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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!

עוד הוסיף המבורגר: “לחברת הראל ניסיון    .Endurance חברת הביטוח  הראל חתמה על הסכם שותף 
ביטוח  חברות  עם  גלובליים  בהסכמים  רב  Sompo מעסיקה כ-80 אלף  הביטוח  חברת  עם  גלובלי 
מהמובילות בעולם. ההסכמים עם המבטחים  איש בחברה והיא מתמחה בכל   Sompo Japan היפנית 
הגלובליים מוכיחים את מקצועיותה של הראל,  תחומי הביטוח, כולל ביטוח   Nipponkoa Insurance
ואת רמת האמון שהראל זוכה לה מצד המבטחים  משנה.  Company – אחת משלוש 
ומבטחי המשנה בעולם. ההסכמים של הראל עם  ייתן  ההסכם  היתר,  בין  חברות הביטוח הגדולות ביפן. 
תאגידי הביטוח ברחבי העולם, מאפשרים לה  מענה למבוטחיה שלהחברה   להסכמי  מצטרף  זה  הסכם 
גם להיענות לדרישות הביטוחיות של חברות  עסקית  פעילות  המקיימים  גלובאליים  פעולה  שיתוף 
ישראליות גלובליות בעלות שלוחות ומפעלים  למנות  ניתן  בהם  בישראל,  שמקיימת הראל עם תאגידי 
 ,Sompo Japan בכל העולם. בזכות ההסכם עם יצרני רכב ויבואני רכב, חברות  בעולם,  מהגדולים  ביטוח 
יחד עם ההסכמים עם שאר תאגידי הביטוח  תשתיות, אלקטרוניקה וחברות   Axa, Zurich ,  IF כגון: 
הבינלאומיים, נהנים גם מבוטחי הראל מרמת  נוספות.   P&C, QBE, HDI-Gerling
שירות גבוהה במסגרת הביטוחים הגלובליים  מסר  פוליסה  עם  בשיחה   Royal&Sun Al l iance ,

בכל המדינות בעולם בהן הם פעילים”.  גדעון המבורגר, נשיא הראל,   A l l i a n z  , X L - C a t l i n
עוד התייחס המבורגר לתהליך העבודה מול  כי החתימה על ההסכם נעשתה על רקע העלייה  .Chubb-ו
ענקית הביטוח היפנית, ואמר: “תענוג לעבוד  בסחר עם חברות וגופים יפניים, בדומה לגידול  Sompo  היא החברה הראשונה מהמזרח 
עם היפנים. זה הישג גדול עבור הראל והמשק  בהיקפי המסחר עם חברות מסין, הונג קונג  הרחוק שהראל חותמת אתה על הסכם מסוג זה. 
הישראלי שחברה בסדר גודל כזה חותמת על  וקוריאה. לדבריו, השוק היפני כולו נמצא במגמת  בלוידס   הסינדיקט  בעלת  הינה   Sompo

הסכם שותף גלובלי”. .Sompo גלובליזציה וכך גם Sompo Canopius, ולאחרונה קנתה גם את 

הראל חתמה על הסכם גלובלי 
 -  Sompo Japan Nipponkoa עם

מחברות הביטוח הגדולות ביותר ביפן
 נשיא הראל גדעון המבורגר לפוליסה: החתימה על ההסכם נעשתה על רקע העלייה בסחר עם 
חברות וגופים יפניים, בדומה לגידול בהיקפי המסחר עם חברות מסין, הונג קונג וקוריאה  זה 
הישג גדול עבור הראל והמשק הישראלי שחברה בסדר גודל כזה חותמת על הסכם שותף גלובלי

www.oren-ins.co.il שמים אותך במרכז!

ההצעה המשתלמת ביותר ללקוח בביטוח ריסק!
nir@oren-ins.co.il | 050-3613610 | להתנסות במערכת ולפרטים נוספים  <<  ניר עובדיה

BEST PRICE
מסלולי הנחות  ריסק

ייחודיים לסוכני 
אורן מזרח 

בחברות הביטוח

במחשבאופטימיזציה 
וב-mobileבעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים
בתצוגת סוכן

ובתצוגת לקוח 

נשיא הראל גדעון המבורגר


