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השקעה של מיליון דולר לזוכה בתחרות
סטארט-אפים בתחום הביטוח
קרן ההון סיכון  JVPחברה לזרוע החדשנות של חברת הביטוח AXA
כדי לאתר סטארט-אפים בשלבים מוקדמים המפתחים טכנולוגיות
הקשורות לעולם הביטוח
קרן ההון סיכון  JVPיחד עם  AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם ,ו -Kamet -
זרוע החדשנות של  Ventures AXAיקיימו תחרות לחברות סטארט-אפ בתחום
הביטוח .הזוכה בתחרות תקבל להשקעה של מיליון דולר מ -JVP.כמו כן ,תבחן
אפשרות להשקעה נוספת מ -AXA Ventures,והצטרפות ל -Kamet,חממת
הסטארט-אפים של  Ventures AXAלחברות  Early stageהפועלת בפריז .
התחרות פתוחה לחברות ישראליות בשלבים מוקדמים עם טכנולוגיות הקשורות
לעולם הביטוח בתחומי ניהול סיכונים ,ביג דאטה,אבטחת סייבר ,בלוקצ'יין
ועוד .הקריטריונים המנחים להגשת המועמדות מתבססים על רעיון פורץ דרך,
טכנולוגיה חדשנית וייחודית ,צורך שוק ,יתרון תחרותי צפוי בתחום הפעילות של
המיזם ,צוות מקצועי ומיומן ,יכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה
על  12חודשים וסך השקעה מצטברת במיזם שאינו עולה על מליון דולר.

"שוק הביטוח בשל לפריצת דרך משמעותית באמצעות הטמעה של טכנולוגיות
חדשות ומודלים עסקיים חדשניים" ,אומר גדי תירוש ,שותף מנהל בקרן JVP
",השותפות האסטרטגית שלנו עם גוף בינלאומי מוביל כ -AXA,מייצרת עבור
סטארט-אפים ישראלים הזדמנות לפתח את המוצרים שלהם בהתאמה ותוך דיאלוג
עם גופים בינלאומיים מובילים".
פרנסואה רובינה ,שותף מנהל ב AXA Strategic Venturesאמר : "AXA Strategic
Venturesמשקיעה בסטרטאפים עם טכנולוגיה רלוונטית שתשנה את שוק הביטוח
וניהול הנכסים .ישראל במובן זה היא אקו-סיסטם מבטיח של חדשנות ,ואנו משוכנעים
שבאמצעות התחרות הזו ,נצליח לזהות ולעבוד מקרוב עם יזמים מוכשרים שימציאו
מחדש את עתיד התעשייה שלנו ".עוד הוסיף ,כי "השותפות ביוזמה זו עם  JVP,גוף
מוביל באקו-סיסטם המקומי ,היא קריטית עבורנו".

http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3702344,00.html
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עוד שבוע חולף ,ועוד תחרות סטארטאפים חדשה צצה לה והפעם -עם טוויסט מעניין .לראשונה
בישראל יוצאת לדרך תחרות סטארטאפים בתחום טכנולוגיות הביטוח .אז במה מדובר ומי מאחורי
הארוע?
בעוד תחום הסייבר הופך צפוף מיום ליום ,נראה כי מכרה הזהב הבא נמצא בפינטק על כל נגזרותיו .אחת
מהנגזרות הללו שייכת למה שמוגדר כ ,Insurance technologies -טכנולוגיות בתחום הביטוח .מנתוני
דלויט ישראל עולה כי שוק הביטוח העולמי מגלגל מחזור של  4.8טריליון דולר .בשנת  2015בוצעו 1.4
מיליארד  $השקעות ב  ,InsurTech -כשהרבעון הראשון של  2016שבר שיא עם יותר מ  45עסקאות
בסך  650מיליון דולר .כעת ,כאמור ,תחרות ראשונה מסוגה יוצאת לדרך בישראל המץמקדת בענף הזה
ומאחוריה כמה שמות מעניינים במיוחד.
 ,InsurTechהיא תחרות סטארטאפים ישראלית שתנסה לאתר את הפוטנציאל הבא בתחום טכונולוגיות
הביטוח .התחרות פתוחה לחברות הזנק ישראליות בשלבי Early Stageעם טכנולוגיות הקשורות לעולם
הביטוח בתחומי:
& Analytics, Risk Management, Customer Engagement/Management, IOT & Big Data
Wearables, Blockchain, Cyber-security
 .and Health ITהקריטריונים המנחים
להגשת המועמדות מתבססים על :רעיון פורץ
דרך ,טכנולוגיה חדשנית וייחודית  ,צורך שוק
המצדיק את פיתוחה של הטכנולוגיה ,יתרון
תחרותי צפוי בתחום הפעילות של המיזם ,צוות
מקצועי ומיומן ,יכולת פיתוח אב-טיפוס של
המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים
וסך השקעה מצטברת במיזם שאינו עולה על
מליון דולר.
מאחורי הארוע עומדים  ,כאמור ,כמה שמות
גדולים במיוחד :קרן ההון סיכון הירושלמית
 JVPיחד עם  ,AXAמחברות הביטוח הגדולות
בעולם ,ו - Kamet-זרוע החדשנות של
 Ventures AXAלחברות .early stage
אליהם חברו כמה שמות מהגדולים בארץ
בעולם בתחום ,Deloitte :חברת , Earnix

פירמת עו"ד ( HFNהרצוג פוקס נאמן) ו .Startup Nation Central -
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  .JVPכמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה נוספת מ-
 ,AXA Venturesוהצטרפות לחממת הסטרטאפים של  Ventures AXAלחברות  Early stageהפועלת
בפאריס.

גדי תירוש שותף ב  JVP -צילום :יח"צ JVP

"שוק הביטוח בשל לפריצת דרך משמעותית באמצעות הטמעה של טכנולוגיות חדשות ומודלים עסקיים
חדשניים" ,אומר גדי תירוש ,שותף מנהל בקרן", JVPהשותפות האסטרטגית שלנו עם גוף בינלאומי
משמעותי ומוביל כ ,AXA-מייצרת עבור סטרטאפים ישראלים הזדמנות לפתח את המוצרים שלהם
בהתאמה ותוך דיאלוג עם גופים בינלאומיים המובילים שוק זה ומגמה זו".

http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1220343

היי-טק וביטוח
מפתחים ומפצחים את הפרדוקס הצרפתי
האם התדמית השמרנית של ענף הביטוח עשויה להיסדק באמצעות סטארט-אפים
צעירים וחדשניים? בשבוע שעבר נערכה בבר ה Suramare-בתל-אביב השקת ה-
 - InsurTech Israelתחרות סטארט-אפים לעולם הביטוח ,אותה מובילה קרן
ההון סיכון  JVPיחד עם חברת הביטוח הצרפתית .AXA
המנצח בתחרות ,עליו יוכרז בחודש פברואר ,יזכה בהשקעה של מליון דולר מקרן
 ,JVPוהשקעה פוטנציאלית נוספת מ.AXA Ventures-
יואב צרויה ,שותף בקרן  JVPשגם ניהל את התחרות הסביר כי "זוהי פתיחה של
שוק נוסף עבור חברות טכנולוגיה ישראליות ,והזדמנות עבורן לפתח מוצרים
חדשניים ,אשר יוכלו לעמוד בחזית שוק זה" ,לטענתו של צרויה "למרות גודלו ,שוק
הביטוח אינו מהווה עדיין מוקד עניין מרכזי לחברות טכנולוגיה ישראליות".
עוד נכחו וחגגו באירוע :פייר גרנדז'ואן ,הקונסול הכלכלי בשגרירות צרפת בישראל;
סבסטיאן לוברי ,שותף ב ; AXA Strategic Ventures-פיונה דרמון וגדי תירוש,
שותפים בקרן ; JVPמיכאל נידאם ,שותף בזרוע ההשקעות של AXA - Kamet
ואחרים.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001163069

סטארט-אפ ביטוחי
בר הסורמרה בתל אביב אירח את השקת  InsurTech Israel,תחרות הסטארט-אפים הראשונה
בישראל של עולם הביטוח ,שמובילות קרן ההון סיכון  JVPוחברת הביטוח  AXAהצרפתית .נצפו:
הקונסול הכלכלי בשגרירות צרפת בישראל  Pierre Grandjouan,סבסטיאן לוברי ומיכאל נידאם מ -
AXA,פיונה דרמון ,גדי תירוש ,נמרוד קוזלובסקי ויואב צרויה מ -JVPועוד משקיעים ונציגי קרנות הון
סיכון.

פיונה דרמון ,סבסטיאן לוברי ,יואב צרויה ,גדי תירוש ,מיכאל נידאם(צילום :דרור סיתהכל)

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4883767,00.html

מה שבטוח – סטארט-אפים בתחום
הביטוח
 JVPוחברת הביטוח העולמית  AXAהשיקו את תחרות הסטארט-אפים
● Insurtech Israelהחברה הזוכה תקבל מענק על סך מיליון דולר ,ואולי אף
השקעה נוספת והצטרפות לחממת סטארט-אפים בפאריס
קרן ההון-סיכון JVP,יחד עם חברת הביטוח העולמית Axaו – -Kametזרוע החדשנות
של  Axa Venturesלחברות  Early stage,השיקו באחרונה את InsurTechh,
תחרות לסטארט-אפים בתחום טכנולוגיות הביטוח.
מטרת התחרות היא לגלות ולבנות חברות ישראליות בתחום ה -Insurtech.היא מתקיימת
בשיתוף  Earnix,דלויט (Deloitte),פירמת עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן )(HFNו-
Startup Nation Central.

בערב ההשקה :מימין – פיונה דרמון ,שותפה ב ;-JVPסבסטיאן לוברי ,שותף ב ;-Axa Venturesיואב צרויה ,שותף ב-
JVPומנהל התחרות; גדי תירוש ,שותף ב ;- JVPומיכאל נידאם ,שותף ב-Kamet

התחרות פתוחה לסטארט-אפים ישראליים בשלבים מוקדמים עם טכנולוגיות הקשורות
לעולם הביטוח בתחומי הבלוקצ'יין ,האינטרנט של הדברים ,המחשוב הלביש ,מעורבות
וניהול הלקוח ,ניהול הסיכונים ,ה -Big Dataוהאנליטיקה ,אבטחת המידע והבריאות.
הסטארט-אפ המנצח יקבל השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו כן ,תיבחן אפשרות
להשקעה נוספת בו מ -Axa Venturesוהצטרפות ל -Kamet,חממת הסטארט-אפים שלה
לחברות  Early stage,שפועלת בפאריס.
"שוק הביטוח בשל לפריצת דרך משמעותית באמצעות הטמעה של טכנולוגיות חדשות
ומודלים עסקיים חדשניים" ,אמר גדי תירוש ,שותף מנהל בקרן"  JVP.השותפות שלנו עם
AXAמייצרת עבור סטארט-אפים ישראליים הזדמנות לפתח את המוצרים שלהם בהתאמה
ותוך דיאלוג עם גופים בינלאומיים".
פרנסואה רובינה ,שותף מנהל ב -Axa Ventures,ציין כי החברה "משקיעה בסטראט-אפים
עם טכנולוגיה רלוונטית ,שתעשה שינוי בשוק הביטוח וניהול הנכסים .ישראל במובן זה היא
אקו-סיסטם מבטיח של חדשנות ואנחנו משוכנעים שבאמצעות התחרות הזו ,נצליח לזהות
ולעבוד מקרוב עם יזמים מוכשרים ,שימציאו מחדש את עתיד התעשייה שלנו".
הגשת המועמדות לתחרות תתאפשר עד  3בינואר .המיזמים יבחנו על ידי הצוות המקצועי
של קרן  JVPושותפי התחרות .לאחר תהליך מיון קפדני ,ייבחרו  8-10סטרטאפים שיעלו
לשלב הגמר .ההכרזה על הזוכה תתקיים בפברואר הקרוב.

