבחירה כיצד לקבל את הכספים  -כסכום חד פעמי או כקצבה.
 מקדם קצבה מובטח להגנה מפני עלייה בתוחלת החיים
 מגוון מסלולי הבטחת קצבה  -מינימום תקופת תשלום של  180/240/300חודשים
 מסלול בן/בת זוג ייחודי הכולל קצבת שארים לכל החיים ( 30עד  100אחוזים מהקצבה)
 כספים הוניים ניתנים למשיכה בפדיון גם כהכנסה חודשית (אנונה)
 ניתן להוון חלק מתשלומי הקצבה

שנשים מים לקפה?
נשמח לתאם עימך פגישה במרכזי
הפרישה שלנו ולהעניק לך את
הליווי וההכוונה המקצועיים לניהול
המשאבים הפיננסים שלך בצורה
המתאימה לך ביותר.
לתיאום פגישה אנא פנה לסוכן
הביטוח שלך או לתחום
הגיל השלישי ותכנון פרישה:
כתובת מיילgil3@menora.co.il :
טלפון072-3838188 :

למי מיועד הכיסוי?

 לכל המעוניין להגן על כספי הגמל שחסך שנים רבות ולהבטיח לעצמו קבלת קצבה
חודשית לכל החיים ובכך לשמור על רמת חיים אופטימלית גם בגיל פרישה ע"י ריכוז כל
הכספים במוצר אחד
טופ קצבה מיידית | 17

הגשת תביעת חיים
באמצעים דיגיטליים

סוכן/ת יקר/ה,
אנו שמחים לעדכנך כי מהיום ניתן להגיש תביעה ולהשלים מסמכים מהטלפון הנייד או מהמחשב!
את התביעות ניתן להגיש ולהשלים באמצעות:
אתר קבוצת מנורה מבטחים
תחת לשונית תביעות
פורטל סוכנים
באפשרותך לשלוח קישור לטופס הדיגיטלי באמצעות הודעת SMS
למבוטח או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני

סוגי התביעות עבורם ניתן השירות:
תביעות פטירה ,אובדן כושר עבודה ,נכות מוחלטת ותמידית ונכות מתאונה
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הלקוח מעוניין לבטל את הפוליסה?
חדש במנורה מבטחים:

בקשות לשימור לקוח באופן דיגיטלי!
פותחים את
הקישור

ממלאים את
הבקשה לשימור

מקבלים מענה
ישירות למייל

מחלקת שימור עוזרת לך לשמור על התיק

פרטים אצל המפקחים

בקשות לשימור לקוח באופן דיגיטלי | 19

טבלת מסמכים רפואיים נדרשים
ובדיקות לסכומי ביטוח חיים
גיל המועמד
-

-

-

-

-

-

20-45

20-45

51-55

56-60

61-65

66-80

ביטוח למקרה מוות
עד 3,000,000
מ 3,000,001-עד 5,000,000

אבדן כושר עבודה
עד 18,000
מ 18,001-עד 35,000

מ5,000,001 -

מ35,001 -

עד 16,000
מ 16,001-עד 30,000
מ30,001 -
עד 13,000
מ 13,001-עד 30,000
מ30,001 -

עד 3,000,000
מ 3,000,001-עד 5,000,000
מ5,000,001 -
עד 1,600,000
מ 1,600,001-עד 4,000,000
מ4,000,001 -
גיל כניסה מקסימלי 57
עד 9,000
עד 1,300,000
מ 9,001-עד 15,000
מ 1,300,001-עד 3,000,000
מ15,001 -
מ3,000,001 -
עד 1,300,000
מ 1,300,001-עד 2,500,000
מ2,500,001 -
עד 600,000
מ 600,001-עד 1,000,000
מ1,000,001 -

מסמכים נדרשים ובדיקות
הצהרת בריאות מלאה
בדיקה רפואית רגילה
בדיקה רפואית מורחבת
הצהרת בריאות מלאה
בדיקה רפואית רגילה
בדיקה רפואית מורחבת
הצהרת בריאות מלאה
בדיקה רפואית רגילה
בדיקה רפואית מורחבת
הצהרת בריאות מלאה
בדיקה רפואית רגילה
בדיקה רפואית מורחבת
הצהרת בריאות מלאה
בדיקה רפואית רגילה
בדיקה רפואית מורחבת
הצהרת בריאות מלאה
בדיקה רפואית רגילה
בדיקה רפואית מורחבת

