
 

 !שלום רבסוכן / יועץ / משווק יקר, 

 01/04/2019תאריך  מ מערכת אלמגור החלבוצעו עדכונים ברצוננו להביא לידיעתכם כי 

 !לקוחות! לקבוצתליחיד ו/או  –פנייה ישירות להר הביטוח ממערכת אלמגור  הר הביטוח 

 .להר הביטוח במרוכז לכל הקובץ ולפנותמבוטחים חדשים דרך קובץ אקסל  ניתן לקלוט

 !אין צורך להקליד כל תעודת זהות בנפרד

 

  שיעור הכיסוי  -01.04.2019שינויים בחישוב א.כ.ע הנרכש מתוך ההפרשות החל מ

, כך שעלות הכיסויים יחושב מראש במועד ההצטרפות ויישאר קבוע לאורך הפוליסהלא.כ.ע 

 מסך כל ההפקדות עד תום הפוליסה. 35%הביטוחיים )ריסק וא.כ.ע( לא תחרוג מ 

 

 מדריך למשתמש:

 פנייה ישירות ממערכת אלמגור ללקוח יחיד ו/או לקבוצת לקוחות -הר הביטוח .1

)אם מעדכנים יש  יש לוודא הקלדת ת.ז. לקוח ותאריך הנפקת ת.ז. במסך "פרטים אישיים"

 ללחוץ על "שמור" למטה(.

 ביטוח"לאחר מכן יש ללחוץ בכפתור מטה "פנייה להר ה

 



 השאלות: 2הפנייה ובו יש לענות על ייפתח חלון 

 
לחצן "פנייה להר הביטוח" ויתקבל חיווי האם הקליטה בוצעה בהצלחה בסיום יש ללחוץ על 

 או האם קיים כשל טכני ויש לענות על השאלות במלואן ו/או לוודא תקינות נתונים.

 

 הביטוח" בסרגל מימין:ניתן לראות את פרטי הבקשה במסך "מעקב בקשות הר 

 

 
 ניתן ללחוץ על בקשה ספציפית או על ת.ז. לקוח לצפייה בתוכניות שהתקבלו:

 



 ניתן להוריד את קובץ האקסל שהתקבל מאתר הר הביטוח:

 
 

בנוסף, ניתן לקלוט קובץ אקסל המכיל פרטי לקוחות מרובים לקליטה חד פעמית של כולם 

 -ללא צורך בהקלדה נפרדת –יחד 

 

 להיכנס למסך "מעקב בקשות הר הביטוח" וללחוץ על "יבוא מאקסל": יש

 
 ייפתח חלון ובו קובץ הקלט להורדה:

 

 
 



 ולטעון את הקובץ ששמרתם.לאחר מכן, יש ללחוץ על "בחירת קובץ" 

 בסיום ללחוץ על "טען קובץ":

 
 

לכל לקוח  כל התוכניות שהגיעו מקליטות הר הביטוח במערכת )ליחיד או לרבים( יופיעו

 < לשונית "הר הביטוח":-במסך "תוכניות פנסיוניות" 
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קבוע, אשר לא  פיצוי א.כ.ע שיעורניתנה הנחייה לרכוש למבוטח  01.04.2019החל מיום 

 ישתנה ויפחת במהלך תקופת הפוליסה עקב חריגה ממגבלת התקציב.

הכיסויים הביטוחיים בפוליסה )א.כ.ע וריסק ככל  סך עלויותלחשב את  מראשלשם כך, נדרש 

סכום הפיצוי המקסימאלי הניתן גובה ולחשב את  -שנקנו( כך שלא יחרגו ממגבלת התקציב

 לרכישה ללקוח.

 ויישאר קבוע עד תום הפוליסה. מתוך ההפרשותזה יוצג ללקוח בעת רכישת הא.כ.ע  שיעור

 

 יסוד לחישוב זה:להלן הנחות ה

  2%הנחת גידול שנתי בשכר של 

 
  אי מתן הנחה שאינה וודאית כגון תעריף מפעלי )שכן הוא מותנה באי עזיבת

 עבודה( וכד'

 רציפות הפקדות ללא שינוי בשיעור ההפקדה 

 לתשומת ליבכם:

  לא שינוי.לכרגע  הההפרשות בביטוח מנהלים נשאר מעלרכישת א.כ.ע 

  נכון להיום לא ניתן לרכוש ריסק בפוליסות מנהלים כיוון שאין תעריפים לאחר

 (.SA)רק ריסק  15.02.2019

מערכת אלמגור הטמיעה את כל השינויים הללו והחישוב בפוליסות תקין ועונה על 

 דרישות החוק.

המערכת  -לאורך כל התקופה כוש את שיעור הפיצוי המבוקשבמקרים בהם לא ניתן לר

 55בעת ביצוע חישוב א.כ.ע למבוטח בן  , לדוגמהתתריע מהו גובה הפיצוי הניתן לרכישה

 :(75%הכולל הרחבות )שיעור פיצוי מבוקש ₪  10,000משכר של 

 

 לבדיקה מחודשת: 30%ולכן ננסה להזין  בקירובמדובר בשיעור פיצוי 

 



כמו כן, ניתן לראות את התפתחות סכומי הביטוח, השכר המבוטח ועלויות הפיצוי בדו"ח תזרים 

 הוצאות הכנסות ובטופס התפתחות הפרמיה.

 

 שימו לב!

ניתן להציג ולהציע ללקוח השלמת א.כ.ע במסגרת פרטית, על חשבונו,  75%ברכישת א.כ.ע הנמוך מ 

   SA"י רכישת מוצר א.כ.ע ע

 את הפער הביטוחי ניתן להציג במסך אבחון צרכים:

 

 

 

 

 

 



 וללחוץ על "השלם" )מסומן בריבוע אדום בתמונה מעלה( לצורך רכישת ההשלמה:

 

 כולל התפתחות פרמיה:

 

 

 

 אנו מאחלים לכם המשך עבודה פורה ומהנה!

או במייל  072-2313757 – מראשאום יבתניתן לקבל הדרכה כל יום חמישי במשרדנו 

helpdesk@newp.co.il . 

 צוות אלמגור, בברכה 
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