/http://www.pc.co.il/it-news/229337

תחרות סטארט-אפים לביטוח
יש לכם רעיון למיזם שקשור בתחום הביטוח? אתם יכולים לקבל עליו מיליון דולר .כל זאת
במסגרת  InsurTech Israel,תחרות הסטארט-אפים הראשונה בישראל לטכנולוגיית ביטוח.
קרן ההון סיכון  JVPיחד עם חברת הביטוח  AXAיוזמות את התחרות שהמנצחת בה תזכה
להשקעה בגובה מיליון דולר במטרה לגלות חברות ישראליות עם פוטנציאל צמיחה גדול
בתחום הביטוח.
הקריטריונים המנחים להגשת המועמדות מתבססים על רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית
וייחודית ,צורך שוק המצדיק את פיתוחה של הטכנולוגיה ,יתרון תחרותי צפוי בתחום
הפעילות של המיזם ,צוות מקצועי ומיומן ,יכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא
תעלה על  12חודשים וסך השקעה מצטברת במיזם שאינו עולה על מיליון דולר .התחרות
פתוחה לחברות הזנק ישראליות בשלבי  Early Stageעם טכנולוגיות הקשורות לעולם
הביטוח.

http://tech.walla.co.il/item/3016585

תחרות הסטרטאפים הראשונה בישראל – InsurTech Israel
לעולם הביטוח יוצאת לדרך
מייצרת עבור סטרטאפים  AXAהשותפות עם"  JVP:גדי תירוש ,שותף מנהל ב
ישראלים הזדמנות לפתח את המוצרים שלהם בהתאמה ותוך דיאלוג עם גופים
"בינלאומיים המובילים שוק זה
אנו משוכנעים שנצליח לזהות בישראל " -AXA Strategic Ventures:פרנסואה רובינה ,שותף מנהל ב
"יזמים מוכשרים שימציאו מחדש את עתיד התעשייה שלנו
- AXA Venturesהשקעה פוטנציאלית נוספת מ  JVP,הסטרטאפ המנצח יקבל השקעה של מליון  $מקרן
בפאריס ,והזדמנות לשיתופי פעולה מול מובילי  Kametהצרפתית ,אופציה להצטרף למרכז החדשנות של
עולם הביטוח
מחברת הביטוח הגדולות בעולם - AXA,ו  JVPהתחרות בהובלת קרן
-Startup Nation Centralו : Deloitte, Earnix, HFNובשיתוף
זרוע החדשנות של – -Kametמחברות הביטוח הגדולות בעולם ,ו  AXA,יחד עם  JVPקרן ההון סיכון
תחרות ראשונה מסוגה בארץ InsurTech,מכריזות על השקת  early stage,לחברות Ventures AXA
(Insurance technologies).לסטרטאפים בתחום טכנולוגיות הביטוח

מטרת התחרות היא לגלות ,לבנות ולהוביל את הגל הבא של חברות ישראליות פורצות דרך בתחום החברת  Deloitte,המציעות חזון טכנולוגי לשוק הביטוח העולמי .התחרות מתקיימת בשיתוף Insurtech,
 – Startup Nation Central.הרצוג פוקס נאמן) ו(  HFNפירמת עו"ד Earnix ,
עם טכנולוגיות הקשורות לעולם הביטוח Early Stageהתחרות פתוחה לחברות הזנק ישראליות בשלבי
:בתחומי
& Big Data & Analytics, Risk Management, Customer Engagement/Management, IOT
Wearables, Blockchain, Cyber-security and Health IT.
כמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה נוספת מ  JVP.המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן Early stageלחברות  Ventures AXAחממת הסטרטאפים של -Kamet,והצטרפות ל AXA Ventures,
.הפועלת בפאריס
הקריטריונים המנחים להגשת המועמדות מתבססים על :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית וייחודית ,
צורך שוק המצדיק את פיתוחה של הטכנולוגיה ,יתרון תחרותי צפוי בתחום הפעילות של המיזם ,צוות
מקצועי ומיומן ,יכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים וסך השקעה
.מצטברת במיזם שאינו עולה על מליון דולר
שוק הביטוח בשל לפריצת דרך משמעותית באמצעות הטמעה של טכנולוגיות חדשות ומודלים עסקיים "
השותפות האסטרטגית שלנו עם גוף בינלאומי "JVP ,חדשניים" ,אומר גדי תירוש ,שותף מנהל בקרן
מייצרת עבור סטרטאפים ישראלים הזדמנות לפתח את המוצרים שלהם -AXA,משמעותי ומוביל כ
".בהתאמה ותוך דיאלוג עם גופים בינלאומיים המובילים שוק זה ומגמה זו
-Kametו  JVPאנו גאים להוביל יחד עם" AXA Strategic Ventures-:פרנסואה רובינה ,שותף מנהל ב
משקיעה בסטרטאפים עם . AXA Strategic Venturesהראשונה בישראל -InsurTechאת תחרות ה
טכנולוגיה רלוונטית שתעשה שינוי בשוק הביטוח וניהול הנכסים .ישראל במובן זה היא אקו-סיסטם מבטיח
של חדשנות ,ואנו משוכנעים שבאמצעות התחרות הזו ,נצליח לזהות ולעבוד מקרוב עם יזמים מוכשרים
גוף מוביל באקו JVP, -שימציאו מחדש את עתיד התעשייה שלנו ".עוד הוסיף ,כי "השותפות ביוזמה זו עם
".סיסטם המקומי ,היא קריטית עבורנו; זהו כבוד לעבוד איתם
שפועלת בהצלחה בשוק הביטוח  JVPמחברות הפורטפוליו של  Earnix,דיויד שפירא ,מנכ"ל חברת
הבינלאומי פנה ליזמים ואמר" :שוק הביטוח פנוי לחדשנות .הצרכנים רוכשים מחברות הביטוח רק מה
שחייבים .אבל מה אם חברות ביטוח היו מאמצות את הגישה של אמזון ביחס לצרכנים? ישראל מייצרת
סייבר ועוד .שוק הביטוח הוא המקום שבו , Analytics,פתרונות משמעותיים בתחום מהביג דאטה
הומצאו האנליטיקות והסטטיסטיקות ,אלא שעד היום חברות הביטוח השתמשו בכלים אלו לצרכי פיתוח
".מוצר ופחות עבור בלקוחות .אתם ,הסטרטאפים הישראלים יודעים לעשות את השינוי הזה
בשנת  (Net Premiums).מנתוני דלויט ישראל :שוק הביטוח העולמי מגלגל מחזור של  4.8טריליון דולר
הרבעון הראשון של  2016שבר שיא עם יותר מ  2015 – InsurTech,בוצעו  1.4מיליארד  $השקעות ב
 45.עסקאות בסך  650מיליון דולר

http://bit.ly/2mRVIh5

  InsurTech Israelתחרות הסטרטאפים הראשונה בישראללעולם הביטוח יוצאת לדרך
גדי תירוש ,שותף מנהל ב"  JVP:השותפות עם  AXAמייצרת עבור סטרטאפים
ישראלים הזדמנות לפתח את המוצרים שלהם בהתאמה ותוך דיאלוג עם גופים
בינלאומיים המובילים שוק זה" .פרנסואה רובינה ,שותף מנהל ב -AXA Strategic
" Ventures:אנו משוכנעים שנצליח לזהות בישראל יזמים מוכשרים שימציאו מחדש את
עתיד התעשייה שלנו" .הסטרטאפ המנצח יקבל השקעה של מליון  $מקרן  JVP,השקעה
פוטנציאלית נוספת מ - AXA Venturesהצרפתית ,אופציה להצטרף למרכז החדשנות
של  Kametבפאריס ,והזדמנות לשיתופי פעולה מול מובילי עולם הביטוח
התחרות בהובלת קרן  JVPו - AXA,מחברת הביטוח הגדולות בעולם ובשיתוף : Deloitte, Earnix,
HFNו -Startup Nation Central
קרן ההון סיכון  JVPיחד עם  AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם ,ו -Kamet -זרוע החדשנות של
Ventures AXAלחברות  early stage,מכריזות על השקת InsurTech,תחרות ראשונה מסוגה בארץ
לסטרטאפים בתחום טכנולוגיות הביטוח (Insurance technologies).
מטר ת התחרות היא לגלות ,לבנות ולהוביל את הגל הבא של חברות ישראליות פורצות דרך בתחום ה -
Insurtech,המציעות חזון טכנולוגי לשוק הביטוח העולמי .התחרות מתקיימת בשיתוף  Deloitte,חברת
Earnix ,פירמת עו"ד(  HFNהרצוג פוקס נאמן) ו - Startup Nation Central.
התחרות פתוחה לחברות הזנק ישראליות בשלבי Early Stageעם טכנולוגיות הקשורות לעולם הביטוח
בתחומי :
& Big Data & Analytics, Risk Management, Customer Engagement/Management, IOT
Wearables, Blockchain, Cyber-security and Health IT.
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה נוספת מ-
AXA Ventures,והצטרפות ל -Kamet,חממת הסטרטאפים של  Ventures AXAלחברות Early
stageהפועלת בפאריס .
הקריטריונים המנחים להגשת המועמדות מתבססים על :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית וייחודית ,
צורך שוק המצדיק את פיתוחה של הטכנולוגיה ,יתרון תחרותי צפוי בתחום הפעילות של המיזם ,צוות
מקצועי ומיומן ,יכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים וסך השקעה
מצטברת במיזם שאינו עולה על מליון דולר .
"שוק הביטוח בשל לפריצת דרך משמעותית באמצעות הטמעה של טכנולוגיות חדשות ומודלים עסקיים
חדשניים" ,אומר גדי תירוש ,שותף מנהל בקרן"JVP ,השותפות האסטרטגית שלנו עם גוף בינלאומי
משמעותי ומוביל כ -AXA,מייצרת עבור סטרטאפים ישראלים הזדמנות לפתח את המוצרים שלהם
בהתאמה ותוך דיאלוג עם גופים בינלאומיים המובילים שוק זה ומגמה זו ".
פרנסואה רובינה ,שותף מנהל ב" AXA Strategic Ventures-:אנו גאים להוביל יחד עם  JVPו -Kamet

את תחרות ה -InsurTechהראשונה בישראל . AXA Strategic Venturesמשקיעה בסטרטאפים עם
טכנולוגיה רלוונטית שתעשה שינוי בשוק הביטוח וניהול הנכסים .ישראל במובן זה היא אקו-סיסטם מבטיח
של חדשנות ,ואנו משוכנעים שבאמצעות התחרות הזו ,נצליח לזהות ולעבוד מקרוב עם יזמים מוכשרים
שימציאו מחדש את עתיד התעשייה שלנו ".עוד הוסיף ,כי "השותפות ביוזמה זו עם  JVP,גוף מוביל באקו-
סיסטם המקומי ,היא קריטית עבורנו; זהו כבוד לעבוד איתם ".
דיויד שפירא ,מנכ"ל חברת  Earnix,מחברות הפורטפוליו של  JVPשפועלת בהצלחה בשוק הביטוח
הבינלאומי פנה ליזמים ואמר" :שוק הביטוח פנוי לחדשנות .הצרכנים רוכשים מחברות הביטוח רק מה
שחייבים .אבל מה אם חברות ביטוח היו מאמצות את הגישה של אמזון ביחס לצרכנים? ישראל מייצרת
פתרונות משמעותיים בתחום מהביג דאטה , Analytics,סייבר ועוד .שוק הביטוח הוא המקום שבו
הומצאו האנליטיקות והסטטיסטיקות ,אלא שעד היום חברות הביטוח השתמשו בכלים אלו לצרכי פיתוח
מוצר ופחות עבור בלקוחות .אתם ,הסטרטאפים הישראלים יודעים לעשות את השינוי הזה ".
מנתוני דלויט ישראל :שוק הביטוח העולמי מגלגל מחזור של  4.8טריליון דולר  (Net Premiums).בשנת
 2015בוצעו  1.4מיליארד  $השקעות ב  - InsurTech,הרבעון הראשון של  2016שבר שיא עם יותר מ
 45עסקאות בסך  650מיליון דולר .
שלבי התחרות ולוחות הזמנים :
הגשת מועמדות תתאפשר עד ה  3בינואר  .2017המיזמים יבחנו על ידי הצוות המקצועי של קרן JVP
ושותפי התחרות .לאחר תהליך מיון קפדני ,ייבחרו  8-10סטרטאפים שיעלו לשלב הגמר .ההכרזה על
הזוכה תתקיים בפברואר . 2017
פרטים נוספים באתר התחרות :
http://www.jvpinsurtech.com/

אודות  JVP - JVPהיא קרן הון סיכון ישראלית מובילה המתמקדת בבניית חברות בקנה מידה עולמי .עם
ניסיון מוכח של מעל  20שנות פעילות המתפרסות על פני למעלה מ 120-השקעות .קרן JVPמדורגת
כאחת מעשר קרנות ההון סיכון המובילות בעולם (ע"פ  Preqin),מאז הקמתה ,ב ,1993 -ע"י המייסד
אראל מרגלית ,גייסה  7קרנות הון סיכון בהיקף כולל של מעל  1.2מיליארדדולר .במהלך שנות פעילותה
הובילה הקרן 31אקזיטים ,הקרן משקיעה בחברות טכנולוגיות חדשניות בשלבים שונים ובתחומי אבטחת
מידע וביג דאטה ,IoT,אחסון,פינטקומדיה. JVPהיא גוף השקעות משמעותי בחברות בשלבים מוקדמים
)(Early Stageeומפעילה שתי זרועות השקעה בתחום במרכזי המצוינות של הקרן בירושלים ובבאר
שבע ). (http://www.jvpvc.com
אודות AXA
)AXA Strategic Ventures (ASVהיא זרוע ההשקעות של  AXA,חברת הביטוח ומנהלת הנכסים
הגלובלית המובילה . ASVמנהלת  230מליון אירו ( 260מליון  )$ויכולה להשקיע הון של עד  15מליון אירו
( 17מליון  )$בשלב ה -early stageושלבי הצמיחה של חברות .ASVמשקיעה בטכנולוגיות הרלוונטיות
לתעשיית הביטוח וניהול הנכסים ,כמו :תוכנה ארגונית ,פינטק ,וכן גם בטכנולוגיות  consumerושווקים
)(marketplacesבתחום הנסיעות/התיירות ,הבריאות ,ועסקים הקשורים לרכב ורכוש . ASVV,הפועלת
באמצעות צוותים מקומיים בסן פרנסיסקו ,ניו יורק ,לונדון ופריס ,מתמקדת בהשקעות בצפון אמריקה,
אירופה והמזרח התיכון.