 .1בדיקה רפואית רגילה – כללית ,א.ק.ג  ,מעבדה כולל  ,HIVקוטינין (ללא מעשנים) .2 .בדיקה רפואית מורחבת – כללית ,ארגומטריה  ,מעבדה כולל  ,HIVפרופיל שומנים,
תפקודי כליות ,קוטינין ללא מעשנים) .3 .סכומי הביטוח מצטברים וכוללים סכומי ביטוח קיימים וחדשים למבוטח בכל הפוליסות וההצעות .4 .בסכומי ביטוח למקרה מוות
מעל  4,000,000יש למלא שאלון פיננסי חתום ע"י רואה חשבון ו/או הוכחת הכנסה .בכיסוי משכנתא יש להעביר הסכם הלוואה .5 .אין לבצע בדיקה שלא צוינה בטבלה ,
בהוצאות בדיקה שהוזמנה שלא על פי הטבלה יחויב הסוכן המזמין.
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מטריה :TOP
 ברכישת בסיס עיסוק ספציפי ו/או בסיס ביטול קיזוז לא תהיה הפניה לבדיקות רפואיות
 ברכישת בסיס ביטול תקופת אכשרה:
בטווח הגילאים  51-55וסכום ביטוח העולה על  ₪ 13,000תהיה הפניה לבדיקות רגילות
מגיל  56ומעלה וסכום ביטוח העולה על  ₪ 9,000תהיה הפניה לבדיקות רגילות
טבלת גילאי כניסה וסכומי ביטוח מקסימליים לתכניות ביטוח חיים
שם התכנית
ריסק  / 1ריסק משכנתא
טופ לעתיד (אכ"ע)
מטריה TOP
מוות מתאונה
נכות מתאונה (ריידר בלבד)

גיל כניסה מינימלי
18
20

גיל כניסה מקסימלי
70
 ( 57מינימום  10שנות ביטוח)

20

57

20
0

יסודי –  60ריידר 64 -
64

סכום ביטוח מקסימלי
8,000,000
38,000
( ₪ 20,000בהצטרפות)
3,000,000
1,000,000

 .1מוות מתאונה :ברמת הפוליסה  -לא יעלה סכום ביטוח ריידר על ס"ב יסודי .ברמת ת"ז במנורה מבטחים  -ניתן לרכוש עד פי  3מסכום
הביטוח למקרהמוות מוגבל בתקרה של ₪ 3,000,000
 .2נכות מתאונה :ברמת הפוליסה  -לא יעלה סכום ביטוח ריידר על ס"ב יסודי .ברמת ת"ז במנורה מבטחים  -ניתן לרכוש עד פי  3מסכום
הביטוח למקרה מוות מוגבל בתקרה של ₪ 1,000,000
 .3גילאי הכניסה מתייחסים לגיל ביטוחי
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מוצרים מובילים
ביטוח חיים
ריסק 1

שווה לעתיד משלים

לעיקרי הכיסוי לחץ כאן

לעיקרי הכיסוי לחץ כאן

מטריה TOP

טופ לעתיד (אכ"ע)
לעיקרי הכיסוי לחץ כאן

לעיקרי הכיסוי לחץ כאן

מוות מתאונה

לעיקרי הכיסוי לחץ כאן
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עמוד ללא תוכן
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מערכת הטפסים הדיגיטלים של מנורה מבטחים
סוכני מנורה מבטחים,

באפשרותכם לייעל את זמן הטיפול בתביעה באמצעות תהליך דיגיטל -יעיל ומסודר הנגיש וזמין גם מהסלולר

לצפייה בסרטון הסבר על המערכת
לפניכם  2אפשרויות לשימוש במערכת:
כניסה באמצעות לינק ללא סיסמא
 .1היכנסו ישירות למערכת דרך הקישור ללא צורך בהזדהות:

לכניסה למערכת טפסים דיגיטליים
 .2הקלידו את פרטיכם בעמודה' :הפרטים שלי'
 .3יש לסמן את הטופס הרצוי לשליחה ללקוח
 .4מלאו את פרטי הלקוח
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במידה והוגדרו דרך 'תקשוב
סוכנים' לוגו ותמונה שלכם –
הלקוח יקבל את התהליך הדיגיטלי
יחד עם התמונות שהוגדרו

כניסה באמצעות מערכת תקשוב סוכנים
 .1יש לבחור מס' סוכן הרלוונטי מתוך הרשימה
 .2העלו את לוגו הסוכנות ותמונה אישית (לא חובה)
 .3יש לסמן את הטופס הרצוי לשליחה ללקוח
 .4מלאו את פרטי הלקוח

שימו לב! זהו תהליך חד פעמי – רק
לאחר השליחה הראשונה של התהליך,
התמונה תישמר( .אנו ממליצים לבצע
שליחת טופס לניסיון על מנת לשמור
את הפרטים במערכת)

עכשיו תורו של הלקוח להמשיך את התהליך
בצורה פשוטה וקלה למילוי במחשב או
בסלולר – התהליך הדיגיטלי כולו יישלח ישירות
למנורה מבטחים ואתם תקבלו העתק למייל
עם הטופס שהגיש הלקוח

בקיצור – פשוט קל ונוח
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