ביטוחי הרכב והדירה המובילים
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(ענף )388

יתרונות מנצחים
הרחבה מיוחדת לביטוח "כל הסיכונים" למבנה הדירה –  ₪ 25,000בחינם.
הרחבה לצמחיית גינת קרקע בדירה שאינה בבית משותף לסיכוני אש ,ברק ,התפוצצות והתלקחות
בלבד  -עד  5%מסכום ביטוח הדירה (ועד  0.5%מסכום ביטוח הדירה לפריט) בחינם.
הרחבה לשבר זכוכיות ,כלים סניטריים ומראות  -עד  5%מסכום ביטוח מבנה/תכולה בחינם.
כל הסיכונים לתכשיטים ו/או שעוני יד בשיעור של  20%בחינם.
הרחבה לריהוט וציוד גן כתוצאה מסיכוני אש ,ברק ,והתפוצצות בלבד -
עד 5%מסכום ביטוח התכולה בחינם.
שחזור מסמכים  -עד  2%מסכום ביטוח התכולה ומקסימום עד  ₪ 7,500בחינם.
ביטוח לאופניים  -עד  ₪ 2,500בחינם.
הרחבה לביטוח אירוע תאונתי לציוד אלקטרוני ביתי נייח  -עד  ₪ 20,000בחינם.
הרחבת כיסוי "ביטוח סכום נוסף בבית משותף" גם למקרה של אש ,ברק וכן עשן
שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
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עולם ביטוחי הדירות  -איילון

(ענף )388

יתרונות מנצחים
הרחבה למבני עזר ומחסן בדירה שאינה בבית משותף  -לסיכוני אש ,ברק ,התפוצצות והתלקחות בלבד.
מערכות סולריות להפקת חשמל (כולל אובדן רווחים ,גניבה וחבות לצד שלישי).
הרחבה לתכולת מחסן  /מבנה עזר בדירה שאינה בבית משותף.
הרחבה לביטוח פעילות עסקית ותכולתה בדירה.
אופניים חשמליים או קורקינט או רכינוע (סגווי) בדירה.
הרחבה לביטוח צד שלישי בגין נזקי גוף בלבד  -לבריכת שחייה הכוללת מערכת סינון  /ג'קוזי חיצוני
למבנה הדירה  -בדירה שאינה בבית משותף.
הרחבה לתכולת כספות בבנק או בחדר כספות ייעודי ,כולל אפשרות להרחבת הכיסוי להוצאת הפריט
מחוץ לכספת למשך  7ימים בלבד.
נזקי טרור  -עד גבול אחריות של  ₪ 400,000מעל מס רכוש.
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חבילות
כיסויים

Basic

Classic

Premium

כיסוי ביטוחי

כיסוי מקיף לביטוח
מבנה בלבד  /תכולה בלבד

כיסוי למבנה ותכולה כולל
כל הסיכונים לתכשיטים ושעוני יד

כיסוי למבנה ותכולה -
פוליסת כל הסיכונים

סכומי ביטוח

סכום ביטוח מבנה עד  2מיליון ₪
סכום ביטוח תכולה עד ₪ 350,000
סכום ביטוח תכשיטים ושעוני יד
עד ₪ 70,000

סכום ביטוח מבנה עד  2מיליון ₪
סכום ביטוח תכולה עד ₪ 350,000
סכום ביטוח תכשיטים ושעוני יד
עד ₪ 70,000

סכום ביטוח מבנה עד  2מיליון ₪
סכום ביטוח תכולה עד ₪ 350,000
סכום ביטוח תכשיטים ושעוני יד
עד ₪ 70,000

תביעות
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מנצחות בהתאמה אישית

עד תביעה אחת בשלוש השנים האחרונות עד תביעה אחת בשלוש השנים האחרונות עד תביעה אחת בשלוש השנים האחרונות

השתתפות עצמית לכל
פרקי הפוליסה (למעט אם
צוין אחרת במפרט)

₪ 250

₪ 250

₪ 250

סיכוני מים ונוזלים אחרים

מבנה שרברב בהסדר -
השתתפות עצמית ₪ 600
תכולה  -כיסוי ללא תוספת פרמיה

מבנה שרברב בהסדר -
השתתפות עצמית ₪ 600
תכולה  -כיסוי ללא תוספת פרמיה

מבנה שרברב בהסדר -
השתתפות עצמית ₪ 600
תכולה  -כיסוי ללא תוספת פרמיה

חבות מעבידים לעובדי
משק ביתו של המבוטח

עד  20מיליון ₪
ללא תוספת פרמיה

עד  20מיליון ₪
ללא תוספת פרמיה

עד  20מיליון ₪
ללא תוספת פרמיה

רעידת אדמה

חובה  -לא ניתן להסרה

חובה  -לא ניתן להסרה

חובה  -לא ניתן להסרה

שבר לזכוכיות ,כלים
סניטריים ומראות

 5%חינם (לא ניתן להגדיל)