http://www.yedatech.co.il/yt/news.jhtml?value=23860

קרן  JVPוענקית הביטוח העולמית  AXAהשיקו תחרות סטראטאפים
לעולם הביטוח
פרנסואה רובינה ,שותף מנהל ב AXA Strategic Ventures:החברה משקיעה בסטרטאפים עם טכנולוגיה
רלוונטית שתעשה שינוי בשוק הביטוח וניהול הנכסים .ישראל במובן זה היא אקו-סיסטם מבטיח של
חדשנות ,ואנו משוכנעים שבאמצעות התחרות הזו ,נצליח לזהות ולעבוד מקרוב עם יזמים מוכשרים,
שימציאו מחדש את עתיד התעשייה שלנו

מדור ביטוח וטכנולוגיה ,פיננסים בתאריך  22.11.16בשעה 17:02
קרן ההון סיכון JVP,בשיתוף פעולה עם ענקית הביטוח העולמית AXAו -Kamet,זרוע החדשנות
של Ventures AXA,השיקו תחרות סטראטאפים לעולם הביטוח תחת השם InsurTech.מדובר
בתחרות הראשונה מסוגה בישראל לסטארטאפים בתחום הטכנולוגיות של הביטוח.
מטרת התחרות היא לגלות ,לבנות ולהוביל את הגל הבא של חברות ישראליות פורצות דרך בתחום ה-
Insurtech,המציעות חזון טכנולוגי לשוק הביטוח העולמי .התחרות מתקיימת בשיתוף פירמת רואי
החשבון Deloitte,חברת Earnix,משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן ו-Startup Nation Central.

אירוע השקת  InsurTechאתמול בתל אביב
צילום :דרור סיתהכל
התחרות פתוחה לחברות סטארטאפ ישראליות בשלבי Early Stageעם טכנולוגיות הקשורות לעולם
הביטוח בתחומים הבאים:


Big Data & Analytics



Risk Management



Customer Engagement/Management



IOT & Wearables



Blockchain



Cyber-security



Health IT
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו כן ,תיבחן אפשרות להשקעה נוספת מ-
AXA Ventures,והצטרפות ל -Kamet,חממת הסטרטאפים של  Ventures AXAלחברות Early
stageהפועלת בפאריס.
הקריטריונים המנחים להגשת המועמדות :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית וייחודית ,צורך שוק
המצדיק את פיתוחה של הטכנולוגיה ,יתרון תחרותי צפוי בתחום הפעילות של המיזם ,צוות מקצועי ומיומן,
יכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים וסך השקעה מצטברת במיזם
שאינו עולה על מיליון דולר.
"שוק הביטוח בשל לפריצת דרך משמעותית באמצעות הטמעה של טכנולוגיות חדשות ומודלים עסקיים
חדשניים" ,אומר גדי תירוש ,שותף מנהל בקרן"JVP ,השותפות האסטרטגית שלנו עם גוף בינלאומי
משמעותי ומוביל כ -AXAמייצרת עבור סטרטאפים ישראליים הזדמנות לפתח את המוצרים שלהם
בהתאמה ותוך דיאלוג עם גופים בינלאומיים המובילים שוק זה ומגמה זו".
פרנסואה רובינה ,שותף מנהל ב" AXA Strategic Ventures-:אנו גאים להוביל יחד עם  JVPו-
Kametאת תחרות ה -InsurTechהראשונה בישראל . AXA Strategic Venturesמשקיעה
בסטרטאפים עם טכנולוגיה רלוונטית ,שתעשה שינוי בשוק הביטוח וניהול הנכסים .ישראל במובן זה היא
אקו -סיסטם מבטיח של חדשנות ,ואנו משוכנעים שבאמצעות התחרות הזו ,נצליח לזהות ולעבוד מקרוב
עם יזמים מוכשרים שימציאו מחדש את עתיד התעשייה שלנו .השותפות ביוזמה זו עם  JVP,גוף מוביל
באקו-סיסטם המקומי ,היא קריטית עבורנו; זהו כבוד לעבוד איתם".
דיויד שפירא ,מנכ"ל  Earnix,מחברות הפורטפוליו של  JVP,שפועלת בהצלחה בשוק הביטוח
הבינלאומי ,פנה ליזמים ואמר" :שוק הביטוח פנוי לחדשנות .הצרכנים רוכשים מחברות הביטוח רק מה
שחייבים .אבל מה אם חברות ביטוח היו מאמצות את הגישה של אמזון ביחס לצרכנים? ישראל מייצרת
פתרונות משמעותיים בתחום מהביג דאטה , Analytics,סייבר ועוד .שוק הביטוח הוא המקום שבו הומצאו
האנליטיקות והסטטיסטיקות ,אלא שעד היום חברות הביטוח השתמשו בכלים אלו לצרכי פיתוח מוצר
ופחות עבור הלקוחות .אתם ,הסטרטאפים הישראלים יודעים לעשות את השינוי הזה".
מנתוני דלויט ישראל עולה ,כי שוק הביטוח העולמי מגלגל מחזור של  4.8טריליון דולר (Net
Premiums).בשנת  2015בוצעו  1.4מיליארד דולר בהשקעות ב –InsurTech.הרבעון הראשון של
 2016שבר שיא עם יותר מ 455-עסקאות בסך  650מיליון דולר.

http://bit.ly/2mBvA87

JVP and AXA launch
insurance tech competition
InsurTech, the first-ever Israeli insurance
technology startup competition, will provide the
winner with a $1 million investment and insurance
industry contacts.

Jerusalem Venture Partners (JVP) and AXA Strategic Ventures have launched
the InsurTech Israel Competition, the first-of-its-kind contest in Israel for
insurance technology startups.
The aim of the competition is to discover groundbreaking InsurTech companies.
The competition is open to early-stage startups with insurance related
technologies in big data and analytics, risk management, customer
engagement/management, IoT and wearables, blockchain, cyber-security and
health IT.

The competition is led by JVP, AXA Strategic Ventures and Kamet, in
collaboration with Deloitte, Earnix, Herzog Fox & Neeman and Start-Up Nation
Central.
The winner will secure a spot in JVP's early-stage portfolio with a $1 million
investment, access to AXA Insurance Group, including a potential investment
from AXA Strategic Ventures and the possibility to join Kamet's program.
Participants will be provided with an opportunity to gain significant exposure to
market leaders, connect with potential investors, secure design partners and
open potential marketing channels.
“The insurance industry is ripe for disruption through the introduction of new
technologies and innovative business models,” said JVP Managing Partner Gadi
Tirosh. “Our strategic partnership with a global player like AXA will give Israeli
startups the opportunity to validate their innovative products in dialog with
incumbent industry leaders.”
"We are proud to lead together with JVP and Kamet the first InsurTech
competition in Israel. At AXA Strategic Ventures, we are investing in startups with
a relevant technology that will transform insurance and asset-management. Israel
is in this respect a promising innovation ecosystem and we are convinced that
with this competition, we will be able to identify and work closely with talented
entrepreneurs that will reinvent the future of our industry," commented AXA
Strategic Ventures Managing Partner Francois Robinet.
“We at Kamet are constantly looking for great teams, great ideas and great
technologies that can expand the reach of insurance, protection and assistance
or disrupt the industry. We know of the vitality of the Israeli innovation platform.
We could not dream of a better move for us than partnering with JVP and ASV in
this competition,” said Kamet Executive Partner Michael Niddam.
According to Deloitte Israel, global insurance is a $4.8 trillion industry. In 2015,
$1.4 billion was invested in InsurTech companies. The first quarter of 2016 alone
broke records with 45 new deals worth a total of $650 million.
http://www.globes.co.il/en/article-jvp-and-axa-launch-insurance-tech-competition1001162500

START-UP COMPETITION AIMS TO SPUR
GROWING FIELD OF INSURANCE
TECHNOLOGIES
According to JVP, Israeli startups can revolutionize the multibillion dollar global insurance industry which has basically gone
unchanged and is now ripe for a tech disruption.

Jerusalem based venture capital group JVP and the multinational insurance
conglomerate AXA announced the opening of a first-of-its-kind startup
competition, InsurTech Israel, on Tuesday.
The winner will receive an initial investment of $1 million from JVP and a
potential investment of up to $17m. from AXA.
“The competition format is a great way to create buzz and to spark awareness
among Israeli innovators and entrepreneurs about the opportunity that lies in
the insurance market,” Yoav Tzruya, the partner at JVP who leads the
competition, told The Jerusalem Post.
The aim of the competition is to promote the participation and share of Israeli
startups in the growing field of insurance technologies (InsurTech). JVP and
AXA hope to discover, and then build up the next wave of companies and
innovations in the emerging field.
JVP has been ranked in the past as one of the top-ten consistently performing
Venture Capital firms in the world, with over 31 notable exits, 12 IPOs and 19
M&As.
Headquartered in France, AXA is one of the world’s oldest and largest
multinational insurance firms with offices and subsidiaries on all continents.
The Best Global Brands ranking awarded AXA the top global insurance brand
for the eighth consecutive year. According to the Deloitte financial consulting
firm, the global insurance sector is estimated to be a $4.8 trillion industry that

invested over $1 billion in InsurTech companies through 2015.
“Investment in the InsurTech sector is catapulting right now, and we see a lot
of international insurance firms seeking technological advancement. So far the
Israeli tech world has not taken advantage of this market and the Israeli
influence on InsurTech is exponentially smaller than what we see in other
sectors,” Tzruya told the Post.
According to JVP, Israeli startups can revolutionize the multi-billion dollar
global insurance industry which has basically gone unchanged and is now ripe
for a tech disruption. This includes a number of fields which Israel now
pioneers – cyber-security, financial technology (FinTech), big data, IoT
(which, if covered, can relay information in real time to insurance companies)
and more.
In the past, financial institutions such as CitiBank and Barclays have sparked
the Fintech ecosystem in Israel with their accelerators. Now JVP and AXA
hope to do the same for InsurTech through investment, JVP’s incubator and
AXA’s Strategic Ventures fund.
“At AXA, we are investing in startups with a relevant technology that will
transform insurance and asset-management,” said Francois Robinet, managing
partner at AXA Strategic Ventures. “Israel is in this respect a promising
innovation ecosystem and we are convinced that with this competition, we will
be able to identify and work closely with talented entrepreneurs that will
reinvent the future of our industry.”
According to Tzruya, once JVP decided that they want to promote InsurTech in
Israel, they conceived the competition in light of a previous success they had
with the format in 2013 in the cyber sector.
“We recognized AXA as a global leader in the insurance market and proposed
the partnership in the competition. We are very glad they agreed to join this
path with us,” he said.
The competition is open to early-stage startups with insurance related
technologies in the fields of big data and analytics, risk management, customer
engagement/management, IoT and wearables, blockchain, cybersecurity and
health IT.

http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Start-up-competition-aims-to-spurgrowing-field-of-insurance-technologies-473393

New competition to boost
Israel insurance tech scene
Groundbreaking InsurTech startups
wooed with $1m investment, exposure to
market leaders

VC fund Jerusalem Venture Partners (JVP) together with AXA Strategic
Ventures, a venture capital platform backed by AXA, one of the leading insurance
companies in the world, and Kamet, the startup incubator of AXA dedicated to
disruptive innovation, announced on Tuesday the launch of a competition for
Israeli startups dealing with insurance technologies.
The InsurTech Israel Competition, a first-of-its-kind in Israel, aims to “identify,
build and lead the next wave of groundbreaking companies in the field of
InsurTech” for the changing insurance world, the companies said in a statement.

