
 

 

 !שלום רבסוכן / יועץ / משווק יקר, 

 1/1/2019בתאריך    רסת מערכתעדכון ג בוצעברצוננו להביא לידיעתכם כי 

( 2018-1-10, חוזר ביטוח 2018ביולי  15תיקון" ) -החל מתאריך זה נכנס לתוקפו החלק השני של חוזר "צירוף לביטוח

ובמידה וכן חובה להציג  -המחייב לציין בביטוח חיים האם הפרמיה קבועה או משתנה, האם הפוליסה מחולקת לפרקים

וכמובן הצגת תזרימים  –האם קיימת תוספות רפואית עלות נפרדת לכל פרק, האם ניתנה הנחה קבועה או משתנה, 

 למבוטח עבור כל העלויות שצוינו, בכל הגילאים עד מועד תום הביטוח.

 

 :  אל פנסיה הרלסוכני  –מבצע בלעדי למשתמשי המערכת 

 ₪ 10-תכם בהפקה אוטומטית של קרן הפנסיה הראל תזכה אכל  – 28/02/2019ועד ה  901/01/201החל מה

   .הראל(  בנוסף לעמלות שאתם זכאים לקבל מהקרן )תשלום על ידי

 :וכנסו למערכתהתוספות שהשינויים ולהלן עיקרי ה

, ריסק SA, א.כ.ע SAלכל חברת ביטוח במוצרים: ריסק  –מסך לניהול וקביעת הנחות משתנות ע"י הסוכן  .1

 מנהלים, א.כ.ע מנהלים.
 

 :SAמסך פרטי מוצר ריסק  .2

 הוספת מוות/נכות מתאונה •

 אפשרות מתן הנחה משתנה/קבועה  •

 תוספת רפואית במקרה הצורך הזנת •

 + נכות מתאונה + מוות מתאונה תזרים פרמיות מלא למבוטח בריסק •

 יצוא לאקסל משופר •
 

 SAפרטי מוצר א.כ.ע  מסך .3

 אפשרות מתן הנחה משתנה/קבועה  •

 תזרים פרמיות מלא למבוטח •

 הזנת תוספת רפואית במקרה הצורך •
 

 הוספת שדות הרלוונטיים לחוזר צירוף לביטוח תחת ריסק וא.כ.ע. –מוצרי מנהלים  .4
 

 הוספת פרק ג' ביטול קיזוז ביטוח לאומי. –מטריה ביטוחית מנורה  .5
 

 כלל ביטוח מוצרי פרט חדשים: ריסק מקיף וכלל ביטוח למשפחה. .6

 

 מי, חודשי, תקופתי ( מפורט . בהפקה אוטומטית להראל פנסיה ניתן להוציא דוח הפקות )יו .7

 

 



 מסך לניהול וקביעת הנחות משתנות .1

החל מהיום כל סוכן יוכל לנהל את ההנחות המשתנות הניתנות ללקוח, לקבוע את גובה ההנחה ואת השנים 

 בהן היא ניתנת. 

 )מוות וא.כ.ע.( וכן בריסק/א.כ.ע בתוך מנהלים. SAניתן לקבוע הנחות מדורגות בריסקים 

 בסרגל הכלים מימין. יש להיכנס למסך הניהול דרך לחצן  •

 :וליצור רשומה חדשה ע"י לחיצה על "צור חדש" בחור בלשונית "ניהול הנחות"בחלון שייפתח יש ל

 

יש להזין את חברת הביטוח, שם ההנחה )תיאור( ולבחור את סוג המוצר הרלוונטי. לאחר מכן יש  •

ללחוץ על "צור רשומה חדשה" ולהזין את גובה ההנחה ואת השנים בהן היא ניתנת )מעבר בין 

 או הוספת שורה ע"י "צור רשומה חדשה"(.  Enterעל  השורות הוא ע"י לחיצה

 בסיום יש ללחוץ על "שמור".

 

, בביטוחי מנהלים ניתן לקבוע הנחות על תעריף הא.כ.ע הכולל, או רק על א.כ.ע בסיסי )ללא לתשומת ליבכם

 הרחבות כלל( או רק על א.כ.ע עם פרנצ'יזה )ללא יתר ההרחבות(.

 



 

 SAמסך פרטי מוצר ריסק  .2

 
 

 .מוות/נכות מתאונה ניתן לרכוש למבוטח •

ניתן לבחור הנחה קבועה או משתנה. במידה והנחה משתנה נפתחות כל האופציות הרלוונטיות  •

 לחברת הביטוח שנחברה )שנקבעו במסך הניהול(

 

 משמאל להנחה(.)ניתן לצפות במסך הניהול ולהוסיף הנחות גם דרך לחיצה על הריבוע )...(  

 )"תוספת חיתום"(. תוספת רפואית במקרה הצורך ניתן להזין •

 :מלא לחיצה על "תזרים פרמיה" תוציא דו"חלאחר ביצוע חישוב יתקבלו העלויות למבוטח.  •

 
 

 



 
בכל אחד מהפרקים שנקנו )ריסק/מוות מתאונה/נכות  שימו לב שניתן לראות את התוספת העיסוקית

 מתאונה( וכן את גיל תום הביטוח בכל אחד מהפרקים הללו.

