
כל הזכויות שמורות   2021Auto3Pיוני  

פלטפורמה לשירותי טלמטיקס
לחברות ביטוח



טלמטיקס לחברות ביטוח וציי רכב 

 ניהול אירועי תאונות ושיערוך נזקיםOnline 

דיווח תאונות בזמן אמת(FNOL)   באמצעות מדבקת
)FEOL(קבלת שיערוך נזק אוטומטי תהמאפשרחלון

 ניהול ביטוח עם  מערכת לניטור כלי רכב המאפשרת
נהג פי שימוש והתנהגות לםפרמיה המותאתחשיב 

UBIובשמירה על צנעת הפרט.

אוטוסנס



I-Sticker-היחידה ברכב I-Sticker

סולרי,חלוןמדבקת
לשימורימיםחודשעדזכרון,לרכבכלשהואחיבוראין,התקנהאין

נסיעותתאריכי
חיישןG
Bluetooth
חכםטלפוןכל-הטלפון
בטלפוןמותקנתיעודיתאפליקציה
אוטומטיתמופעלתהאפליקציה
הטלפוןמצברבתצרוכתחסכון,חכמהאפליקציה
אחתיחידהעלמשתמשיםכמותלחברניתן
המשתמשיםהפרדת
לטלפוןהמידעאתומעבירנהגהתנהגותאותאונהמזהההחיישן

הנתוניםאתומעבירGPSעםבטלפוןמעובדהמידע,אוטומטיבאופן
Auto3Pלשרתי

צעירנהגניהול
מנותקטלפון:ונתריענדעאנחנוBluetooth,טלפוןללאשהיונסיעות



יישום טכנולוגיות מתקדמות בטלמטיקס טכנולוגיה

תיאור  
הטכנולוגיה

G Sensor

GPS/GPRS

סגנון נהיגה

מצב מצבר

שעות נהיגה

זיהוי תאונות

מיקום תאונה



FNOL/FEOL -  ניהול וניתוח תאונות
בזמן אמת

פי מתמחה בניתוח הכוחות הפסיקלים בעת  3חברת אוטו

אלו מפיקים  . התאונה אשר משודרים לשרתי הענן של החברה

שיערוך נזק אוטומטי ומסייעים לשמאי הרכב או בוחן הרכב לבצע  

השלמת אומדן נזק המבוסס על המידע הפסיקלי ותמונות הנזק  

אשר מועברת בעת התאונה והכל על בסיס פלטפורמת ההוריזון  

זוהי מערכת למידה .  “אומדן בקליק אחד"וכלי החישוב של 

.עצמית אשר מחדדת את הדיוק מתאונה לתאונה

FNOL / FEOL



זיהוי אירוע תאונה ושיערוך נזק אוטומטי

אוטומטינזקושיערוךתאונהזיהויOnlineאמתבזמן

)FNOL/FEOL(חלוןמדבקתבאמצעות

חירוםסיוע

לניהולמידעמרכזלניהולמערכתCall Center

משלוחSMSתמונותכוללמהשטחתמונותלקבלתלנוהג

'גצד

בעל/לנהגותמיכהחירוםסיועואספקתהונאותמניעת

הארועבמקוםהרכב

המערכת היחידה בעולם המאפשרת קבלת שיערוך נזק אוטומטי בהתרחשות תאונה

FNOL / FEOL



ניהול אירוע תאונתי

אמיתיתאונהאירועעלהתראות

טלמטרימידעלפיתאונהנתונימדידת(G-Sensor)

נהגמאפליקצייתתמונות+אונלייןתאונהדוח

אוטומטיתהנזקעלותשיערוך

למודלהנזקעלותשלאופטימיזציה–לומדתמערכתניתוח

:אופציונאלי

שימושלפיביטוחומודלנהגהתנהגות(UBI)

שימושלפיביטוחניהולמנהלתהיחידה(UBI)