The competition is being led by JVP, AXA Strategic Ventures and Kamet, in
collaboration with Deloitte, pricing platform Earnix, attorneys Herzog Fox &
Neeman and Israel’s Start-Up Nation Central, a nonprofit organization that
promotes Israeli startups.
The competition is open to early-stage startups with insurance-related
technologies in the fields of big data and analytics, risk management, customer
engagement/management, IOT & wearables, blockchain, cybersecurity and
health.
There are currently around 130 InsurTech startups worldwide, which have raised
a collective of $3.5 billion from VCs, investors, insurance carriers, and reinsurers, the data show. Two-thirds of all InsurTech companies are located in the US,
and 27 percent in the EMEA region. Israel has a few dozen active companies in the
field.Investment in technologies for insurance companies — an industry that has
lagged behind other financial institutions in terms of technologies — has taken off
in the past two years. Net premiums in the global insurance industry make it a
$4.8 trillion market, according to data provided by Deloitte Israel. In 2015, $1.4
billion was invested in InsurTech companies globally. In the first quarter of 2016,
a record breaking 45 new deals were inked, worth a total of $650 million. Sixtyfour percent of the world largest insurers have invested either directly or indirectly
in InsurTech.
The winner will be added to JVP’s early-stage portfolio with a $1 million
investment and get access to the AXA Insurance Group, including a potential
investment from AXA Strategic Ventures. Kamet ventures, AXA’s early-stage
arm, will offer the winning entrepreneurs the possibility to join their program. The
competition also gives the Israeli startups the opportunity to gain exposure to
market leaders, connect with potential investors, secure design partners and
open potential marketing channels, the organizers said.
Companies entering the competition must have a groundbreaking idea, unique
innovative technology, a validated market need and relevant solution approach, a
competitive advantage in their field, an experienced, talented team, the ability to
develop a minimum viable product within 12 months, and no more than $ million
in previous investments.
“The insurance industry is ripe for disruption through the introduction of new
technologies and innovative business models,” said Gadi Tirosh, managing
partner at JVP. “Our strategic partnership with a global player like AXA will give
Israeli startups the opportunity to validate their innovative products in dialog with
incumbent industry leaders.”

Deadline for submission is February 3, 2017. Following a selection process, eight to
ten startups will be chosen to advance to the finals. The winner of the competition
will be announced during February 2017.
“At AXA Strategic Ventures, we are investing in startups with a relevant
technology that will transform insurance and asset-management. Israel is in this
respect a promising innovation ecosystem and we are convinced that with this
competition, we will be able to identify and work closely with talented
entrepreneurs that will reinvent the future of our industry,” said Francois Robinet,
managing partner at AXA Strategic Ventures.

/http://www.timesofisrael.com/new-competition-to-boost-israel-insurance-tech-scene

New rivalry to help Israel protection tech scene
Earth shattering InsurTech new companies charmed with $1m venture,
presentation to market pioneers
VC support Jerusalem Venture Partners (JVP) together with AXA Strategic Ventures,
a funding stage sponsored by AXA, one of the main insurance agencies on the planet,
and Kamet, the startup hatchery of AXA committed to troublesome advancement,
reported on Tuesday the dispatch of an opposition for Israeli new companies
managing protection innovations.
The InsurTech Israel Competition, a first-of-its-kind in Israel, plans to “distinguish,
manufacture and lead the following rush of noteworthy organizations in the field of
InsurTech” for the changing protection world, the organizations said in an
announcement.
The opposition is being driven by JVP, AXA Strategic Ventures and Kamet, in a joint
effort with Deloitte, evaluating stage Earnix, lawyers Herzog Fox and Neeman and
Israel’s Start-Up Nation Central, a charitable association that advances Israeli new
companies.
The opposition is interested in early-organize new businesses with protection related
innovations in the fields of enormous information and examination, hazard
administration, client engagement/administration, IOT and wearables, blockchain,
cybersecurity and wellbeing.
There are right now around 130 InsurTech new companies around the world, which
have raised a group of $3.5 billion from VCs, financial specialists, protection bearers,
and re-safety net providers, the information appear. 66% of all InsurTech
organizations are situated in the US, and 27 percent in the EMEA area. Israel has a
couple of dozen dynamic organizations in the field.Investment in innovations for
insurance agencies — an industry that has lingered behind other budgetary
foundations regarding advances — has taken off in the previous two years. Net
premiums in the worldwide protection industry make it a $4.8 trillion market, as
indicated by information gave by Deloitte Israel. In 2015, $1.4 billion was put
resources into InsurTech organizations all around. In the principal quarter of 2016, a
record breaking 45 new arrangements were inked, worth an aggregate of $650

million. Sixty-four percent of the world biggest safety net providers have put either
specifically or in a roundabout way in InsurTech.
The champ will be added to JVP’s initial stage portfolio with a $1 million speculation
and access the AXA Insurance Group, including a potential speculation from AXA
Strategic Ventures. Kamet ventures, AXA’s initial stage arm, will offer the
triumphant business people the likelihood to join their program. The opposition
likewise gives the Israeli new businesses the chance to pick up presentation to market
pioneers, associate with potential financial specialists, secure plan accomplices and
open potential advertising channels, the coordinators said.
Organizations entering the opposition must have a weighty thought, extraordinary
creative innovation, an approved market require and pertinent arrangement approach,
an upper hand in their field, an accomplished, skilled group, the capacity to build up a
base practical item inside 12 months, and close to $ million in past speculations.
“The protection business is ready for interruption through the presentation of new
advancements and inventive plans of action,” said Gadi Tirosh, overseeing
accomplice at JVP. “Our key association with a worldwide player like AXA will give
Israeli new businesses the chance to approve their imaginative items in exchange with
officeholder industry pioneers.”
Due date for accommodation is February 3, 2017. Taking after a determination
procedure, eight to ten new businesses will be progressed to the finals. The champ of
the opposition will be declared amid February 2017.
“At AXA Strategic Ventures, we are putting resources into new businesses with an
applicable innovation that will change protection and resource administration. Israel is
in this regard a promising development environment and we are persuaded that with
this opposition, we will have the capacity to distinguish and work intimately with
capable business people that will rethink the eventual fate of our industry,” said
Francois Robinet, overseeing accomplice at AXA Strategic Ventures.
Set up in 1993, Jerusalem Venture Partners, an Israel-based VC subsidize, has raised
over $1 billion to date and has been positioned as one of the main ten reliably
performing VC firms on the planet. JVP’s venture center incorporates cybersecurity,
enormous information, undertaking programming, stockpiling, portable, media,
fintech and IoT.
AXA Strategic Ventures (ASV) is the investment stage supported by AXA, the main
worldwide guarantor and resource chief. ASV oversees $260 million and can
contribute up to $17 million value crosswise over both early and development stages.
ASV puts resources into innovations applicable to the protection and resource
administration businesses, for example, undertaking programming and fintech and
additionally buyer advances. With groups in San Francisco, New York, London and
Paris, ASV has put so far in 24 early-arrange new businesses.

/http://good-assurance.com/new-rivalry-to-help-israel-protection-tech-scene

Get started-up levels of competition aims to spur
developing industry of insurance technologies –
Jerusalem Write-up Israel Information
Jerusalem-primarily based enterprise funds team JVP and the multinational insurance
conglomerate AXA introduced the opening of a to start with-of-its-sort startup levels
of competition, InsurTech Israel, on Tuesday.
The winner will receive an first expenditure of $one million from JVP and a probable
expenditure of up to $17m. from AXA.
“The levels of competition structure is a fantastic way to make excitement and to
spark consciousness between Israeli innovators and business people about the option
that lies in the insurance industry,” Yoav Tzruya, the lover at JVP who sales
opportunities the levels of competition, advised The Jerusalem Write-up.
The intention of the levels of competition is to advertise the participation and share of
Israeli startups in the developing industry of insurance technologies (InsurTech). JVP
and AXA hope to find, and then establish up the future wave of businesses and
improvements in the rising industry.
JVP has been rated in the previous as one of the best-ten regularly carrying out
Undertaking Funds corporations in the entire world, with above 31 notable exits, 12
IPOs and 19 M&As.
Headquartered in France, AXA is one of the world’s oldest and major multinational
insurance corporations with offices and subsidiaries on all continents. The Ideal

Global Makes position awarded AXA the best global insurance brand name for the
eighth consecutive calendar year. According to the Deloitte money consulting
business, the global insurance sector is approximated to be a $four.8 trillion
marketplace that invested above $one billion in InsurTech businesses via 2015.
“Investment in the InsurTech sector is catapulting right now, and we see a whole lot
of international insurance corporations trying to get technological development. So
considerably the Israeli tech entire world has not taken benefit of this industry and the
Israeli affect on InsurTech is exponentially lesser than what we see in other sectors,”
Tzruya advised the Write-up.
According to JVP, Israeli startups can revolutionize the multi-billion greenback global
insurance marketplace which has in essence absent unchanged and is now ripe for a
tech disruption. This features a variety of fields which Israel now pioneers – cybersecurity, money technologies (FinTech), huge information, IoT (which, if covered,
can relay facts in genuine time to insurance businesses) and extra.
In the previous, money establishments these as CitiBank and Barclays have sparked
the Fintech ecosystem in Israel with their accelerators. Now JVP and AXA hope to do
the very same for InsurTech via expenditure, JVP’s incubator and AXA’s Strategic
Ventures fund.
“At AXA, we are investing in startups with a applicable technologies that will
remodel insurance and asset-administration,” reported Francois Robinet, handling
lover at AXA Strategic Ventures. “Israel is in this regard a promising innovation
ecosystem and we are confident that with this levels of competition, we will be
capable to identify and perform closely with talented business people that will
reinvent the long term of our marketplace.”

According to Tzruya, when JVP determined that they want to advertise InsurTech in
Israel, they conceived the levels of competition in light of a previous success they
experienced with the structure in 2013 in the cyber sector.
“We regarded AXA as a global chief in the insurance industry and proposed the
partnership in the levels of competition. We are incredibly glad they agreed to sign up
for this path with us,” he reported.
The levels of competition is open up to early-stage startups with insurance related
technologies in the fields of huge information and analytics, risk administration, buyer
engagement/administration, IoT and wearables, blockchain, cybersecurity and health
IT.

http://bit.ly/2nvIsfx
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Concours de start-up : AXA s'immerge dans l'innovation
israélienne

Le fonds AXA Strategic Ventures lance une
compétition dans le domaine de l'insurtech.
AXA persiste et signe dans la Silicon Wadi. Par le biais de son
fonds de capital-risque, AXA Strategic Ventures, créé en
février 2015 et doté d'une enveloppe de 230 millions
d'euros, le groupe d'assurances a en effet lancé, à Tel-Aviv, la
première compétition israélienne de start-up dans le domaine de
l'insurtech. L'heureux gagnant qui sera désigné en février
prochain pourra bénéficier d'un investissement de 1 million de
dollars de la part du Jerusalem Venture Partners (JVP), l'un
des premiers fonds de capital-risque israélien, et d'un accès
direct au groupe AXA comme à ses dispositifs
d'accompagnement.
Cette compétition initiée conjointement avec JVP et Kamet, le
fonds d'amorçage d'AXA, nous permet de nous positionner très
en amont dans l'écosystème d'innovation israélien, explique
Sébastien Loubry, directeur du business développement d'AXA
Strategic Ventures. De manière très opportuniste, il s'agit
d'occuper le terrain de l'insurtech, un segment rattaché aux
fintech, mais dont le rythme de croissance est supérieur. » AXA
Strategic Ventures n'en est pas à son coup d'essai dans la
Valley israélienne. En janvier 2016, le fonds a ainsi mené un
tour d'investissement (série A) d'un montant de 11 millions de
dollars dans Neura, aux côtés de Pitango, Liberty Israel Venture
Fund et Lenovo Group. Basée sur l'apprentissage automatique,
cette jeune pousse de Tel-Aviv, qui est aussi implantée à

Sunnyvale (Californie), se spécialise dans le comportement
prédictif des utilisateurs d'applications et d'objets connectés. De
son côté, Kamet, né en janvier dernier et doté de 100 millions
d'euros, affiche déjà au compteur plusieurs projets israéliens en
cours de validation.

Tester en Europe
L'idée en venant en Israël est de trouver des technologies qui
vont transformer le modèle de business de l'assurance. On a
déjà vu des candidats intéressants dans le cyber-risque, la
santé ou l'intelligence artificielle, pointe Sébastien Loubry. Le
modèle israélien part souvent d'une technologie pour
l'adapter au marché. C'est une approche très complémentaire
de celle adoptée par la Silicon Valley, qui tend à l'inverse à
partir du besoin client. » AXA Strategic Ventures espère en
outre convaincre les entrepreneurs israéliens de tester leurs
projets en Europe, alors que leurs débouchés naturels restent à
ce jour plutôt américains.

