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האפליקציה החמה בזירת הביטוחים
מתי בפעם האחרונה נפגשתם אחד על אחד ,פנים מול פנים והתעדכנתם באופן אישי
במצבו אחד של השני ...מתי בפעם האחרונה השקעת בה את תשומת הלב שהיא זקוקה
לה ושאלת אותה "מה חדש אצלך?"" ,איך התשואות שלך?" "וכמה עשתה קופת הגמל
שלך?"
כן רבותיי ,כשמדובר בפנסיות ובביטוחים שלנו ,למרות החשיבות הרבה וההשפעה שיש
להם על החיים ועל העתיד שלנו ,רובינו נוטים להזניח את הקשר ולהסתפק בהצצה
שטחית אחת לרבעון ,בדיווח שמגיע מחברת הביטוח.
המשקיענים שבינינו נכנסים לאתר החברה המבטחת אחת לכמה זמן ומתעדכנים במצב
החשבון .אך מרבית האנשים נוטים לנהל מערכת יחסים מנומנמת עם חברת הביטוח,
תחת התירוץ הידוע "רחוק מהעין ,רחוק מהלב".
זה הזמן לריענון ולחימום היחסים! בימים אלה נכנסה לחיינו אפליקציה חדשה ונוחה,
המקלה על ההתנהלות היומיומית שלנו בכל נושאי הביטוח והחסכונות הפנסיוניים והיא
מספקת לנו את כל השירותים המתקדמים בלחיצת כפתור!
מהפכת הדיגיטל כבשה כבר מזמן תחומים מגוונים בחיים שלנו .ענפי התקשורת,
הקמעונאות והמסחר ,עולם הרכב וכמובן ענפי הפיננסיים ,שינו את פניהם והמפגש
היומיומי איתם נעשה נגיש וידידותי ,כך שכל ילד יודע להזמין לעצמו פיצה אונליין ולהוריד
משחק מחשב בקליק .תתכוננו לשינוי דרמטי עכשיו גם בענף הביטוח...
מגדל ,שהובילה את המהפכה הדיגיטלית בזירת הביטוחים והשיקה בעבר את "מגדל שלי"
באתר החברה ,מציבה גם הפעם סטנדרט חדש של שירות והיא משיקה ,לראשונה
בישראל ,אפליקציה מתקדמת ועדכנית המעצימה את חוויית המשתמש ומנגישה את מגוון
שירותיה ליותר מ 2-מיליון מבוטחיה ועמיתיה באמצעות טביעת אצבע.
איך האפליקציה הזו עומדת להשפיע על החיים שלנו? פשוט מאד .מהיום ,כל מה שיידרש
מאתנו כדי להיות מחוברים אונליין נון סטופ לכל שירותי החברה ,זה להוריד אותה למכשיר
הסלולרי שלנו וליהנות מהממשק הידידותי והנוח לתפעול ,אשר פותח על ידי החטיבה
הטכנולוגית של מגדל.
האפליקציה החדשה תאפשר לנו לקבל בזמן אמת מידע אישי על כל תכניות הביטוח,
הפנסיה והפיננסים של הקבוצה ולבצע בקלות ובנוחות מגוון פעולות באופן עצמאי ,כגון:
משיכת כספים ,הנפקת אישורי מס והצהרות הון ,עדכון פרטים אישיים בעקבות שינויים
במצב המשפחתי ובמקום המגורים ,מעקב אחר תביעות ,צפייה בדו"חות תקופתיים
והצטרפות לתכניות חיסכון ולקופות גמל להשקעה לשכירים ולעצמאים.
כל זה באמצעות הקשת קוד אישי בן  4ספרות או טביעת אצבע! פשוט ,לא?
מה עוד נוכל לעשות? לעבור בקלי קלות בין מסלולי השקעה .אם עד היום שינוי מסלול ואופי
השקעה הצריכו מאתנו מאמץ מסוים ,מעתה נוכל ליהנות מדינמיות ולבצע שינויים בהתאם
לצרכים המשתנים אשר צצים לנו בחיים.

קמנו הבוקר במצב רוח סולידי? אנחנו מרגישים שבטיימינג הנוכחי בחיים מתאים לנו דווקא
לקחת סיכונים ולהשקיע באפיק פיננסי נועז יותר? הבחירה לכאן או לכאן בידיים שלנו והיא
קלה ופשוטה יותר מאי פעם.
כמו כן נוכל לאתר בקלות ,במהירות וביעילות סוכנים ונותני שירות כגון :שמאים ,רופאים
ומוסכים ולעשות שימוש במחשבוני תשואות וביטוחי משכנתאות.
זוהי רק תחילתה של ידידות מופלאה עם האפליקציה ,כי בעתיד הקרוב מתוכננים להתווסף
שירותים וביטוחים שונים ,שנוכל לרכוש או לבצע אונליין.
ללא ספק ,מדובר בעידן חדש בענף הביטוח בישראל ,וכמו תמיד ,מגדל היא נושאת הבשורה!
רוצים לדעת יותר על הביטוחים שלכם? האפליקציה של מגדל מחכה לכם עכשיו להורדה
מידית בחנויות האפליקציות של אפל וגוגל.

