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לחברות ביטוח וציי רכב
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ניטור כלי רכב  

ניהול אירועי תאונות 
-Onlineושמאות 

דיווח תאונות בזמן 
(FNOL)אמת

חיישן באמצעות 
קבלת  המאפשר 

שיערוך נזק אוטומטי  
)FEOL(

מערכת לניטור כלי  
ניהול  רכב המאפשרת 

ביטוח עם תחשיב  
פי לםפרמיה המותא

נהג שימוש והתנהגות 
)(UBI



/FEOL
Onlineניהול אירוע תאונתי 

הפקת  שיערוך נזק מיידי
הפתרון המושלם לחברות ביטוח וציי רכב

חיישן  באמצעות (FNOL)דיווח תאונות בזמן אמת
)FEOL(קבלת שיערוך נזק אוטומטי המאפשר 



FNOL/FEOL–פתרון לביטוח רכב

מערכת אידיאלית לקבלת התרעה מיידית על אירוע תאונה אמיתי      
בשילוב קבלת שיערוך נזק ראשוני אוטומטי

המערכת המתקדמת בעולם לזיהוי תאונות שתחסוך למבטח זמן ועלויות כספיות  
ניכרות כולל מניעת הונאות

 התקן –קופסה ירוקהGPS למדידת ביטוח לפי שימוש)UBI (המתאים ל-FNOL

FNOL-  התרעה ראשונה על נזק בתאונה המתקבלת בזמן אמת היישר מהרכב
קול סנטר–למרכז המידע 

FEOL-שיערוך נזק ראשוני אוטומטי על בסיס ה-Big Data   המנותח ממערכות
בצירוף קטלוג חלפים ומחירוני השוק" טלמטרי דאטה"

"לביצוע קל ומהיר של אמדן נזק  –" הערכת הנזק בקליק אחד



התראות על אירוע תאונה אמיתי
)G-Sensor(מדידת נתוני תאונה לפי מידע טלמטרי 

תמונות מאפליקציית נהג+ דוח תאונה אונליין 
שיערוך עלות הנזק אוטומטית

–ניתוח מערכת לומדת 
אופטימיזציה של עלות הנזק למודל

:אופציונאלי

התראה על פריצה לרכב ואירוע גניבה 

)UBI(התנהגות נהג ומודל ביטוח לפי שימוש 

Horizon FNOL/FEOL– ניהול אירוע תאונתי
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סופית
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תרשים זרימה - Horizon FNOL / FEOL

זיהוי תאונה

הודעת נזק  ראשונית

תקשורת  
עם הנהג

שירותי  
חירום

SMSתמונות

'  שיערוך נזק אוט
ראשוני

הערכת נזק  
ראשונית שמאי

פרטי התאונה  
עדכון

התחלת ניהול  
תביעה



וסיוע חרום–זיהוי תאונה 
למניעת , זיהוי תאונה ברגע האמת המדווחת על ידי קופסה ירוקה שמותקנת ברכב

.  מתן סיוע חירום מיידי לבעל הרכב וייעול בתהליכי ניהול התביעה, הונאות ביטוח

ניהול התביעה מאירוע המדווח על המפה –קריאה לפעולה 



טלמטריFNOL–דוח תאונה אוטומטי 

שולח לקול סנטר את נתוני התאונה בזמן אמתGPS-התקן ה

מיקום גיאוגרפי של האירוע
 צד\אחור\חזית(מיקום הפגיעה ברכב(
 עצמת נזק)Gצירים3-ב (
סצנריו של האירוע על גבי ציר זמן
הערכת פגיעות גוף בהתאם לנתוני התאונה



לשירות הנהג לדיווח ראשוני על אירוע תאונה ובקשת  SMSאפליקציית מובייל או 
:סיוע

יצירת קשר על ידי קול סנטר 
מעורב' צד ג, מיקום, תמונות–דיווח תאונה מלא 

סיוע חירום ושירותי דרך 

FNOL–Mobileדוח תאונה  app / SMS



FEOL-שיערוך נזק ראשוני אוטומטית 
.מנותחים בפלטפורמת הורייזן) תמונות(+ נתוני האירוע 

המערכת , ביחד עם קטלוג החלפים) G(בהסתמך על מיקום הפגיעה ונתוני עצמת הנזק 
)FEOL. (מפיקה את שיערוך הנזק הראשוני באופן אוטומטי



ניהול ארוע במוקד תאונות

דוח תאונה אוטומטי 
תמונות+ 

שולחן שמאי
"אמדן בקליק אחד"–אישור 

G sensor

קול סנטר
הוריזוןענן 

התקשרות עם הנהג



 FNOL/FEOL–אישור שמאי מקצועי 
שיערוך הנזק האוטומטי והתמונות נבדקים ומטוייבים על ידי שמאי מקצועי  