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0211532275863-axa-simmerge-dans-l-innovation-israelienne-302695.php

Nouveau concours pour stimuler la
technologie de l’assurance
Les start-ups innovantes dans la technologie de
l’assurance sont courtisées avec un investissement
d’un million de dollars

Le fonds de capital-risque de Jérusalem Venture Partners (JVP), avec AXA
Strategic Ventures, une plate-forme de capital de risque soutenue par AXA, l’une
des principales compagnies d’assurance au monde, et Kamet, l’incubateur de
start-up d’AXA dédié à l’innovation perturbatrice, ont annoncé le lancement d’un
concours pour les start-ups israéliennes dans le domaine des technologies
d’assurance.
Le concours InsurTech Israel, un premier en son genre en Israël, vise à «
identifier, construire et diriger la prochaine vague de sociétés innovantes dans le
domaine de l’InsurTech [la technologie de l’assurance] » pour le monde de
l’assurance en évolution, ont déclaré les entreprises dans un communiqué.
Le concours est dirigé par JVP, AXA Strategic Ventures et Kamet, en
collaboration avec Deloitte, la plate-forme de tarification Earnix, les avocats

Herzog Fox & Neeman et la start-up Nation Central, une organisation à but non
lucratif qui fait la promotion des start-ups israéliens.
Le concours est ouvert à des start-up en phase de lancement avec des
technologies liées à l’assurance dans les domaines des mégadonnées et
l’analyse, la gestion des risques, l’engagement client / gestion, l’internet des
choses & la technologie portable, les chaînes de bloc, la cyber-sécurité et la
santé.
Il y a actuellement environ 130 start-ups spécialisées dans la technologie
d’assurance dans le monde, qui ont collecté 3,5 milliards de dollars auprès de
fonds de capital risque, des investisseurs, des assureurs et des réassureurs,
selon les données.
Les deux tiers des entreprises dans le domaine de technologie de l’assurance se
situent aux États-Unis et 27 % dans la région EMEA. Israël a quelque dizaines
d’entreprises actives dans le domaine.
L’investissement dans les technologies pour les compagnies d’assurance – une
industrie qui est en retard par rapport aux autres institutions financières en
termes de technologies – a décollé au cours des deux dernières années. Les
primes nettes dans le secteur mondial de l’assurance en font un marché qui
représente 4,8 billions de dollars, selon les données fournies par Deloitte Israël.
En 2015, 1,4 milliard de dollars ont été investis dans les sociétés dans le
domaine de la technologie de l’assurance dans le monde. Au premier trimestre
de 2016, il y a eu un record de 45 nouveaux contrats, d’une valeur totale de 650
millions de dollars. Environ 64 % des plus grands assureurs du monde ont investi
directement ou indirectement dans la technologie d’assurance.
Le gagnant sera ajouté au portefeuille de JVP avec un investissement d’1 million
de dollars et aura accès au Groupe d’assurance AXA, ce qui inclut un
investissement potentiel d’AXA Strategic Ventures.
Les entreprises de Kamet, le bras d’AXA, offriront aux entrepreneurs gagnants la
possibilité de rejoindre leur programme. Le concours donne également aux startups israéliennes l’opportunité d’être exposées aux leaders du marché, de se
connecter avec des investisseurs potentiels, de créer des partenaires de
conception et d’ouvrir des canaux de commercialisation potentiels, ont déclaré
les organisateurs.
Les entreprises qui participent au concours doivent avoir une idée
révolutionnaire, une technologie innovante unique, trouver un besoin de marché
validé et avoir une approche de solution pertinente, un avantage concurrentiel

dans leur domaine, une équipe expérimentée et talentueuse, la capacité de
développer un produit viable dans les 12 mois.
« L’industrie de l’assurance est mûre pour la rupture par l’introduction de
nouvelles technologies et de modèles d’affaires innovants », a déclaré Gadi
Tirosh, qui est un directeur associé chez JVP.
« Notre partenariat stratégique avec un acteur mondial comme AXA donnera aux
start-ups israéliennes la possibilité de valider leurs produits innovants en
dialogue avec les leaders de l’industrie en place ».
La date limite de soumission est fixée au 3 février 2017. À la suite d’un processus
de sélection, huit à dix startups seront choisies pour aller en finale. Le gagnant
du concours sera annoncé en février 2017.
« Chez AXA Strategic Ventures, nous investissons dans les start-ups qui ont une
technologie pertinente qui transformera l’assurance et la gestion d’actifs. Israël
est à cet égard a un éco-système d’innovation prometteur et nous sommes
convaincus qu’avec cette concurrence, nous pourrons identifier et travailler en
étroite collaboration avec des entrepreneurs talentueux qui réinventeront l’avenir
de notre industrie », a déclaré François Robinet, directeur associé chez AXA
Strategic Ventures.
Créé en 1993, Jerusalem Venture Partners, un fonds de capital-risque basé en
Israël, a recueilli plus d’un milliard de dollars à ce jour et a été classé parmi les
dix entreprises de capital-risque les plus performantes au monde. JVP met
l’accent sur l’investissement, notamment la cybersécurité, les mégadonnées, les
logiciels d’entreprise, le stockage, le mobile, les médias, la technologie financière
et l’Internet des Choses.
AXA Strategic Ventures (ASV) est la plate-forme de capital-risque soutenue par
AXA, le leader mondial de l’assurance et du gestionnaire d’actifs. L’ ASV gère
260 millions de dollars et peut investir jusqu’à 17 millions de dollars en actions à
la fois au début et pendant la croissance d’une start-up.
L’ASV investit dans des technologies pertinentes pour les secteurs de
l’assurance et de la gestion d’actifs tels que les logiciels d’entreprise et la
technologie financière ainsi que les technologies grand public. Avec des équipes
à San Francisco, New York, Londres et Paris, l’ASV a investi jusqu’ici dans 24
startups en phase de démarrage.

/http://fr.timesofisrael.com/nouveau-concours-pour-stimuler-la-technologie-de-lassurance

Axa s'intéresse aux idées des start-ups
israéliennes
Le géant français de l'assurance a lancé avec ses partenaires un concours
ouvert aux innovations israéliennes avec un million d'euros à la clé.

Axa, son fonds d'investissement Kamet et le groupe israélien de capital-risque JVP
ont lancé le 21 novembre à Tel-Aviv InsureTech, une compétition pour les
technologies dans le domaine de l'assurance. Le secteur, encore peu connu en
Israël, est pourtant prometteur. Qu'il s'agisse d'analyse financière, de prévision de
risque, de développement de technologies de prévention médicale, ou de protection
contre la cybercriminalité, toute nouvelle idée peut devenir un atout pour un
assureur.
Kamet, qui appartient au groupe Axa, fait office de tête chercheuse et d'incubateur.
Emmanuel Pierron, son émissaire qui a fait le voyage de Tel-Aviv en est sûr : dans
cet eldorado de la créativité, les jeunes Israéliens en t-shirt et baskets qui se
pressent autour de lui recèlent au moins une pépite qui va enrichir son "start-up
studio" parisien. Ilan Dorot est venu tenter sa chance. A la tête d'Aero-plan, il a mis
au point un "Uber" du rapatriement sanitaire. Sa plateforme permet à l'assureur de
trouver immédiatement, partout dans le monde un avion médicalisé pour ramener un
assuré en détresse, dès que ce dernier lui a envoyé un appel au secours. Et il prévoit
d'élargir encore sa gamme de services.
Le gagnant du concours sera désigné en février prochain. JVP financera son
développement à concurrence d'un million d'euros et son projet sera hébergé par
Kamet à Paris pendant un an.

http://www.actuj.com/2016-11/israel/4305-axa-s-interesse-aux-idees-des-start-ups#israeliennes

Technologies & Assurance : AXA
s'intéresse aux startups d'Israël.
Plus d’une dizaine de startups israéliennes se sont concentrées dans le secteur de
l’assurance et technologie. Ce n’est donc pas par hasard si Jérusalem Venture
Partners, AXA Strategic Ventures, Kamet (l’incubateur de start-up d’AXA dédié à
l’innovation perturbatrice), ont annoncé le lancement d’un concours pour les start-ups
israéliennes dans le domaine des technologies d’assurance. L’objectif du
Francais AXA est de détecter des perles technologiques en Israël surtout dans le
domaine du blockchain.

Selon (1) : "Des entreprises comme Lloyds ou Allianz France ont déjà manifesté leur
intérêt et leur volonté de lancer des expérimentations sur la blockchain. Plus
récemment, Axa a investi 55 millions de dollars dans la start-up Blockstream, dont
les développeurs sont les plus gros contributeurs au protocole Bitcoin et qui
permettra, entre autres, l’interopérabilité entre différentes blockchains.
Si les grandes sociétés d’assurance se penchent aujourd’hui sur la blockchain, c’est
parce que cette technologie permet de s’émanciper des phases de déclaration, et de
construire de nouveaux systèmes d’assurance via internet sans intermédiaire.
Alors que des modèles d’assurance peer-to-peer ont déjà commencé à apparaître
(avec par exemple Friendsurance ou inspeer.me), la blockchain y donne un nouvel
élan grâce à des systèmes d’assurance automatisés à base de smart contracts". (1)
Selon blockchainfrance.net
Selon lesfurets.com : "Nous n’en sommes pas encore là, mais le temps est bientôt
venu de proposer des assurances en fonction de notre comportement. Certes, cela
existe déjà avec le « pay as you drive », ou l’assurance au kilomètre, mais la
technologie va permettre d’aller encore et toujours plus loin.

On évoque en effet le « pay how you drive », une formule qui aura pour objectif
d’inciter les conducteurs à la prudence. De fait, il s’agit d’équiper les véhicules d’un
objet connecté qui informerait votre compagnie d’assurance quant à votre mode de
conduite. A termes, les conducteurs les plus prudents seraient récompensés par une
prime d’assurance moins importante.
Mais la technologie ne s’arrête pas à l’automobile. En effet, l’assurance habitation
serait concernée elle aussi. En incitant les propriétaires et locataires à équiper leur
logement de caméras à l’image de la Nest Cam, les assureurs permettent à leurs
clients d’être mieux protégés et, là encore, de voire leur prime baisser.
En matière de santé, des trackers pourraient informer les compagnies d’assurance
sur le mode de vie de leurs clients et des risques qu’ils prennent au quotidien. Dès
lors qu’elles trouveront le moyen de croiser toutes les données, on assistera sans
aucun doute à un système de récompenses… ou de pénalités".

http://www.israelvalley.com/news/2016/11/27/51806/tech-et-assurance-axa-s-int-resseaux-startups-d-isra-l

Insurtech conferecne &
semifinals

דורית סלינגר" :אנחנו בעידן האבן בתחום הביטוח -
כניסת טכנולוגיה לענף היא חיובית"
לדברי הממונה על שוק ההון והביטוח באוצר ,ההשלכות של כניסתן של חברות כמו
למונייד לענף הביטוח חיוביות ■ "אנחנו עובדים על הקלה רגולטורית עבור כניסתם של
כלים כאלה לענף"
"אני קוראת לענף הביטוח לאמץ חדשנות דיגיטלית ולהקים חממות כמו בתעשיית הפינטק.
אנחנו כרגולטרים מוכנים להסיר חסמים ,להקל בדרישות רגולציה ואפילו לתת הקלות בדרישות
ההון של גופים המאמצים תפיסה דיגיטלית מלאה ומודלים חדשניים לניהול הסיכון הביטוחי".
כך אמרה הבוקר דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר ,בכנס בתחום
ביטוח וטכנולוגיה ) (Insurtechשערכו משרד עוה״ד הרצוג פוקס נאמן ,קרן ההון סיכון JVP
וחברת"  AXA.אני קוראת לגופים הבוחנים פעילות בתחום זה ליצור עמנו קשר ,ולחברות
הביטוח הקיימות לאמץ את החדשנות אל ליבם ולפתח מעבדות חדשנות וטכנולוגיה .כולנו
נרוויח מכך” ,ציינה.
בפתח דבריה אמרה סלינ גר כי "אנחנו בעידן האבן בתחום הביטוח .וזה לא רק בישראל אלא
בכל העולם .יתרה מזאת ,אנחנו בפיגור מול התעשייה הפיננסית ,שם אנחנו יכולים כבר שנים
להעביר כספים ולקנות ניירות ערך דרך הסמארטפון .שירותים פיננסיים שונים התרחקו מעולם
הביטוח ,למרות העובדה שהתעשייה הזו נחשבת גם היא מסורתית .ענף הביטוח צריך לעלות
על הרכבת".
לדברי סלינגר" ,החוויה של הלקוח בתחום הביטוח מיושנת וארכאית .אחת הסיבות לכך היא
אופי המוצרים שחברות הביטוח מוכרות ,הנמכרים ל 40-30-שנה מראש — ולכן מערכות
התפעול של החברות ישנות .דרוש אפיון טוב יותר של הלקוח ,אבל המערכות בנויות טלאים
טלאים — וחלק מהעבודה עדיין מיושם בנייר ועיפרון .אלו חברות כבדות שלא אוהבות שינויים,
וכשהכל עדיין עובד הן לא רואות את הצורך בשינוי".
סלינגר ,שדיברה בין היתר לקהל של יזמים המפתחים פתרונות דיגיטליים לתחום הביטוח,
אמרה כי המצב כיום בעייתי" ,אבל העולם משתנה — והאור נראה בקצה המנהרה .אנחנו
רואים שינויים שיבואו לאוכלוסייה שנולדה לעידן הדיגיטלי .ילדים שנולדים עכשיו נולדו לתוך