 5%חינם (לא ניתן להגדיל)

 5%חינם (לא ניתן להגדיל)

אופניים -
הרחבה לביטוח תכולה

עד  ₪ 2,500ללא תוספת פרמיה

עד  ₪ 2,500ללא תוספת פרמיה

עד  ₪ 2,500ללא תוספת פרמיה

סכום ביטוח נוסף
בבית משותף -
הרחבה לביטוח מבנה

כתוצאה מרעידת אדמה
והרחבה לאש בתעריף מוזל

כתוצאה מרעידת אדמה
והרחבה לאש בתעריף מוזל

כתוצאה מרעידת אדמה
והרחבה לאש בתעריף מוזל

ריהוט וציוד גן -
הרחבה לביטוח תכולה

ללא תוספת פרמיה

ללא תוספת פרמיה

ללא תוספת פרמיה

צמחיית גינת קרקע בדירה
שאינה בבית משותף -
הרחבה לביטוח מבנה

ללא תוספת פרמיה

ללא תוספת פרמיה

ללא תוספת פרמיה

שחזור מסמכים -
הרחבה לביטוח תכולה

ללא תוספת פרמיה

ללא תוספת פרמיה

ללא תוספת פרמיה

כל הסיכונים לדירה -
הרחבה לביטוח דירה

כל הסיכונים למבנה עד ₪ 25,000
ללא תוספת פרמיה (לא ניתן להגדיל)

כל הסיכונים למבנה עד ₪ 25,000
ללא תוספת פרמיה (לא ניתן להגדיל)

סכום ביטוח מלא
לפי פרק מבנה בתעריף מוזל

כל הסיכונים לתכולה -
הרחבה לביטוח תכולה

ניתן להוסיף
לפי תעריף איילון

ניתן להוסיף
לפי תעריף איילון

סכום ביטוח מלא
לפי פרק תכולה בתעריף מוזל

תכשיטים ו/או שעוני יד

עד  - 20%ללא תוספת פרמיה
(מקיף  +כל הסיכונים)

עד  - 20%ללא תוספת פרמיה
(מקיף  +כל הסיכונים)

עד  - 20%ללא תוספת פרמיה
(מקיף  +כל הסיכונים)

נזקי טרור

ניתן להוסיף לפי תעריף איילון

ללא תוספת פרמיה

ללא תוספת פרמיה

אחריות כלפי צד שלישי

עד  1מיליון  ₪ללא תוספת פרמיה
(לא ניתן להגדיל)

עד  1.5מיליון  ₪ללא תוספת פרמיה
(לא ניתן להגדיל)

עד  1.5מיליון  ₪ללא תוספת פרמיה
(לא ניתן להגדיל)

בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום .ט.ל.ח.

לראשונה בענף ביטוחי הדירות בישראל:

קרוב!
ב

איילון סייבר
כיסוי בלעדי ודיגיטלי ,באמצעות אפליקציה חדשנית,
הכולל שירות מקצועי ופיצוי כספי במקרה של
נזקים בגין מתקפת סייבר על הרשת הביתית
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מחשבון דיגיטלי להפקת פוליסות דירה  -איילון
לראשונה בענף ,מחשבון לקבלת הצעת מחיר והפקת פוליסות חדשות בענף דירות .388
קבלת הצעת מחיר כולל אישור פוליסה בקלות ובמהירות בפורטל סוכני איילון.
העברת נתונים ישירות למערכת ההפקה.
קבלת הצעת מחיר ומפרט מאושר גם ב.PDF -

אפשרות עדכון הצעות מחיר קיימות.
ממשק להזמנת סקר תכולה (מערכת הנסיכה) ,לאחר אישור פוליסה ברכישת כיסוי לתכולת הדירה.

המחשבון מופיע בעמוד הבית בפורטל סוכני איילון ,בלשונית יישומים.
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מוצרי הרכב המובילים של איילון

דש
בחאיילון!