למבטחהנהיגהציוןיחסלקביעתמושלםמערך

צעירנהגכוללהרכבמשתמשיניהול

FNOL / FEOL



במוקד תאונותניהול ארוע FNOL / FEOL

דוח תאונה  
תמונות+ אוטומטי 

שולחן שמאי
אומדן בקליק  "–אישור 

"אחד

קול סנטר
ענן  

הוריזון

התקשרות עם הנהג



תרשים זרימה–תאונה ניהול ארוע FNOL / FEOL

FEOL FNOL

בקרה וסילוק  
התביעה

הזמנת חלפים

זיהוי תאונה

הפקת אומדן נזק  
נזק  אוטומטית

תקשורת  
עם הנהג

הפעלת שירותי  
חירום  

SMSתמונות
ועדכון אומדן  
הנזק במוקד

'  שיערוך נזק אוט
ראשוני

ניהול התיקון  
שמאי
מוסך

סילוק תביעה מיידי  
)אופציה(לנזקים קטנים 



דוח תאונה אוטומטי טלמטרי

אמתבזמןהתאונהנתוני

האירועשלגיאוגרפימיקום

פגיעהמוקדי12(ברכבהפגיעהמיקום(

נזקעצמת)Gצירים3-ב(

הזמןצירפ"עהתאונהתיעוד

אוטומטינזקשערוךהפקת

FNOL / FEOL



קשר ישיר עם הנוהג במקום התאונה

אירועעלראשונילדיווחהנהגלשירותSMSשליחת

:סיועובקשתתאונה

הנוהגעםקשריצירת

מעורב'גצד,מיקום,תמונות–מלאתאונהדיווח

דרךושירותיחירוםסיוע

FNOL / FEOL



שיערוך נזק ראשוני באופן אוטומטי

אוטומטיתמנותחים)תמונות(+האירוענתוני

.הורייזןבפלטפורמת

הנזקעצמתונתוניברכבהפגיעהמיקום(G)