הסמארטפון .אנשים כאלה צריכים ביטוח דירה וביטוח רכב וצריך לתת לאוכלוסייה הזו מענה
בדרך דיגיטלית .אי אפשר להמשיך לעבוד עם המודלים הישנים".
היא הוסיפה כי כרגולטור הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ישנה הבנה של החשיבות
של הפן הטכנולוגי והדיגיטלי .לדבריה ,מהפכת הדיגיטל בענף הביטוח תתבצע בעזרת ארבעה
מאפיינים מרכזיים :מובייל ,שימוש בענן ,כניסה של האינטרנט של הדברים ) (IoTכמו שעוני
קריאה של נתונים שונים ,וביג דאטה" .פירסמנו את חזון הדיגיטציה שלנו ,שמתווה את הדרך,
מאפשר לעבוד בענן ומאפשר לעבוד עם מייל וסמס .זה דבר בסיסי כל כך ,שלא קיים בכל
החברות" ,הסבירה סלינגר.
"כשאנחנו מסתכלים על המגמה העולמית ,אנחנו רואים סטארט־אפים כמו למונייד ואוסקר,
שמה שמיוחד בהם הוא שהם מגדירים את עצמם כחברות טכנולוגיה ,ואנחנו חושבים
שההשלכות של כניסתן לענף חיובית" ,הוסיפה סלינגר" .כמו כן ,אנחנו רואים השקעות בחברות
טכנולוגיה וגם ענקיות כמו גוגל שמשקיעות בתחום הביטוח .אנחנו עובדים על הקלה רגולטורית
עבור כניסתם של כלים כאלה לענף".
בהמשך דיבר ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,שותף בקרן  JVPוהרצוג פוקס נאמן ,וציין כי "החדשנות
האמיתית תבוא מחברות הביטוח עצמן .אני לא צופה שיבוא סטרטאפ מבחוץ ,שיהפוך לשחקן
גדול ,כיוון שזה תחום מאוד כבד מבחינה רגולטורית .הסטרטאפים המתחרים הם אלה שיגרמו
לחברות הביטוח עצמן לרצות להשתנות .אנו צפויים לראות בעתיד את הרגולטור מעודד מאוד
את הסטרטאפים כדי לגרום לחברות הביטוח להתייעל”.

http://www.themarker.com/technation/1.3151386

סלינגר מסמנת את העתיד הדיגיטלי" :ענף
הביטוח בעידן האבן"
הממונה על שוק ההון" :פועלים להסרת החסמים על כניסת
שחקנים חדשים לתחומי החיסכון והביטוח"

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,תוקפת את חברות הביטוח ש"נמצאות
בתקופת האבן" בחזית הדיגיטלית ,בגלל "שמרנות החברות; הגיבנת הגדולה של מערכות
המידע והתפעול המיושנות שבידן; ובגלל שהלקוח של החברות הנו סוכן הביטוח" ,ומצהירה,
לא בפעם הראשונה ,כי "העולם משתנה" וכבר "רואים התפתחויות חדשות שיאתגרו את
החברות הקיימות".
בשל כך ,ובין היתר ,היא שבה והבהירה כי מבחינתה הפתרון טמון גם בעידוד גופים חדשים
שייכנסו לענף באמצעות כלים דיגיטליים ,שיזכו ממנה להקלות" :אנו עמלים בימים אלה
במלוא המרץ על הסרת החסמים המונעים כניסתם של שחקנים חדשים לתחומי החיסכון
והביטוח ,ואף שוקלים לתת הקלות משמעותיות בדרישות ההון של גופים המאמצים תפיסה
דיגיטלית מלאה ומודלים חדשניים לניהול הסיכון הביטוחי".

סלינגר הוסיפה כי "אם חברות הביטוח הקיימות לא ייערכו לעולם הדיגיטלי החדש ,הן
עלולות להיווכח שהעולם לא מחכה להן" .לאמירות אלה עלולה להיות השפעה על שוק
הביטוח כמו גם על ההון של החברות הפועלות בתחום.
לאחרונה פרסמה הממונה את החזון הדיגיטלי שלה ,שבמסגרתו הצהירה כי תיתן הטבות
לחברות שיאמצו ויביאו לשוק בשורה דיגיטלית חדשנית ,תוך שעתה היא מצהירה ,כי
"השינויים האלה הם הכרח מציאותי בעולם שבו אנו חיים" ,כשהם כבר קורים ו"הם תוצאה
של הבנה ,של גורמים בתעשייה ושל יזמים ,כי לא ניתן להמשיך לעבוד לפי המודלים
הישנים .הגיעה שעתה של תעשיית הביטוח לעלות על הרכבת" .עתה ,לדבריה" ,ענף
הביטוח בנוי טלאים על טלאים ,עבודה רבה בנייר וללא מיכון של תהליכים".
לפני ימים אחדים אמרה סלינגר בוועידת ישראל לעסקים של "גלובס" ,בין היתר ,כי הרשות
פועלת ל"הסרת החסמים המונעים כניסת שחקנים חדשים עם מודלים חדשניים לתחומי
החיסכון והביטוח ...מה שטוב למדינת ניו יורק יכול להיות בהחלט גם טוב לישראל".

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001166874

ביטוח בעולם האבן
נציגי קרן הון הסיכון  JVP,חברת הביטוח העולמית  AXAומשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן
התכנסו ודנו בעולם הביטוח המסורתי למול יזמי סטרטאפים ,שעתידים להניע את התעשייה
לעולם חדש.
בין המדיינים :שותף בקרן  JVPוהרצוג פוקס נאמן ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,הממונה על שוק
ההון והביטוח דורית סלינגר ,שהיתה הדוברת המרכזית בכנס ,אמרה ש"אנחנו בעידן האבן
בתחום הביטוח" וקראה לענף לאמץ חדשנות ,שותפי קרן  JVPקובי רוזנגרטן ,רפי קסטן
ויואב צרויה ,מנכ"ל  iCapitalרומן לסקר ,מנכ"ל  Aero-planאילן דורות ,מנכ"ל Earnix
דיוויד שפירא ,מנכ"ל  Clicks-Insיוג'ין גרינברג ,משקיעים ,נציגי קרנות הון סיכון ומנהלי
סטרטאפים מישראל וצרפת.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4896391,00.html

  InsurTech Israelתחרות הסטארטאפים לעולםהביטוח נמצאת בעיצומה
 InsurTech Israelתחרות הסטארטאפים הראשונה בישראל לעולם הביטוח נמצאת בעיצומהכמה סטארטאפים ,שהגישו מועמדות ,כבר הציגו פיתוחים בכנס InsurTech.הרישום נמשך.
הסטארטאפ המנצח יקבל השקעה של מיליון  $מקרן JVP,השקעה נוספת מ - AXA
Venturesהצרפתית ,אופציה להצטרף למרכז החדשנות של Kametבפאריס והזדמנות לשת"פ
מול מובילי עולם הביטוח .התחרות בהובלת קרן JVPו -AXA,מחברת הביטוח הגדולות בעולם
ובשיתוף : Deloitte, Earnix,HFNו-Startup Nation Central.
קרן ההון סיכון JVPיחד עם AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם ,ו -Kamet -זרוע החדשנות
של Ventures AXAלחברות early stage,ממשיכות לקרואלסטארטאפים להירשם
לתחרות  Insurtech Israel,תחרות ראשונה מסוגה בארץ לסטארטאפים בתחום טכנולוגיות
הביטוח  (Insurance technologies),שהרישום אליה נפתח באמצע נובמבר .2016
מטרת התחרות היא לגלות ,לבנות ולהוביל את הגל הבא של חברות ישראליות פורצות דרך בתחום
ה - Insurtech,שמציעות חזון טכנולוגי לשוק הביטוח העולמי ,פתרונות טכנולוגיים פורצי הדרך,
שיכולים לשנות את עולם הביטוח.

התחרות מתקיימת בשיתוף  Deloitte,חברת Earnix ,פירמת עו"ד ( HFNהרצוג פוקס נאמן) ו-
Startup Nation Central.
התחרות פתוחה לסטארטאפים בשלבי Early Stageעם טכנולוגיות הקשורות לעולם הביטוח
בתחומי:
& Big Data & Analytics, Risk Management, Customer Engagement/Management, IoT
Wearables, Blockchain, Cyber-security and Health IT.
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולרים מקרן  JVP.כ"כ ,תבחן אפשרות להשקעה נוספת מ-
AXA Ventures,והצטרפות ל -Kamet,חממת הסטארטאפים של Ventures AXAלחברות Early
stageהפועלת בפאריס.
הקריטריונים המנחים להגשת המועמדות מתבססים על :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית
וייחודית ,צורך שוק המצדיק את פיתוחה של הטכנולוגיה ,יתרון תחרותי צפוי בתחום הפעילות של
המיזם ,צוות מקצועי ומיומן ,יכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים
וסך השקעה מצטברת במיזם ,שאינו עולה על מיליון דולרים.
שלבי התחרות ולוחות הזמנים:
הגשת מועמדות תתאפשר עד ה .3.1.17-המיזמים יבחנו ע"י הצוות המקצועי של קרן JVPושותפי
התחרות .לאחר תהליך מיון קפדני ,ייבחרו  8-10סטארטאפים ,שיעלו לשלב הגמר .ההכרזה על
הזוכה תתקיים בפברואר .2017
אתמול בכנס InsurTechכבר הציגו כמה מהסטארטאפים ,שנרשמו עד כה ,את פיתוחיהם
וביניהם:
iCapital, Medirisk, infoFocus, Aero-Plan, Atidot, Next Insurance ,CriskCo, 2TeaM
בכנס insurtech,שנערך אתמול במשרדי הרצוג פוקס נאמן ) (HFNבת"א ,השתתפו דוברים בכירים
מענף הביטוח וממובילי תעשיית הייטק בתחום ,שדנו באתגרים וההזדמנויות בתחום מרתק זה,
בנסיון לחזות את השינויים הדרמטיים הצפויים בענף הביטוח עם כניסתן של טכנולוגיות ושחקנים
חדשים לתחום ,בהזדמנויות והתועלות לחברות הביטוח ולצרכנים ,כמו גם באתגרים ,שמציבה כניסת
הטכנולוגיה לענף רגיש כמו ביטוח .הכנס התקיים כחלק מתחרות הסטארטאפים.
תמצית דבריהם של הדוברים בכנס:
ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,שותף בקרן JVPו" -HFN:החדשנות האמיתית תבוא מחברות הביטוח
עצמן .אני לא צופה ,שיבוא סטארטאפ מבחוץ ,שיהפוך לשחקן גדול ,כיוון שזה תחום מאוד כבד
מבחינה רגולטורית .הסטארטאפים המתחרים הם אלה שיגרמו לחברות הביטוח עצמן לרצות
להשתנות .אנו צפויים לראות בעתיד את הרגולטור מעודד את הסטארטאפים כדי לגרום לחברות
הביטוח להתייעל.
במסגרת המהפכה נראה טכנולוגיות ,שמוטמעות ותורמות למגוון שיפורים עבור הצרכן ,כמו :חיתום
נכון יותר ,איסוף מידע הרבה יותר יעיל ,שאלונים חכמים ויכולות חכמות להבין מי המבוטח באמת
ומה מתאים לו ,מערכת מוניטורינג המאפשרת להבין את המבוטח ,חווית משתמש  -יכולת לרכוש
רכיב אחד ולא אוסף של רכיבי פוליסה ,שלא כולם דרושים למבוטח ,ביטול של ביטוחים כפולים,
הבנה טובה יותר של הצרכן של תיק הביטוח שלו ועוד.