ביטוח למשאיות קלות

מסלול ביטוח ייעודי עבור משאיות במשקל  3.5טון ועד  15טון
תעריף דיפרנציאלי לפי משקל וגיל המשאית בהרחבות
ובתנאים אטרקטיביים במיוחד

כללי
קבלת הצעת מחיר להפקת פוליסות לביטוח חובה ורכוש במשרד הסוכן.
הפקת פוליסות חדשות וחידושים במסלול ייעודי .3277 -

תנאי חיתום
המסלול מותאם לנהגים שגילם  24ומעלה עם ותק נהיגה של  12חודשים ומעלה ,בעלי עבר ביטוחי מוכח
של מינימום שנתיים ללא תביעות או של שלוש שנים ועד תביעה אחת.
עבר ביטוחי:
יש לקבל אישור עבר ביטוחי על משאית בלבד ובהתאמה לסוג הביטוח הנדרש בפוליסה ,כלומר:
• עבור ביטוח מקיף נדרש אישור עבר ביטוחי על מקיף או מקיף ללא גניבה ,ולהיפך.
• עבור ביטוח מקיף ללא תאונה נדרש אישור עבר ביטוחי על מקיף או מקיף ללא תאונה.
• עבור ביטוח צד שלישי נדרש אישור עבר ביטוחי מסוג צד שלישי או מקיף מכל סוג.
חריגים:
משאית אשר בהגדרתה או תכונתה היא מסוג :ביובית (פורץ צינורות) ,מטאטא כביש ,גרר (מוביל רכבים).
משאית המובילה חומ"ס או נוזלים אחרים.
משאית שהינה חלק מצי משאיות.
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ביטוח מקיף למשאיות קלות
שווי משאית מינימאלי (ללא אביזרים).₪ 70,000 :
שווי משאית מקסימאלי (כולל אביזרים).₪ 750,000 :
כיסויים והרחבות
גבול אחריות צד שלישי ע"ס .₪ 1,000,000
הרחבת צד שלישי עבור מנוף  /דופן הידראולית  /רמס"ע  /רכינה (בבחירה אקטיבית).
הרחבת צד שלישי עבור נזקי גוף ע"ס ( ₪ 250,000בבחירה אקטיבית).
הגנה משפטית ע"ס .₪ 30,000
התהפכות כתוצאה מפריקה וטעינה.
כיסויים והרחבות  -בתוספת תשלום
הרחבת הכיסוי לאביזרים בהתאם ובכפוף לחשבונית או הערכה.
רעידת אדמה.
מהומות.
גרירה.
שמשות.
תוענק הנחת חבילה בשיעור  10%עם רכישת כיסוי גרירה ושמשות.
הרחבת צד שלישי עבור נזקי גוף עד לסך .₪ 1,000,000
השתתפויות עצמיות
 4 - 3.5טון
מקיף
נזק עצמי חלקי

מוסך הסדר – ₪ 1,680

מוסך שאינו בהסדר – ₪ 2,690
 2.5%מערך המשאית
מקיף
אובדן גמור  /גניבה מינימום ₪ 2,500
₪ 2,150
צד שלישי
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 10 - 4טון

 15 – 10טון

 2.5%מערך המשאית
מינימום ₪ 5,500

 2.5%מערך המשאית
מינימום ₪ 7,000

 2.5%מערך המשאית
מינימום ₪ 7,500
₪ 5,500

 2.5%מערך המשאית
מינימום ₪ 9,000
₪ 7,000

ביטוח צד שלישי למשאיות קלות
כיסויים והרחבות
גבול אחריות צד שלישי ע"ס .₪ 1,000,000
הרחבת צד שלישי עבור נזקי גוף ע"ס ( ₪ 250,000בבחירה אקטיבית).
הגנה משפטית ע"ס .₪ 30,000
כיסויים והרחבות  -בתוספת תשלום
הרחבת צד שלישי עבור מנוף  /דופן הידראולית  /רמס"ע  /רכינה.
גרירה.
שמשות.
תוענק הנחת חבילה בשיעור  10%עם רכישת כיסוי גרירה ושמשות.
הרחבת צד שלישי עבור נזקי גוף עד לסך .₪ 1,000,000
השתתפויות עצמיות
צד שלישי

 4 - 3.5טון

 10 - 4טון

 15 – 10טון

₪ 2,150

₪ 5,500

₪ 7,000

כל הרשום לעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה ,כתבי השירות והנחיות החברה .ט.ל.ח
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כיסוי זמני לנהג צעיר וחדש
13

