
חברת הביטוח weSure הוקמה על ידי צוות מנהלים מהשורה 
הראשונה בתעשיית הביטוח והפיננסים, בעלי ניסיון רב שנים 
בכל תחומי הפעילות: אמיל וינשל, המכהן כיו"ר דירקטוריון 

החברה, וניצן צעיר הרים, המכהן כמנכ"ל החברה. 
ביטוח  ההון,  שוק  מרשות  מבטח  רישיון  קיבלה   weSure
שנבחנו  לאחר  כללי,  ביטוח  בתחום   2018 בשנת  וחיסכון 
יכולותיה לעמוד בכל הדרישות הגבוהות של הרשות, לרבות 
בישראל.  מוסדי  מגוף  הנדרש  פיננסי  וחוסן  הון  דרישות 
מערכי  ניהול  של  מתקדמות  תפיסות  על  מבוססת  החברה 
ביטוח, טכנולוגיות חדישות ותהליכי עבודה אוטומטיים. אנו 
משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת כדי לתת לכם מוצרי ביטוח 
מותאמים לצרכיכם, במחיר הטוב ביותר ובשירות הגון ויעיל.

תשכחו מכל מה שידעתם על 
חברות ביטוח. weSure - חברת 
ביטוח חדשנית יותר, יעילה יותר 
ומהירה יותר. היכולות החדשות 

מאפשרות לנו להתאים את הביטוח 
לצרכיכם במחיר תחרותי במיוחד 

וברמת שירות שטרם הכרתם משלב 
ההצטרפות ולאורך כל הדרך.

 weSure חברת ביטוח דיגיטלית פורצת דרך, 
המחזירה את הביטוח לידי המבוטחים!
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אנו רוצים להיות חלק מחיי היום יום שלכם, לתת לכם הרגשה של 
ביטחון. יש לנו מגוון אמצעים וכלים ייחודיים, שטרם נראו בארץ, 
בכל  שירות  ולקבל  החברה  מוצרי  מגוון  את  לרכוש  שתוכלו  כך 
מקום, בכל זמן ומכל פלטפורמה. תוכלו להגיש תביעות בקלות, 
פעולות  מגוון  לבצע  מלאה,  ובשקיפות  מיותרת  ביורוקרטיה  בלי 
בפוליסות הביטוח, לצפות בכל המסמכים )אלה ששלחתם אלינו 
ואלה ששלחנו אליכם(, לבדוק את סטטוס התביעה ולראות אם 

חסר משהו או שעליכם להשלים, להתעדכן בסטטוס התשלומים 
ואף לבטל פוליסה, במידת הצורך, ללא קנסות, להוסיף כיסויים, 

לשנות סכומי ביטוח, לעדכן פרטים אישיים ועוד.
לשיאים  הגעה  תוך  ויעיל,  מהיר  אישי,  בשירות  מאמינים  אנו 
חדשים בתעשייה כבדה ומיושנת. אנחנו חברת ביטוח אחרת מכל 

מה שהכרתם.
אז למה לחכות? בואו תהיו שותפים למהפיכה.

במה weSure שונה מכל החברות האחרות

 
 

הערכים שלנו    
אנו מאמינים בערכים הבאים:

מקצועיות 	 
זמינות	 
שקיפות	 
פשטות	 
צניעות	 
הוגנות וכבוד	 
יחס אישי	 

טכנולוגיה  עם  ואיכותי  קטן  צוות  של  ששילוב  מאמינים  אנו 
מתקדמת ביותר יניב את התוצאה המיטבית, הן ברמת המחירים 

והן ברמת השירות הניתן.

השרותים שלנו    
אצלנו ניתן לבצע את הפעולות הבאות בצורה דיגיטלית: 

ONLINE קבלת הצעה  •
רכישת פוליסות במהירות, ביעילות ובמספר קליקים בלבד  •

הגשת תביעות בפשטות ובמהירות  •
עדכון שוטף על סטטוס תביעה  •

הגדלת סכומי ביטוח או הקטנתם  •
קיצור תקופת ביטוח או הארכתה, בכל זמן ובכל מקום  •

ביטול פוליסה, בכל זמן, ללא קנסות  •
איזור מידע עשיר עם מידע מלא ושקוף  •

בכל מקרה, מוקד שירות הלקוחות יהיה זמין עבורכם לכל בעיה 
ושירות שיידרשו.

הטכנולוגיה היא רק אמצעי    
בניגוד לחברות ביטוח אחרות שמתהדרות בשמות מפוצצים, אנו 
חיים ונושמים דיגיטל. ועדיין, הטכנולוגיה שלנו היא רק אמצעי 
יותר.  ופשוט  יותר  בטוח  יותר,  חדש  עולם  עבורכם  ליצור  כדי 
ה-21:  במאה  צריכים  שאתם  מה  את  בדיוק  לכם  לתת  אמצעי 
מבוססת  שלנו  הטכנולוגיה  מצוין.  במחיר  ומהיר  מעולה  שירות 

ענן, כך שאנו זמינים עבורכם מכל מקום, בכל זמן ובכל מצב.

קהילת הביטוח החדשה שלכם    
מאמינים   weSure -ב ביטוח במהותו הוא הדדיות בקהילה. אנו 
הם  הלקוחות שלנו  לכן,  לאותם המקורות.  לחזור  שהגיעה העת 

חלק בלתי נפרד מאיתנו.
ואם  לסמוך,  מי  על  שיש  שתדעו  בטוחים,  שתרגישו  רוצים  אנו 

.weSure - כבר משהו קרה לכם, אז טוב שאתם איתנו

חוסן פיננסי    
weSure בעלת רישיון מבטח מרשות שוק ההון, וככזו היא עומדת 
החברה  של  הביטוח  תיק  בנוסף,  המחמירות.  ההון  דרישות  בכל 
מגובה בביטוח משנה של חברות ביטוח הגדולות בעולם, המדורגות 

בצמרת רשימת מבטחי המשנה:

המוצרים שלנו    
דירות,  ביטוח  שלכם:  יום  היום  מחיי  חלק  הם  שלנו  המוצרים 
למצוא  ניתן  אצלנו  עסק.  ובתי  חובה  רכב  מקיף,  רכב  משכנתא, 
חסרי  ובמחירים  עבורכם  במיוחד  שפיתחנו  ייחודיים  מוצרים 

תקדים.