 ."חבשוגם באחוזים גם מדורגת כפי שניתנה, ומגולמת בנוסף ההנחה המוצגת בתזרים הנה 

 

 

 

 



 יצוא לאקסל משופר •
 מימין למעלה על מנת לייצא לאקסל: יש ללחוץ בתזרים

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAמסך פרטי מוצר א.כ.ע  .3

 
 

ניתן לבחור הנחה קבועה או משתנה. במידה והנחה משתנה נפתחות כל האופציות הרלוונטיות  •

 לחברת הביטוח שנחברה )שנקבעו במסך הניהול(.

 ניתן להזין תוספת רפואית במקרה הצורך )"ת. רפואי"(. •

 ביצוע חישוב יתקבלו העלויות למבוטח. לחיצה על "תזרים פרמיה" תוציא דו"ח מלא:לאחר  •

 

 



 הוספת שדות הרלוונטיים לחוזר צירוף לביטוח תחת ריסק וא.כ.ע. –מוצרי מנהלים  .4

ניתן כעת לתת הנחה משתנה הן בריסק והן בא.כ.ע, כמו כן ניתן להוסיף תוספת בחירת מוצרי מנהלים ב

 במקרה הצורך.רפואית 

 לדוגמה בחוצץ של ריסק מנהלים:

 

 לדוגמה בחוצץ של א.כ.ע מנהלים:

 

 



 הוספת פרק ג' ביטול קיזוז ביטוח לאומי. –מטריה ביטוחית מנורה  .5
 

פרקים:  2של מנורה. עד כה היו קיימים  ביטול קיזוז ביטוח לאומי התעדכן במוצר מטריה ביטוחית -פרק ג' 

 פרק א' עיסוק ספציפי ופרק ב' קיצור תקופת אכשרה.

 ניתן לרכוש כל פרק בנפרד או שילוב של שלושתם וכמובן הרחבות נוספות.

 

 

 
 



 כלל ביטוח מוצרי פרט חדשים: ריסק מקיף וכלל ביטוח למשפחה .6

 :מחשבונים חדשים 2תווספו ה

כולל הנחות מדורגות, תוספת רפואית במקרה הצורך ותזרימי  –וכלל ביטוח למשפחה כלל ריסק מקיף 

 .פרמיות

 :כלל ריסק מקיף למבוטח ראשי בלבד

מוות מתאונה + שחרור מתשלום חינם למשך כל חיי  ₪( + 500,000טוח חיים למקרה מוות )מינימום בי

 .הפוליסה

 :כלל ביטוח למשפחה

ילדים + מוות מתאונה + נכות מתאונה + שחרור במקרה  3-מבוטח ראשי, משני ו -ביטוח חיים למשפחה

 א.כ.ע
 3לילד )מקסימום  ₪ 100,000למבוטח ראשי/משני, סכומי ביטוח לילדים בגובה  ₪  500,000מינימום 

 .35%חינם לשנה הראשונה ולאחר מכן הנחה קבועה של  –ילדים( 

 י.רים נפרד למבוטח ראשי ומבוטח משנמשפחה ו/או תזכולל תזרים משותף ל

 במסך תוכניות פנסיוניות יש ללחוץ על תוכנית חדשה ולבחור את סוג המוצר "כלל הגנה" •

 

 המוצרים: לשונית הגנה מקיפה ולשונית ביטוח למשפחה. 2המחשבון מכיל את  •

 ההנחות המדורגות מופיעות בלשונית "הנחה". •

 גנה מקיפה יופיע בלשונית "הגנה מקיפה" למטה.תזרים פרמיות למבוטח בה •

בלשונית "הגנה למשפחה" למטה  משותףתזרים פרמיות למבוטחים בהגנה למשפחה יופיע כתזרים  •

 או תזרים מופרד למבוטח ראשי ומבוטח משני בלשוניות מעלה. –

 ניתן להזין תוספת רפואית לשני המבוטחים במידת הצורך. •

 טח ראשי ומבוטח משני בלשונית "פרטים אישיים".יש לבחור את העיסוק של מבו •



 

 ניתן ללחוץ על הלחצנים מטה: 

 מעבר לדו"ח הצעה ותזרים פרמיות. -הצעה לביטוח 

 מעבר לטופסי הצטרפות של היצרן כולל מיזוג מלא. -טפסים 

  

 



 

 
 

 

  



  ל :לקרן הפנסיה הראדוח הפקות אוטומטיות  .7
 

 ללחוץ ולהוציא דוחות כולל הורדה לאקסל ניתן  –דוחות וניתוחים תחת סרגל ימני יש תפריט 

 

 :  להוריד לאקסל יותר מורחב עם יותר פרטים ניתן  – דוח הפקות במסך

 

 

 נוספים ...!!!! ₪ 10אוטומטית תקבל תגמול של זכור על כל הפקה 

 

 אנו מאחלים לכם המשך עבודה פורה ומהנה!

 .  072-2313757 –אום מראש יבמשרדנו בתניתן לקבל הדרכה כל יום חמישי 

 .   helpdesk@newp.co.il דוא"ל הרצוי לקבוע דרך 

 צוות אלמגור, בברכה 

mailto:helpdesk@newp.co.il