כיסוי זמני לנהג צעיר וחדש
תנאי הכיסוי

רחדש!
דיגכישה
יטלית

הרחבת הכיסוי הביטוחי לנהיגת כל נהג צעיר וחדש למשך עד  4ימים.
פטור מהרחבת הכיסוי בביטוח חובה ,עבור נהג צעיר וחדש מזדמן ,ככל שקיים באיילון ביטוח חובה
ובתנאי שנרכשה ההרחבה בביטוח המקיף.
פרמיה קבועה (ללא גילום דמי אשראי) לרכבים בשווי עד  ,₪ 300,000כמפורט:
 שווי רכב עד .₪ 70 - ₪ 150,000 -שווי רכב בין  ₪ 150,001ועד .₪ 150 - ₪ 300,000

השתתפות עצמית
גובה ההשתתפות העצמית בפוליסה לתקופת התל"ק (תוספת לתקופה קצרה) ,יחול עפ"י תנאי
הפוליסה לנהיגת נהג צעיר וחדש נכון למועד התוספת.
הבהרה :ביטול ההשתתפות העצמית לא יחול במקרה בו נרכשה הרחבה זמנית לנהיגת נהג צעיר וחדש
ובמקרה זה תחול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

דגשים
הרחבה בביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון (ענף .)640
הכיסוי אפשרי לפוליסות המשולמות בכרטיס אשראי או הו"ק בלבד.
הפרמיה בגין התוספת הזמנית תצטרף ליתרת התשלומים בפוליסה.
הכיסוי מותנה בפוליסה שאינה נמצאת בחוב.
ניתן לרכוש הרחבה לאותו יום ואילך (למעט בפוליסה שהופקה באותו יום).
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ביטוח לנהגים זהירים בהתאמה אישית
חדש!

חבילת בסיס
בתעריף LOW COST
המאפשרת רכישת כיסויים
נוספים (באופן מודולרי)

ביטוח הרכב המוכר
לכם לנהגים זהירים,
מעתה בחבילות CLASSIC
ובתעריפים אטרקטיביים

לשירותכם מרכז שירות
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בקרוב!

1-800-30-30-34 :

ענף  646מסלול 900

תנאי חיתום Driving Classic -
ביטוח מקיף בלבד לכלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון ,שערכם החל מ ₪18,000 -ועד ,₪500,000
ללא הגבלת גיל הרכב.
רשאים לנהוג:
רכב בשווי עד  - ₪300,000נהגים בגילאי  21-80בעלי ותק נהיגה מעל שנה.
רכב בשווי מעל  - ₪300,000נהגים בגילאי  24-80בעלי ותק נהיגה מעל שנה.
תנאי עבר ביטוחי:
רכב בשווי עד  - ₪300,000שלוש שנים רצופות בביטוח מקיף ועד תביעה אחת.
רכב בשווי מעל  - ₪300,000שלוש שנים רצופות בביטוח מקיף ,ללא תביעות.

רכב בשווי
עד ₪300,000
רכב בשווי
מעל ₪300,000

גילאים

ה.ע במוסך הסדר

 ,21לא נהג חדש

1,490

 ,24לא נהג חדש

890

₪

 ,24לא נהג חדש

3,000

₪

₪

ה.ע במוסך רגיל

ה.ע לנזק צד ג'

2,613

₪

2,150

₪

1,900

₪

1,250

₪

4,500

₪

1,250

₪

תנאים והרחבות
גבול אחריות צד שלישי ע"ס .₪1,500,000
הגנה משפטית ע"ס .₪30,000
אובדן גמור ("טוטאלוס") החל מ.50%-
פיצוי נוסף באובדן גמור (חדש תמורת ישן) לרכב חדש מהיבואן ,ששוויו עד .₪300,000
כיסוי שביתות ומהומות.
כיסוי רעידת אדמה.
כיסוי מערכת קול עד לסך של .₪1,800
פטור מדמי השבה לקדמות בעת תיקון הרכב במוסך הסדר.
רכב חלופי בשיטת מפתח תמורת מפתח ,בעת תיקון הנזק במוסך הסדר.
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ענף  646מסלול 900