בעזרת מערכת הורייזן על מנת להפיק אומדן נזק ראשוני 



הודעה ראשונית על נזק
נזק בינוני-צד שמאל חזית  



 הערכת פגיעת הגוף הצפויה-
.ניתוח תביעות גוף ברמה מדעית

 הסתמכות על בנייתBIG DATA
מהירות  -לתחום תביעות גוף 

מיקום  , עוצמת הפגיעה, הפגיעה
.דגם הרכב, הפגיעה

נזק קטן
צליפת  , פציעות צוואר, ללא אובדן הכרה, סחרחורות, פגיעות מוח קלות עם כאבי ראש

,שחיקה, שוט

בינוני
סדקים זעירים של , דקות חוסר הכרה15-פחות מ , זעזוע מוח עם או בלי שבר בגולגולת

שבר באף או בפנים ללא תזוזות, ניתוק הרשתית, הקרנית

רציני
ללא נזק נוירולוגי  , דקות ללא הכרה15-יותר מ , זעזוע מוח עם או בלי שבר בגולגולת

שבר  , או עם שבר בעצם עם השלכות למוח/פציעה בראש פתוחה ו, אובדן ראייה, חמור
צוואר ללא נזק לחוט השדרה

חמור מאד
.שבר בגולגולת עם פגיעות נוירולוגיות חמורות

FNOL/FEOL וחיזוי פגיעות בגוף

:פרמטרים סטנדרטיים עבור חיזוי פציעות הגוף 

 ASI - Acceleration Severity Index 
 Calculated HIC - Head Injury Criterion 
 AIS level - Abbreviated Injury Scale
 Injury level
 Possible head injuries



FNOL/FEOL -אמדן היברידי
בשימוש , השמאי המקצועי מפיק אמדן בהסתמך על תמונות הנזק ודיווח האירוע הראשוני של הנהג

"אמדן בקליק אחד"וכלי החישוב של הוריזוןבפלטפורמת 

עוצמות נזק 3מוקדי נזק במכפלת 12–מיליון הערכות נזק מוכנות כדוחות אוטומטים 1.2



FNOL/FEOL סכמת מעבר התקשורת

FEOL /FNOL

פלטפורמת הוריזון

FEOL/FNOLקול סנטר

נתוני תאונה1.

דיווח אירוע2.

פתיחת תיק תביעה חדשה3.

אמדן נזק4.

נזק אוטומטיתהערכת5.

פיצוי\תהליך תיקון 6.

Web service - נתוני תאונה



הונאות ביטוחי רכב 



יתרונות  -FNOL/FEOLפתרון 

תאונה אמיתית ונזק אקטואלי–מניעת הונאות 
התראה מיידית ותגובה–חסכון בזמן התביעה 

יעילות בתהליכים–חסכון בעלויות תביעה 
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חסכון בעלות תביעה
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						To resize chart data range, drag lower left corner of range.







ניהול חכם לחישוב פרמיות הביטוח לרכב

פתרון מלא לחישוב תעריפי ביטוח על סמך  
סגנון , סוגי הכבישים, הזמנים, מרחקי הנהיגה

.זהות הנהג ועוד, נהיגה 

פלטפורמת אוטוסנס תומכת בתהליך המלא 
,  בהמשך לאיסוף, משלב התקנת הרכיב ברכב

ועד מתן חישוב פרמיות , עיבוד וניתוח המידע
הן לחברת הביטוח והן לבעלי  , מותאם אישית

.הכל בהתאם לשימוש האישי של הלקוח, הרכב

פוליסה לפי שימוש UBI

כל נוהג ברכב יוכל  , במסגרת המעבר לשיטה זו 
המוצגים , נתונים אלו. לצפות בנתוני הנהיגה שלו

,  לנהג באמצעות אפליקציה ייעודית בכל נסיעה
מביאים לשיפור הנהיגה של הנוהג הן מבחינת  

השתפר ושלם "והן מבחינת " דע על נהיגתך"
".פחות



- PAYDמרחקים וזמן
 דרך מהירה, כפרי, עירוני–סוג הדרך
 שעות עומס וכו, לילה, יום–זמני הנהיגה.
 סיבובים, בלימה, תאוצה–חסכוניות –סגנון נהיגה
 צעיר/ זיהוי נהג חדש
 מד תאוצה–G sensor -  התראת תאונות

אופציות נוספות  :
 קריאה לעזרה /כפתור מצוקה–E-Call / Panic Button
 למניעת גניבות-Geo zone / Geo fence 

