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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

ביטוח הבריאות של עובדי דואר 
ישראל עובר מהראל לאיילון

זכתה  איילון  חברת 
במכרז של דואר ישראל 
ותבטח את 4,400 עובדי 
י  נ ב ו ר  א ו ד ה ת  ר ב ח
ש  מ ח ב ם  ה י ת ו ח פ ש מ
חברת  הבאות.  השנים 
טרם  הביטוח שביטחה 
העובדים  את   המכרז 
פרש  הראל. חברת  היא 
אודי  ד”ר  של  קונספט 
ת  א ה  ל ה י נ ן  מ ש י ר פ

המכרז.  
ה  פ ר י צ ש ר  ח א ל
האחרונים  בחודשים 
קולקטיבים של חברות 
מובילות במגזר העסקי, 
במכרז  ן  ילו אי זכתה 

ביטוח הבריאות של עמותת הרווחה של 
דואר ישראל. 

היקף הפרמיה הצפויה לתקופת ההסכם 
מגיעה ליותר מ-10 מיליון שקל. נראה כי 
מדובר במהלך אסטרטגי של איילון לזכות 
במכרזי ביטוח גדולים. העסקה האחרונה 
מצטרפת לעסקאות שחתמה איילון עם 
יוניליוור  קולקטיבים רבים אחרים כמו; 
ערד, הסגל האקדמי והסגל המנהלי של 
אוניברסיטת חיפה, SK מפעלי נשק, ברן, 

גסטטנרטק ואמן מחשבים.
מאיילון נמסר, כי  “עובדי דואר ישראל 
מעתה  ליהנות  יוכלו  משפחותיהם  ובני 
מפוליסת הבריאות המתקדמת של איילון, 
וטיפולים  המבטיחה כיסויים להשתלות 
ניתוחים  מיוחדים, תרופות שאינן בסל, 
שירותים  כיסוי  וכמובן  ובחו”ל  בארץ 

רפואיים אמבולטוריים ועוד”. 
סמנכ”ל מינהל ומשאבי אנוש בדואר, 

ליאת פרידמן: “הבחירה 
בוצעה  איילון  בחברת 
לאחר בדיקה קפדנית 
של הפוליסות הקיימות 
מנת  על  וזאת  בענף, 
להעניק לעובדי החברה 
ובני משפחותיהם את 
הכיסוי הביטוחי הטוב 
לרווחת  בענף  ביותר 

עובדינו”. 
יו”ר  פרג’ון,  שמעון 
ארגון העובדים הארצי 
ישראל,  דואר  בחברת 
“טובת העובדים  מסר 
לנגד עינינו בכל פעולה 
 . ה ר ב ח ב ת  ע צ ב ת מ ה

לאחר שבחנו את החלופות בענף, מצאנו 
היא  איילון  של  הבריאות  שפוליסת 
כיסוי  וכוללת  והגמישה בענף  העדכנית 
לטכנולוגיות ותרופות בהתאמה אישית, 
לרבות יכולת בחירה מלאה ברופא מנתח.

ד”ר נאוה ניב סרודיו עומדת בראש אגף 
הבריאות של איילון והמכרז נוהל על ידי 
רוני אשכנזי, סמנכ”ל ויועץ בכיר במשרד 
פרש קונספט. סוכנות הביטוח  היועצים 
שממשיכה ללוות את עובדי הדואר היא 
גבאי סוכנות  סוכנות הביטוח הוותיקה 

לביטוח. 
“החשיבות של ביטוח בריאות כחלק מסל 
ההטבות הסוציאליות של ארגון לעובדיו 
נידבך מציל  אינה מוטלת בספק ומהווה 

חיים”, אמר רוני אשכנזי לפוליסה.

 היקף הפרמיה הצפויה לתקופת ההסכם: יותר מ-10 מיליון שקל בחמש השנים הבאות  פרש קונספט 
של ד”ר אודי פרישמן ניהלה את המכרז  גבאי סוכנות לביטוח תמשיך ללוות את עובדי הדואר
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תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
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אי.די.בי. פתוח מכרה עוד 
5% ממניות כלל ביטוח

5% מאחזקותיה  פתוח מכרה  אי.די.בי. 
בכלל ביטוח בחודש וחצי האחרונים ושיעור 
אחזקתה ירד ל-34.8% בחברה - כך נמסר 
נעשתה  המכירה  שעבר.  בשבוע  לבורסה 
במתווה דומה לזה שנעשה בפעם הקודמת 
משה טרי, הנאמן של מניות חברת  על ידי 
הביטוח שבידי אי.די.בי., בדרך של עסקת 

Swap בשווי 155.5 מיליון שקל. 
זו הפעם הרביעית ברציפות בה מוכר הנאמן 
את מניות כלל ביטוח והוא משמש כנאמן 

ל-29.8% נוספות של מניות החברה. המכירות 
הקודמות של טרי נעשו במאי 2017, אוגוסט 

2017 וינואר 2018. 
אי.די.בי.  ביטוח של  כלל  מניות  מכירת 
רשות שוק ההון  ידי  על  נהגתה  בבורסה 
מרוכז  רוכש  נמצא  שלא  לאחר  ונעשתה 
שירכוש את מניות חברת הביטוח מידי אי.די.
בי. המתווה מורה על מכירה של 5% כל ארבעה 
חודשים, כאשר כל מכירה נשקלת ומאושרת 

מחדש על ידי המפקחת על הביטוח.

 שווי העסקה עמד על 155.5 מיליון שקל  זו הפעם 
הרביעית בה נעשית מכירת מניות החברה על ידי הנאמן 

ד”ר נאוה ניב סרודיו, 
ראש אגף הבריאות באיילון