מיידינזקאומדןלהקיםמאפשרים

אוטומטיבאופןראשונינזקשיערוךמפיקההמערכת

)(FEOL

FNOL / FEOL



דקות4בתוך –אישור שמאי מקצועי 

ומטוייביםנבדקיםוהתמונותהאוטומטיהנזקשיערוך

מקצועישמאיידיעל

תמונותעלבהסתמךאמדןמפיקהמקצועיהשמאי

בשימוש,הנהגשלהראשוניהאירועודיווחהנזק

בקליקאמדן"שלהחישובוכליהוריזוןבפלטפורמת

"אחד

FNOL / FEOL

–אוטומטיםכדוחותמוכנותנזקהערכותמיליון
נזקעוצמות3במכפלתנזקמוקדי12



סילוק התביעה  

ניתן-התביעהסילוק

עדקטנותתביעותלסלק

הרכבמתביעות30%כ

מהנזקים40%שנישלב

במוסךבדיקהשמצריכים

בתוךתסולקהתביעה

יממה

FNOL / FEOL



סכמת מעבר התקשורת

תאונהנתוני

אירועדיווח

חדשהתביעהתיקפתיחת

נזקאמדן

אוטומטיתנזקהערכת

פיצוי\תיקוןתהליך

FNOL / FEOL

FEOL /FNOLקול סנטר

Web service -נתוני תאונה

SMS



-פתרון  FNOL/FEOL   יתרונות

אקטואליונזקאמיתיתתאונה–הונאותמניעת

ותגובהמיידיתהתראה–התביעהבזמןחסכון

בתהליכיםיעילות–תביעהבעלויותחסכון

FNOL / FEOL

15%

20%

15%

Fraud Claim Cost Claim Management

חסכון בעלות התביעה



UBIפוליסה לפי שימוש   UBI

לרכבהביטוחפרמיותלחישובחכםניהול

פתרון מלא לחישוב תעריפי ביטוח על סמך מרחקי הנהיגה  ,

.סגנון נהיגה זהות הנהג ועוד, הזמנים

עיבוד  , פלטפורמת אוטוסנס תומכת בתהליך המלא לאיסוף

הן  , ועד מתן חישוב פרמיות מותאם אישית, וניתוח המידע

הכל בהתאם לשימוש  , לחברת הביטוח והן לבעלי הרכב

.האישי של הלקוח

עםלנהיגהסיכוםיקבלנוהגכל,זולשיטההמעברבמסגרת

.רבעוני,חודשי,שבועידוחולמשתמשיושלולנהיגהציון

לשיפורמביאים,SMSבאמצעותלנהגהמוצגים,אלונתונים

מבחינתוהן"נהיגתךעלדע"מבחינתהןהנוהגשלהנהיגה

."פחותושלםהשתפר"



גורמים בחישוב הפרמיה UBI

- PAYDוזמןמרחקים

וכועומסשעות,לילה,יום–הנהיגהזמני.

סיבובים,בלימה,תאוצה–חסכוניות–נהיגהסגנון

צעיר/חדשנהגזיהוי

תאונותהתראת



UBIפוליסה לפי שימוש  -יתרונות נוספים UBI

בעלותהשוויוניותעקרוןעללשמירהבנוסףרביםמהותייםיתרונות"שימושלפיפוליסה"הלשיטת

:הביטוח

זובשיטההמשתמשיםבקרבבתאונות30%עדשלהפחתהעלהדיווחיםמתרבים-זהירהנהיגה.

בנפגעיםלטיפולהעלויותפוחתותהתאונותמהפחתתיוצאכפועל-גוףנזקיהפחתת.

כוחותבמשלוחתגובהמהירותמאפשרהתאונהממקוםמיידידיווחקבלת-חירוםשרותילהזמנתסיוע

.)אדםחייהצילושהמערכותמקריםשלרבבמספרהוכחבבריטניה(למקוםהצלה

האירועבזמןת/הנהגעםמיידיבקשרהביטוחחברתמוקד-התאונהבשעתלנהגעזרה.

בארועהנזקתמונותמקבלתהתאונהמעלות30%-כשלהפחתה-תאונהעלותהפחתת

אתהמפחיתדבר,הממשיהנזקולגודלהתאונהקיוםלעצםברורההוכחת-ביטוחהונאותהפחתת

.הונאותומניעתלבבתוםשלאהנזקיםהגדלת



UBI UBI-חיסיון ופרטיות  

!לחשושממהאין
ברכבהשימושאודותעללמבטחמידעחשיפת!

נסיעותמיקוםעלמידעאין,הפרטצנעתעלמלאהשמירה

.המשתמש

הכוללהנהיגהציוןהנולמבטחשנחשףהיחידהמידע

הנהגהתנהגות,מ"קמספר:הבאיםהנתוניםאתהמגלם

מיקוםחשיפת.ופניותהאטות,האצות,חריגותבבלימות

כוללהנכללוהמידעתאונהשלבמקרהרקמבוצעתהרכב

כוחותדהיינו,)לתחקיר(התאונהונתוניהתאונהמיקוםאת

.האירועלפנישניות30-כבמהלךוהמהירותG-ה

 ISO 27001חברתנו מאושרת ל
GDPRחברתנו עומדת בתקני 



מניעת הונאות ביטוחי רכב



דוחות ומידע בזמן אמת דוחות ניהול

חודשי/שבועי/יומי-ניהולמערכתדוחות

יישומיםלניהול)דשבורד(מחווניםלוח

וניהוללמעקבלניידיישומים



מנוע החסכון בתביעות הרכב מנוע החסכון
כוללניכרותכספיותועלויותזמןלמבטחשתחסוךתאונותלזיהויבעולםהמתקדמתהמערכת

הונאותמניעת
25%בכהנזקיםועלויותהביטוחהונאותאתתפחיתהארועמקרותהתאונהבניהולשליטה
25%בהתביעותכמותהפחתת-נהגהתנהגות
30%- FNOL / FEOLהתביעותבעלותחסכון



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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