גורמים בחישוב הפרמיה



יתרונות מהותיים רבים בנוסף לשמירה על עקרון השוויוניות בעלות  " פוליסה לפי שימוש"לשיטת ה
:  הביטוח

בתאונות בקרב המשתמשים בשיטה זו  30%מתרבים הדיווחים על הפחתה של עד -נהיגה זהירה
.  20%-ואצל נהגים צעירים הפחתה משמעותית של כ

.  כפועל יוצא מהפחתת התאונות פוחתות העלויות לטיפול בנפגעים-הפחתת נזקי גוף 
,  הפחתת כמות התאונות גורמת להפחתת עלויות המשק בהפסד ימי עבודה-חיסכון ענק למשק 

.  הכוללים הפחתת עלויות טיפול בתביעות גוף והפחתת הוצאות יוקר המחייה
קבלת דיווח מיידי ממקום התאונה מאפשר מהירות תגובה במשלוח  -סיוע להזמנת שרותי חירום

).  בבריטניה הוכח במספר רב של מקרים שהמערכות הצילו חיי אדם(כוחות הצלה למקום 
.  ת בזמן האירוע/מוקד חברת הביטוח בקשר מיידי עם הנהג-עזרה לנהג בשעת התאונה

בתאונות גורמת להפחתה ניכרת בהוצאות חברות  30%-הפחתה של כ-הפחתת עלות תאונה 
.  הביטוח ולהוזלת פרמיית הביטוח

מציגות הוכחה ברורה לעצם קיום התאונה ולגודל " טלמטיקס"מערכות -הפחתת הונאות ביטוח
.  דבר המפחית את הגדלת הנזקים שלא בתום לב ומניעת הונאות, הנזק הממשי

החלת פרמיה מופחתת לשימוש בכבישים בפריפריה או פרמיה  , לדוגמה-פרמיה לפי מיקום הכביש 
.  מוגדלת לאותם כבישים בהם יש רצון להפחית את השימוש ברכב

מדווחים על חיסכון בדלק  " טלמטיקס"כתוצאה מהשתפרות הנהיגה שלהם משתמשי -חיסכון בדלק 
.10%-בשיעור של יותר מ

יתרונות נוספים - פוליסה לפי שימוש UBI



!  אין ממה לחשוש

אין חשיפת מידע למבטח על אודות השימוש  
!  ברכב

בעל הרכב בלבד נחשף למידע על הנסיעות  
.  ברכבו

המידע היחיד שנחשף למבטח הנו ציון הנהיגה  
,  מ"מספר ק: הכולל המגלם את הנתונים הבאים

האטות  , האצות, התנהגות הנהג בבלימות חריגות
חשיפת המידע למבטח מבוצעת רק במקרה  . ופניות

של תאונה והמידע הנכלל כולל את מיקום התאונה  
 G-דהיינו כוחות ה, )לתחקיר(ונתוני התאונה 

.  שניות לפני האירוע30-והמהירות במהלך כ

חיסיון ופרטיות



Feature Description Option 

GPS / GLONASS

GPRS

Driving Style

Battery Status

Driving Hours

Uncontrolled Ignition

Accidents Recognition

Backup Battery 

Driving Location

יישום טכנולוגיות מתקדמות בטלמטיקס 



דוחות ומידע בזמן אמת
חודשי/ שבועי / יומי -דוחות מערכת ניהול 

לניהול יישומים) דשבורד(לוח מחוונים 
יישומים לנייד למעקב וניהול  



אפליקציה לניהול נסיעות בשימוש צי הרכב
ניהול נסיעות מושלם
רכיב הGPSמשך  , אוסף מידע אודות מסלול הנסיעה

מהירות מקסימלית , מרחק הנסיעה, הנסיעה
האטות ועוד תוספת , האצות, פניות חדות, וממוצעת

-אפשרית בהתקנת חיישנים נוספים לכלים יעודיים 
.ארגזי קירור ועוד, כגון מערבלי בטון

האפליקציה מאפשרת יכולת ניהול מסלולים יעודיים  ,
חריגה ממסלול נהיגה , מדידת זמני פריקה וטעינה

.'וכו
ניהול התנהגות נהג וקבלת ציון מדד לנהיגה.
קבלת מידע היישר לטלפון של מנהל הצי.
שילוב מידע למשתמש הרכב



הפתרון האופטימלי

טכנולוגיה חדשנית 

שליטה מלאה  
ושקיפות

מניעת הונאות

חסכון בזמן ועלות



077-7388888: טלפון
077-7388880: פקס

www.auto3p.co.il
auto3p@auto3p.co.il: מייל

45800הוד השרון , אזור תעשיה שרונים, 36החרש ' רח: כתובת

!תודה על ההקשבה

http://www.auto3p.co.il/
mailto:auto3p@auto3p.co.il
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