תנאים והרחבות – בתוספת תשלום
שירותי התנעה ,גרירה וחילוץ.
פיצוי נוסף באובדן גמור (חדש תמורת ישן) לרכב חדש מהיבואן ,ששוויו מעל .₪300,000
כיסוי מערכת קול מעל .₪1,800
שירותי רכב חלופי כמפורט:
במקרה של תאונה  -מהיום הרביעי לכניסת הרכב למוסך לתקופה של עד  10ימים.
במקרה של אובדן גמור  -לתקופה של עד  21ימים.
במקרה של גניבה – מהיום השני להודעה שנמסרה למשטרה ולשירות לקוחות,
לתקופה של עד  30ימים.
שירות החלפת שמשות בגין שבר תאונתי לשמשה.
שירות שמשות עד הבית – שירות החלפת שמשות עד הבית עבור כלי רכב שערכם עד .₪300,000
חבילת שירותי  VIPלרכב הכוללת שירותי :החלפת גלגל ,אספקת דלק ,פתיחת דלתות נעולות,
הכוונה בדרכים.
שירות מונית  VIPלאחר תאונה.
שירות תיקון פנסים ומראות צד – עבור כלי רכב שערכם עד  ₪300,000בלבד.
ביטול השתתפות עצמית במוסך הסדר (אינו חל במקרה של נזק לצד ג' בלבד ו/או ירידת ערך בלבד)
מותנה בנזק העובר את גובה ההשתתפות העצמית בכל מוסך אחר.
רכבים עד לשווי  - ₪350,000פרמיה ע"ס .₪140
רכבים בשווי  ₪350,000ועד  - ₪500,000פרמיה ע"ס .₪280
תנאי הכיסוי:
רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון בלבד.
נהגים מגיל  24ומעלה בעלי ותק נהיגה של  12חודשים לפחות.
מותנה בתיקון הנזק במוסך הסדר.
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חדש!

ענף  646מסלול 905

תנאי חיתום Driving Basic -
ביטוח מקיף בלבד לכלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון ,שערכם החל מ ₪18,000 -ועד ,₪500,000
ללא הגבלת גיל הרכב.
רשאים לנהוג:
• רכב בשווי עד  - ₪300,000נהגים בגילאי  21-80בעלי ותק נהיגה מעל שנה.
• רכב בשווי מעל  - ₪300,000נהגים בגילאי  24-80בעלי ותק נהיגה מעל שנה.
תנאי עבר ביטוחי:
• רכב בשווי עד  - ₪300,000שלוש שנים רצופות בביטוח מקיף ועד תביעה אחת.
• רכב בשווי מעל  - ₪300,000שלוש שנים רצופות בביטוח מקיף ,ללא תביעות.

רכב בשווי
עד ₪300,000
רכב בשווי
מעל ₪300,000

גילאים

ה.ע במוסך הסדר

 ,21לא נהג חדש

1,990

 ,24לא נהג חדש

1,590

 ,24לא נהג חדש

3,790

ה.ע במוסך רגיל

₪

3,100

₪

2,900

₪

5,000

₪

2,500

₪

1,890

₪

1,890

*השתתפות עצמית בירידת ערך הינה בשעור של 1.5%

תנאים והרחבות
גבול אחריות צד שלישי ע"ס .₪1,000,000
הגנה משפטית ע"ס .₪20,000
כיסוי מערכת קול עד לסך של .₪1,500
פטור מדמי השבה לקדמות בעת תיקון הרכב במוסך הסדר.
רכב חלופי בשיטת מפתח תמורת מפתח ,בעת תיקון הנזק במוסך הסדר.
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ה.ע לנזק צד ג'
₪

₪
₪

חדש!

ענף  646מסלול 905

תנאים והרחבות – בתוספת תשלום
שירותי התנעה ,גרירה וחילוץ.
אובדן גמור ("טוטאלוס") החל מ.50%-
פיצוי נוסף באובדן גמור (חדש תמורת ישן) לרכב חדש מהיבואן.
כיסוי שביתות ומהומות.
כיסוי רעידת אדמה.
כיסוי מערכת קול מעל .₪1,500
שירותי רכב חלופי כמפורט:
• במקרה של תאונה  -מהיום הרביעי לכניסת הרכב למוסך לתקופה של עד  10ימים.
• במקרה של אובדן גמור  -לתקופה של עד  21ימים.
• במקרה של גניבה – מהיום השני להודעה שנמסרה למשטרה ולשירות לקוחות,
לתקופה של עד  30ימים.
שירות החלפת שמשות בגין שבר תאונתי לשמשה.
שירות שמשות עד הבית – שירות החלפת שמשות עד הבית עבור כלי רכב שערכם עד .₪300,000
חבילת שירותי  VIPלרכב הכוללת שירותי :החלפת גלגל ,אספקת דלק ,פתיחת דלתות נעולות,
הכוונה בדרכים.
שירות מונית  VIPלאחר תאונה.
שירות תיקון פנסים ומראות צד – עבור כלי רכב שערכם עד  ₪300,000בלבד.
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שירותים דיגיטליים