בעקבות המהפכה תהיה דינמיקה ,שתביא למצב בו אוכלוסיות רבות בחברה לא יהיו
מבוטחות .התמחור הדינמי ,שמאפשר מחיר שונה לאנשים שונים ,האפליה ,שייצור האלגוריתם בין
אנשים לפי צבע ,דת ,מקום מגורים ,הכנסה ועוד ,יובילו למתח רגולטורי גדול ולמגוון התלבטויות
מוסריות ואתיות ,שתגענה לפתחנו .עם זאת ,המהפכה התחילה וה -,disruptionשמגיע מהצד
לחברות הביטוח יגרום להן להשתנות .אנו נראה יותר ויותר טכנולוגיות ,שבעבודה נכונה עם חברות
הביטוח תשננה את פני התעשיה כולה".
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון" :אני קוראת לענף הביטוח לאמץ חדשנות
דיגיטלית ולהקים חממות כמו בתעשיית הפינטק .אנו כרגולטרים מוכנים להסיר חסמים ,להקל
בדרישות רגולציה ולתת הקלות בדרישות ההון של גופים המאמצים תפיסה דיגיטלית מלאה ומודלים
חדשניים לניהול הסיכון הביטוחי.
אני קוראת לגופים הבוחנים פעילות בתחום זה ליצור עמנו קשר ,ולחברות הביטוח הקיימות לאמץ את
החדשנות ולפתח מעבדות חדשנות וטכנולוגיה .כולנו נרוויח מכך .אם חברות הביטוח הקיימות לא
תיערכנה לעולם הדיגיטלי החדש ,הן עלולות להיווכח ,שהעולם לא מחכה להן".
יואב צרויה ,שותף בקרן " JVP:כשבחרנו להשיק את התחרות עשינו זאת בחשש מסוים .חברות
הביטוח שמרניות ולא כל כך פתוחות .באותה מידה ,תחום ה -insurtechלא ממש קיים בארץ .בשלב
הזה אנו באמצע הדרך ואני חייב לציין ,שאנו מופתעים לטובה .זה הרבה בגלל שהחברות הבינו את
הפוטנציאל של התחום .
פחות מ 10%-מחברות הביטוח בעולם עובדות היום עם סטארטאפים .כך ,שיש המון מקום לשיתוף
פעולה ולשיפור .אחד האתגרים הגדולים הוא לייצר חוויה לצרכן ,שלא נובעת רק סביב ארועים
ביטוחיים .חברות הביטוח צריכות להציע מוצרים נוספים ,חלקם בחינם ,ולשפר את חווית המשתמש.
כשמסתכלים על ההזדמנות לחוויות הישראליות ,היא לאו דוקא להמציא הגלגל מחדש אלא להתחבר
לטכנולוגיות קיימות ולהתאים אותן לענף הביטוח".
מיכאל נידאם ,שותף מנהל ב - Kamet-זרוע החדשנות של Ventures AXAלחברות early stage:
"המודלים הישנים מאותגרים כיום מול מתחרים טכנולוגיים ,בין אם ענקיות הטכנולוגיה ובין אם
סטארטאפים ,שפועלים מתחת לרדאר של הרגולציה ,ולכן יכולים לבדוק מודלים חדשניים של
ביטוח .איך יקרה השינוי? נצטרך לחדש בצורה אחרת ממה שעשינו עד היום ,לעשות את השינוי
מבפנים ולא רק מבחוץ".
מישל דה לה בלייר ,שותף בדלויט צרפת" :החלק הקשה ביותר באימוץ חדשנות יהיה לקחת את
החדשנות ל"מייל האחרון" .במקרה כזה ישנם מחסומים כמו :התאמה בין הסטארטאפ לחברה,
וההיפך .גם בתחום המימון ,יש להקדיש משאבים כספיים לחדשנות ולהציב זאת כמטרה עסקית
חשובה".
בתמונה :דורית סלינגר עם כמה יזמים שהציגו בכנס.
קרדיט צילום :דרור סיתהכל

http://bit.ly/2l7GdSA

דורית סלינגר בכנס טכנולוגיות הביטוח Insurtech
" אם חברות הביטוח הקיימות לא ייערכו לעולם הדיגיטלי החדש ,הן עלולות
להיווכח שהעולם לא מחכה להן"
" אני קוראת לחברות הביטוח הקיימות לאמץ את החדשנות אל ליבם ולפתח מעבדות חדשנות וטכנולוגיה.
כולנו נרוויח מכך".

הכנס נערך כחלק מתחרות הסטרטאפים הראשונה בישראל לעולם הביטוח שמובילות
קרן  JVPו -AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם
התחרות בשיתוף : Deloitte, Earnix, HFNו-Startup Nation Central
"אני קוראת לענף הביטוח לאמץ חדשנות דיגיטלית ולהקים חממות כמו בתעשיית הפינטק .אנחנו
כרגולטרים מוכנים להסיר חסמים ,להקל בדרישות רגולציה ואפילו לתת הקלות בדרישות ההון של גופים
המאמצים תפיסה דיגיטלית מלאה ומודלים חדשניים לניהול הסיכון הביטוחי .אני קוראת לגופים הבוחנים
פעילות בתחום זה ליצור עמנו קשר ,ולחברות הביטוח הקיימות לאמץ את החדשנות אל ליבם ולפתח
מעבדות חדשנות וטכנולוגיה .כולנו נרוויח מכך".

כך אמרה הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,בכנס  Insurtechהמתקיים כחלק מתחרות

הסטרטאפים של ישראל  Insurtech Israelבתחום טכנולוגיות הביטוח ,שמובילים קרן ההון סיכון  JVPו -
AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם.

עוד הוסיפה" :ניתן להעריך כי כרגע יושבים שני מפתחים צעירים במוסך ביתם ,או בבית קפה ומפתחים
אלגוריתם חדש שעשוי להיות לב הפעילות של חברת ביטוח חדשה שיכולה לטלטל את השוק .אם חברות
הביטוח הקיימות לא ייערכו לעולם הדיגיטלי החדש ,הן עלולות להיווכח שהעולם לא מחכה להן".
בכנס ,שנערך במשרדי הרצוג פוקס נאמן ) (HFNבת"א ,השתתפו דוברים בכירים מענף הביטוח וממובילי
תעשיית הייטק בתחום ,ודנו באתגרים וההזדמנויות שבתחום מרתק זה ,בנסיון לחזות את השינויים
הדרמטיים הצפויים בענף הביטוח עם כניסתן של טכנולוגיות ושחקנים חדשים לתחום – ההזדמנויות
והתועלות לחברות הביטוח ולצרכנים ,כמו גם האתגרים שמציבה כניסת הטכנולוגיה לענף רגיש כמו
ביטוח .הכנס מתקיים כחלק מתחרות הסטרטאפים של ישראל בתחום טכנולוגיות הביטוח ,אשר הושקה
באמצע נובמבר במטרה לזהות פתרונות טכנולוגיים פורצי הדרך שיכולים לשנות את עולם הביטוח.
בין הסטרטאפים שהציגו בכנס את הטכנולוגיות והמוצרים שלהם : iCapital, Medirisk, infoFocus,
Aero-Plan, Atidot, Next Insurance ,CriskCo, 2TeaMועוד.

מיכאל נידאם ,שותף מנהל ב – - Kametזרוע החדשנות של  Ventures AXAלחברות early stage,
אמר" :המצב כיום הוא שלענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל ופייסבוק יש גישה למידע על הצרכנים הרבה יותר
מאשר לנו ,חברות הביטוח .כיוון שהרגולטור כיום מגן על הצרכן .אבל ניתן למנף את הגישה לחדשנות גם
לטובת הצרכן .המודלים הישנים
מאותגרים מאוד כיום מול מתחרים טכנולוגיים ,בין אם ענקיות הטכנולוגיה ובין אם סטרטאפים ,שפועלים
מתחת לרדאר של הרגולציה ,ולכן יכולים לבדוק מודלים חדשניים של ביטוח .איך יקרה השינוי? נצטרך.
לחדש בצורה אחרת ממה שעשינו עד היום ,לעשות את השינוי מבפנים ולא רק מבחוץ ".כדוגמא ציין את
חברת  AXA,שיש לה שותפויות עם ענקיות טכנולוגיות ושותפים טכנולוגיים נוספים ,כמו גם את
KAMET,הזרוע שמשקיעה בסטרטאפים.

את דבריו חיזק מישל דה לה בלייר ,שותף בדלויט צרפת ,שאמר :החלק הקשה ביותר באימוץ חדשנות
יהיה לקחת את החדשנות ל"מייל האחרון" .במקרה כזה ישנם מחסומים כמו :התאמה בין הסטרטאפ
לחברה ,וההיפך .גם בתחום המימון ,יש להקדיש משאבים כספיים לחדשנות ולהציב זאת כמטרה עסקית
חשובה.

יואב צרויה שותף בקרן"  JVP:כשבחרנו להשיק את התחרות עשינו זאת בחשש מסויים ,חברות הביטוח
שמרניות ולא כל כך פתוחות .באותה מידה ,תחום ה -insurtechלא ממש קיים בארץ .בשלב הזה אנחנו
באמצע הדרך ואני חייב לציין שאנו מופתעים לטובה ,זה הרבה בגלל שהחברות הבינו את הפוטנציאל של
התחום .פחות מ 10%-מחברות הביטוח בעולם עובדות היום עם סטרטאפים כך שיש המון מקום לשיתוף
פעולה ולשיפור .אחד האתגרים הגדולים הוא לייצר חוויה לצרכן שלא נובעת רק סביב ארועים ביטוחיים.
חברות הביטוח צריכות להציע מוצרים נוספים ,חלקם חינם ,ולשפר את חווית המשתמש .כשמסתכלים על
ההזדמנות לחוויות הישראליות ,היא לאו דוקא להמציא הגלגל מחדש אלא להתחבר לטכנולוגיות קיימות
ולהתאים אותן לענף הביטוח".

ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,שותף בקרן  JVPו -HFNציין ש"החדשנות האמיתית תבוא מחברות הביטוח עצמן.
אני לא צופה שיבוא סטרטאפ מבחוץ ,שיהפוך לשחקן גדול ,כיוון שזה תחום מאוד כבד מבחינה
רגולטורית .הסטרטאפים המתחרים הם אלה שיגרמו לחברות הביטוח עצמן לרצות להשתנות .אנו צפויים
לראות בעתיד את הרגולטור מעודד מאוד את הסטרטאפים כדי לגרום לחברות הביטוח להתייעל.
במסגרת המהפכה נראה טכנולוגיות שמוטמעות ותורמות למגוון שיפורים עבור הצרכן ,כמו :חיתום נכון
יותר ,איסוף מידע הרבה יותר יעיל ,שאלונים חכמים ויכולות חכמות להבין מי המבוטח באמת ומה מתאים
לו ,מערכת מוניטורינג שמאפשר להבין את המבוטח ,חווית משתמש – יכולת לרכוש רכיב אחד ולא אוסף
של רכיבי פוליסה שלא כולם דרושים למבוטח ,ביטול של ביטוחים כפולים ,הבנה טובה יותר לצרכן של תיק
הביטוח שלו ,ועוד.

עם כל התלהבותו מתחום ה -insurtechוהפוטנציאל שבו ,ציין קוזלובסקי" :בעקבות המהפכה תהיה
דינמיקה שתביא למצב בו אוכלוסיות רבות בחברה לא יהיו מבוטחות .התמחור הדינאמי ,המאפשר מחיר
שונה לאנשים שונים ,האפליה שייצור האלגוריתם בין אנשים לפי צבע ,דת ,מקום מגורים ,הכנסה ועוד,
יובילו למתח רגולטורי גדול ולמגוון התלבטויות מוסריות ואתיות שיגיעו לפתחנו .אם זאת ,הוסיף,
"המהפכה התחילה ,וה -disruptionשמגיע מהצד לחברות הביטוח יגרום להן להשתנות .אנו נראה יותר
ויותר טכנולוגיות שבעבודה נכונה עם חברות הביטוח ישנו את פני התעשיה כולה".

תחרות  Insurtech Israelפתוחה לחברות הזנק ישראליות בשלבי Early Stageעם טכנולוגיות הקשורות
לעולם הביטוח בתחומי:
& Big Data & Analytics, Risk Management, Customer Engagement/Management, IOT
Wearables, Blockchain, Cyber-security and Health IT.
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה נוספת מ-
AXA Ventures,והצטרפות ל -Kamet,חממת הסטרטאפים של  Ventures AXAלחברות Early
stageהפועלת בפאריס.

