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לאחר הרכישה ע"י שקל' :אשכול פור יו' מתכננת להמשיך
בצמיחה ע"י גיוס סוכנים חדשים

במסגרת שיתוף הפעולה ייהנו סוכני אשכול פור יו מיתרונות שקל בתחומי ההסדרים הפנסיוניים,
הפיננסים ,המחשוב והטכנולוגיה | קרן שמיר :ביטוי לאסטרטגיה להתרחבות וכניסה לתחומים
נוספים בעולם ההפצה והביטוח הכללי

שיתוף הפעולה בין קבוצת שקל לסוכנות 'אשכול פור יו' יצא בקיץ
האחרון לדרך ,עם מיזוג חלק מפעילות סוכנות הביטוח לתוך קבוצת
שקל.
סוכנות הביטוח שקל מקבוצת הפניקס חתמה על הסכם לרכישת חלק
מסוכנות הביטוח ובית הסוכן 'אשכול פור יו' ,שבבעלותם ובניהולם של
האחים חיים ושי לוי וימשיכו לנהל את הפעילות המשותפת.
סוכנות הביטוח 'אשכול פור יו' הינה אחת מבתי הסוכן וסוכנויות
הביטוח הפעילות בתחומי ההסדר הפנסיוני והביטוח האלמנטרי
לסוגיו וידועה כבעלת שיעורי צמיחה גבוהים.
במסגרת שיתוף הפעולה עם קבוצת שקל תמשיך הסוכנות במתן
שירות איכותי ללקוחותיה תוך ניצול יתרונותיה של שקל בתחומי
ההסדרים הפנסיונים ,הפיננסים ,בתחומי המחשוב והטכנולוגיה.
'אשכול פור יו' מתכננת להמשיך בצמיחה בהיקף הפעילות דרך צירוף
סוכנים איכותיים לפעילות האלמנטר תוך מינוף יכולותיה של קבוצת
שקל לטובת הסוכנים למול החברות.

תגובתה של קרן שמיר ,מנכ"לית שקל ,אמרה לעדיף כי בקבוצה
רואים ברכישת בית הסוכן 'אשכול פור יו' ובמיזוגה לקבוצת שקל ,ביטוי
לאסטרטגיה להתרחבות וכניסה לתחומים נוספים בעולם ההפצה
והביטוח הכללי" .הרחבת קשת השירותים וסל המוצרים באה לתת
מענה לכלל הצרכים הביטוחיים של מבוטחינו תחת קורת גג אחת",
הסבירה שמיר.
חיים לוי ,מנכ"ל 'אשכול פור יו' מסר" :אני רואה בעסקה הזדמנות
למימוש יכולות משלימות ומענה מקיף וכולל בתחומי הביטוח השונים
לקהל סוכנינו ולקוחותינו".
סוכני 'אשכול פור יו' ייהנו מעתה מהשירות ומהיכולות הטכנולוגיות
של קבוצת שקל ,ממנהלי ההסדרים הגדולים במשק ,מהיתרונות
המקצועיים שצברה במשך  40שנות פעילותה ומיתרונות השתייכות
לקבוצה גדולה בפעילות מול חברות הביטוח ,קרנות הפנסיה וקופות
הגמל.

סוכנות 'מחוץ לקופסא' מציעה כיסוי טרור במסגרת ביטוחי חבויות

המנכ"ל יגאל סרי :אנחנו היחידים בארץ עם כיסוי כזה .הבנו שיש לאקונה ,כשל שוק בתחום
הזה ,שחברות הביטוח הישראליות לא הביאו פתרון לנזקי טרור במסגרת חבויות

מחוץ לקופסא סוכנות לביטוח מציעה כיסוי טרור במסגרת ביטוחי
חבויות .לדברי מנכ"ל הסוכנות ,יגאל סרי ,מדובר בכיסוי שמעולם לא
היה בארץ והוא מוצע לראשונה.
"הכיסוי ,שמתבצע באמצעות חתמי לוידס ,מצטרף לכיסויים נוספים
שאנחנו מביאים מחו"ל .הבאנו גם את הכיסוי הזה כי הבנו שיש
לאקונה ,כשל שוק בתחום הזה ,שחברות הביטוח הישראליות לא
הביאו פתרון לנזקי טרור במסגרת חבויות" ,אמר סרי לעדיף.
על המשמעות של הכיסוי ,הסביר סרי באמצעות דוגמה" :מאבטח
בקניון לא עשה את עבודתו נאמנה ,התרשל ולא גילה שלקניון נכנס
מחבל .התרחש פיגוע והמאבטח נפגע .למעשה ,המדינה מכסה נזקי
טרור ,וזה נכון .אבל מדינת ישראל עובדת לפי טבלאות .היא לא מכסה
כל סכום וכל נזק פיננסי טהור וכו' .אותו מאבטח שנפגע יכול לתבוע
את מעסיקו .נכון שהוא מקבל קצבה מסוימת מביטוח לאומי אבל זה
לא מגיע לשכר שלו והוא מעוניין לתבוע את המעסיק ,גם על הכאב
והסבל .עד היום הוא לא יכול היה להגיש תביעה בנושא הזה במסגרת
חבות מעבידים ואז על המעסיק היה להכניס את ידו לכיס ולשלם את
ההפרשים ,כלומר מעבר למה שחוק פעולות איבה ונפגעי טרור מכסה
במסגרת הביטוח הלאומי".
לדברי סרי ,הבעיה היא לא רק עם המאבטח שתובע את מעסיקו.
"בנוסף ,יש נפגעים מסביב – עוברי אורח שהם צד ג' שיכלו לתבוע,
אבל למעסיק לא היה כיסוי לאותה חברת אבטחה בגין נזקי הטרור
שקרו שם .גם חנויות ועסקים שנפגעו והיו צריכים לחזור לכשרות  -לא

יגאל סרי" .המדינה לא מכסה כל סכום בנזקי טרור"

היו מכוסים .לכן מצאנו שהכיסוי הזה מאוד מאוד חשוב".
סרי ציין כי "ברגע שיועצי ביטוח וסוכני ביטוח ישמעו שיש כיסוי כזה,
הם יחפשו את הכיסוי כדי להמליץ עליו ללקוחות שלהם .היום אנחנו
היחידים בארץ עם כיסוי כזה".

כל הזכויות שמורות ,אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר  -כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון
עדיף ביטוח ופנסיה .המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד ,ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי .המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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