שירותים דיגיטליים בפורטל הסוכנים
רצינו לספר לך על השירותים העצמיים והדיגיטליים
שעומדים לרשותך בכל רגע בפורטל הסוכנים.
עדכון אמצעי תשלום

מעקב פניות

הדוחות שלי

שירות המאפשר לעדכן
את פרטי אמצעי התשלום
 onlineבפוליסות
ביטוח רכב ודירה

שירות המאפשר לך לקבל
ולנהל את פניות מבוטחיך,
שפנו באמצעות אתר איילון
(לידים)

באפשרותך לצפות ולהוריד
מגוון דוחות בביטוח כללי,
חיים ובריאות :דוח חידושים,
תפוקה ועוד

מחשבון דירות

מצגות הדרכה

שקיפות

מצגות הדרכה במגוון
נושאים :הפקה ,מחשבון
דירות ,שליפת דוחות
מהפורטל ועוד

שקיפות בעמלות בכל
תחומי הפעילות

חדש!

חדש!

Living
מחשבון דיגיטלי לקבלת
הצעת מחיר בביטוח דירה
והפקה מלאה

מחשבון עסקים

!
חדש צפייה בנתוני פוליסות
פורטל הסוכנים מאפשר
צפייה בכל נתוני המבוטח
בענפים השונים ,כולל מפרט
פוליסה בקובץ PDF

מחשבון דיגיטלי להפקת
פוליסות ולקבלת הצעת
מחיר מהירה בביטוח עסקים

טפסים
דיגיטליים

חדש!

רכישת כיסוי זמני
לנהג צעיר וחדש
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שירותים נוספים
בקרוב...

לראשונה בענף הביטוח בישראל,
הגשת תביעת רכב באמצעות בוט!
שירותים המוצעים  24/7דרך הבוט באתר איילון:
הגשת תביעת רכב עבור תאונה ,גניבה ונזקי טבע.
איתור מוסך מורשה על פי מיקום.
איתור שמאי.
בקשת הצעת מחיר לביטוח.
שיחת צ'אט  LIVEעם נציג שירות.
הזמנת גרר.
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בלעדי באיילון!

הזמנת
גרר
דיגיטלית
שירות הזמנת גרר דיגיטלית 24/7,באתר איילון
להזמנת הגרר:
היכנסו לצ׳אט בוט באתר איילון.
בחרו הזמנת גרר.
השירות בדרך אליכם.
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דוח חריגי גבייה בפורטל סוכני איילון
לרשותכם מגוון רחב של דוחות להצגת נתונים ,הזמינים לכם בכל עת ,לרבות דוח חריגי גבייה.
בדוח זה ניתן לצפות בנתוני פוליסות של מבוטחיכם ובחובות השתתפות עצמית,
בהם קיימות יתרות גבייה חריגות עקב אי תשלום או טרום טיפול משפטי.
בנוסף ,תוכלו לאתר נתונים לפי קטגוריות לבחירתכם ,וכן לייצא את הדוח לקובץ אקסל בהתאם.

הדוח לשימושכם ממוקם בתחתית דף הבית של פורטל סוכני איילון:

דוח חריגי גבייה
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שקיפות בעמלות לסוכני איילון גם בביטוח כללי
שקיפות גם בעמלות ביטוח כללי! בפורטל הסוכנים מגוון דוחות מפורטים בנושא
עמלותיכם בכל תחומי הפעילות  -ביטוח כללי ,חיים ובריאות:
הצגה מרוכזת של העמלות לפי תקופות ,סוגי ענפים ,גבייה ומספר סוכן.
הצגת נתוני העמלה ברמת כל פוליסה בכל ענף.
אפשרות ייצוא הדוחות לאקסל ועוד.
דוחות העמלות האישיים ניתנים לצפייה לפי הרשאה בלבד,
למורשים המוגדרים בכל סוכנות.
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ובמקום הראשון:

איילון
מוצר השנה לשנת 2019

ביטוח דירה דיגיטלי בהתאמה אישית!
מוצר השנה לשנת  2019בביטוח כללי,
על פי דירוג נבחרי השנה של ועידת "עדיף"
ועיתונאי הביטוח והפיננסים

פרטים במחוזות ובצוותים

מהדורת פברואר 2020