הקריטריונים המנחים להגשת המועמדות מתבססים על :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית וייחודית ,
צורך שוק המצדיק את פיתוחה של הטכנולוגיה ,יתרון תחרותי צפוי בתחום הפעילות של המיזם ,צוות
מקצועי ומיומן ,יכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים וסך השקעה
מצטברת במיזם שאינו עולה על מליון דולר.

http://bit.ly/2lfOPWe

הממונה על שוק ההון ,דורית סלינגר ,בכנס
Insurtech:
פורסם על ידי:מערכת  ITNEWSמאיר עשת  17/12/2016באירועים ,כנסים ותערוכות להשאיר תגובה

"אני קוראת לחברות הביטוח הקיימות לאמץ את החדשנות אל ליבם ולפתח מעבדות
חדשנות וטכנולוגיה .כולנו נרוויח מכך".
הכנס נערך כחלק מתחרות הסטרטאפים הראשונה בישראל לעולם הביטוח
שמובילות קרן JVPו -AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם
התחרות בשיתוף : Deloitte, Earnix, HFNו-Startup Nation Central
" אני קוראת לענף הביטוח לאמץ חדשנות דיגיטלית ולהקים חממות כמו בתעשיית הפינטק.
אנחנו כרגולטרים מוכנים להסיר חסמים ,להקל בדרישות רגולציה ואפילו לתת הקלות בדרישות
ההון של גופים המאמצים תפיסה דיגיטלית מלאה ומודלים חדשניים לניהול הסיכון הביטוחי.
אני קוראת לגופים הבוחנים פעילות בתחום זה ליצור עמנו קשר ,ולחברות הביטוח הקיימות
ל אמץ את החדשנות אל ליבם ולפתח מעבדות חדשנות וטכנולוגיה .כולנו נרוויח מכך".
כך אמרה הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,בכנס  Insurtechהמתקיים
כחלק מתחרות הסטרטאפים של ישראל Insurtech Israelבתחום טכנולוגיות הביטוח,
שמובילים קרן ההון סיכון JVPו - AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם.
עוד הוסיפה" :ניתן להעריך כי כרגע
יושבים שני מפתחים צעירים במוסך
ביתם ,או בבית קפה ומפתחים אלגוריתם
חדש שעשוי להיות לב הפעילות של
חברת ביטוח חדשה שיכולה לטלטל את
השוק .אם חברות הביטוח הקיימות לא
ייערכו לעולם הדיגיטלי החדש ,הן
עלולות להיווכח שהעולם לא מחכה
להן".

בכנס ,שנערך במשרדי הרצוג פוקס נאמן ) (HFNבת"א ,השתתפו דוברים בכירים מענף הביטוח
וממובילי תעשיית הייטק בתחום ,ודנו באתגרים וההזדמנויות שבתחום מרתק זה ,בנסיון לחזות
את השינויים הדרמטיים הצפויים בענף הביטוח עם כניסתן של טכנולוגיות ושחקנים חדשים
לתחום – ההזדמנויות והתועלות לחברות הביטוח ולצרכנים ,כמו גם האתגרים שמציבה כניסת
הטכנולוגיה לענף רגיש כמו ביטוח .הכנס מתקיים כחלק מתחרות הסטרטאפים של ישראל
בתחום טכנולוגיות הביטוח ,אשר הושקה באמצע נובמבר במטרה לזהות פתרונות טכנולוגיים
פורצי הדרך שיכולים לשנות את עולם הביטוח.
בין הסטרטאפים שהציגו בכנס את הטכנולוגיות והמוצרים שלהם : iCapital, Medirisk,
infoFocus, Aero-Plan, Atidot, Next Insurance ,CriskCo, 2TeaMועוד.
מיכאל נידאם ,שותף מנהל ב – - Kametזרוע החדשנות של  Ventures AXAלחברות early
 stage,אמר" :המצב כיום הוא שלענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל ופייסבוק יש גישה למידע על
הצרכנים הרבה יותר מאשר לנו ,חברות הביטוח .כיוון שהרגולטור כיום מגן על הצרכן .אבל
ניתן למנף את הגישה לחדשנות גם לטובת הצרכן .המודלים הישנים מאותגרים מאוד כיום מול
מתחרים טכנולוגיים ,בין אם ענקיות הטכנולוגיה ובין אם סטרטאפים ,שפועלים מתחת לרדאר
של הרגולציה ,ולכן יכולים לבדוק מודלים חדשניים של ביטוח .איך יקרה השינוי?
נצטרך .לחדש בצורה אחרת ממה שעשינו עד היום ,לעשות את השינוי מבפנים ולא רק מבחוץ".
כדוגמא ציין את חברת  AXA,שיש לה שותפויות עם ענקיות טכנולוגיות ושותפים טכנולוגיים
נוספים ,כמו גם את  KAMET,הזרוע שמשקיעה בסטרטאפים.
את דבריו חיזק מישל דה לה בלייר ,שותף בדלויט צרפת ,שאמר :החלק הקשה ביותר
באימוץ חדשנות יהיה לקחת את החדשנות ל"מייל האחרון" .במקרה כזה ישנם מחסומים כמו:
התאמה בין הסטרטאפ לחברה ,וההיפך .גם בתחום המימון ,יש להקדיש משאבים כספיים
לחדשנות ולהציב זאת כמטרה עסקית חשובה.
יואב צרויה שותף בקרן "  JVP:כשבחרנו להשיק את התחרות עשינו זאת בחשש מסויים,
חברות הביטוח שמרניות ולא כל כך פתוחות .באותה מידה ,תחום ה -insurtechלא ממש קיים
בארץ .בשלב הזה אנחנו באמצע הדרך ואני חייב לציין שאנו מופתעים לטובה ,זה הרבה בגלל
שהחברות הבינו את הפוטנציאל של התחום .פחות מ 10%-מחברות הביטוח בעולם עובדות
היום עם סטרטאפים כך שיש המון מקום לשיתוף פעולה ולשיפור .אחד האתגרים הגדולים הוא
לייצר חוויה לצרכן שלא נובעת רק סביב ארועים ביטוחיים .חברות הביטוח צריכות להציע
מוצרים נוספים ,חלקם חינם ,ולשפר את חווית המשתמש .כשמסתכלים על ההזדמנות לחוויות
הישראליות ,היא לאו דוקא להמציא הגלגל מחדש אלא להתחבר לטכנולוגיות קיימות ולהתאים
אותן לענף הביטוח".
ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,שותף בקרן JVPו -HFNציין ש"החדשנות האמיתית תבוא מחברות
הביטוח עצמן  .אני לא צופה שיבוא סטרטאפ מבחוץ ,שיהפוך לשחקן גדול ,כיוון שזה תחום

מאוד כבד מבחינה רגולטורית .הסטרטאפים המתחרים הם אלה שיגרמו לחברות הביטוח עצמן
לרצות להשתנות .אנו צפויים לראות בעתיד את הרגולטור מעודד מאוד את הסטרטאפים כדי
לגרום לחברות הביטוח להתייעל .במסגרת המהפכה נראה טכנולוגיות שמוטמעות ותורמות
למגוון שיפורים עבור הצרכן ,כמו :חיתום נכון יותר ,איסוף מידע הרבה יותר יעיל ,שאלונים
חכמים ויכולות חכמות להבין מי המבוטח באמת ומה מתאים לו ,מערכת מוניטורינג שמאפשר
להבין את המבוטח ,חווית משתמש – יכולת לרכוש רכיב אחד ולא אוסף של רכיבי פוליסה
שלא כולם דרושים למבוטח ,ביטול של ביטוחים כפולים ,הבנה טובה יותר לצרכן של תיק
הביטוח שלו ,ועוד.
עם כל התלהבותו מתחום ה -insurtechוהפוטנציאל שבו ,ציין קוזלובסקי" :בעקבות המהפכה
תהיה דינמיקה שתביא למצב בו אוכלוסיות רבות בחברה לא יהיו מבוטחות .התמחור הדינאמי,
המאפשר מחיר שונה לאנשים שונים ,האפליה שייצור האלגוריתם בין אנשים לפי צבע ,דת,
מקום מגורים ,הכנסה ועוד ,יובילו למתח רגולטורי גדול ולמגוון התלבטויות מוסריות ואתיות
שיגיעו לפתחנו .אם זאת ,הוסיף" ,המהפכה התחילה ,וה -disruptionשמגיע מהצד לחברות
הביטוח יגרום להן להשתנות .אנו נראה יותר ויותר טכנולוגיות שבעבודה נכונה עם חברות
הביטוח ישנו את פני התעשיה כולה".
תחרות  Insurtech Israelפתוחה לחברות הזנק ישראליות בשלבי Early Stageעם טכנולוגיות
הקשורות לעולם הביטוח בתחומי:
& Big Data & Analytics, Risk Management, Customer Engagement/Management, IOT
Wearables, Blockchain, Cyber-security and Health IT.
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה
נוספת מ -AXA Ventures,והצטרפות ל -Kamet,חממת הסטרטאפים של  Ventures AXAלחברות
Early stageהפועלת בפאריס.
הקריטריונים המנחים להגשת המועמדות מתבססים על :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית
וייחודית  ,צורך שוק המצדיק את פיתוחה של הטכנולוגיה ,יתרון תחרותי צפוי בתחום הפעילות
של המיזם ,צוות מקצועי ומיומן ,יכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על 12
חודשים וסך השקעה מצטברת במיזם שאינו עולה על מליון דולר.

http://www.itnews.co.il/news/events-expos/?p=11168

"חברת ביטוח שלא תאמץ חדשנות עכשיו  -לא תהיה
תחרותית בעוד שנתיים"
מנהל קרן ההשקעות של חברת הביטוח הצרפתית  AXA ,סבסטיאן לוברי ,ביקר
באחרונה בישראל כדי לאתר סטארט־אפים בתחום הביטוח־טק ,שיקדמו את החדשנות
בחברה ■ "רוצים להבין את צורכי הלקוח ,לבנות פרופיל שלו  -ולפשט את התביעה
וקבלת הכספים"
חודשים האחרונים ,בשקט בשקט ,בכירי חברות הביטוח העולמיות עולים לרגל לישראל
ומבקרים בעיקר במשרדים של סטארט־אפים מקומיים .העניין תמוה ,מאחר שלכאורה הרי
אין קשר בין החדשנות הטכנולוגית והצעירה לענף המיושן והמקובע .ואולם מה שמקשר בין
שני העולמות הם הסטארט־אפים שמוכוונים לענף ,הפועלים בתחום שמכונה ביטוח־טק.
חברות טכנולוגיה אלה מפתחות יישומים שיכולים
לייעל את הליך החיתום הביטוחי ,את גיוס הלקוחות
ואת תשלום התביעות .פן נוסף של ביטוח־טק הוא
חברות שמפתחות מוצרים העוזרים למבוטח להימנע
מתאונה ,כמו מובילאיי — כך ,חברות הביטוח
מוכנות להוזיל את פרמיית הביטוח למי שמתקין את
המוצר ברכבו.
אחד הבכירים האחרונים שביקר בישראל הוא
סבסטיאן לוברי ,המשמש מנהל קרן ההשקעות של
חברת  AXA,ענקית הביטוח הצרפתית .החברה רשמה הכנסות של  98.5מיליארד יורו ב–
 2015וניהלה נכסים בשווי של יותר מטריליון יורו . AXAקרן ההשקעות שלה בביטוח־טק
מנהלת  250מיליון יורו .״יש לכם בישראל סביבה מיוחדת" ,הוא אומר בראיון ל–
TheMarkerשהתקיים בשבוע שעבר" .הסביבה הזאת מאפשרת לחברות סטארט־אפ
בתחום הביטוח לפרוח״.
מה היא חברת החלום שאתם מחפשים בישראל כחלק מהתחרות שאתם מקיימים
בשיתוף עם קרן?JVP

"חברה שיכולה להקל על חוויית הלקוח ,כלומר חברה שיודעת להשתמש במידע שיש על
הלקוח .מה שאנחנו מחפשים זאת חברה שתשנה את הצורה שבה אנחנו עושים עסקים.
כיום זה ענף שבו כולם פועלים עם הרבה כסף ,מידע ורגולציה ,ומהבחינה הזאת ישראל
ממוצבת במקום טוב מאוד .יש לכם סביבה עסקית טובה מאוד שמובילה לחדשנות".
איך תשפיע הטכנולוגיה על ענף הביטוח?
"בביטוח צריך שלושה דברים עיקריים :הון ,מידע וערוץ הפצה של המוצר .אפשר לשנות את
הדרך שבה משתמשים בכל אחד מהם .הון ,כי אפשר להשתמש בכל מיני פלטפורמות לגיוס
הון; מידע — יש המון טכנולוגיה שמאפשרת לקלוט את המידע ולנתח אותו ,וממנו להבין
כיצד הלקוח מתנהג ,מה הם ההרגלים שלו ,וזה מה שביא בסופו של דבר לייעול תהליך
החיתום ולדיוק שלו; ולבסוף ההפצה .עם הטכנולוגיה כיום כבר לא צריך את סוכן הביטוח
שימכור את המוצרים — הכל נגיש באינטרנט ,והמפיץ יכול להיות בכל מקום ובכל שעה.
תראה מה קורה עם אמזון".
הטכנולוגיה תוביל למצב שבו חברה אירופית תמכור לי כישראלי פוליסת ביטוח לרכב?
זה העתיד?
"אנחנו עוד לא בישראל ,אבל לגבי העתיד ,מה שאני יכול לומר כרגע הוא שהטכנולוגיה
תשמש אותנו להיות חלק מהחוויה של הלקוח בתחום הביטוח".
איך אתה לוקח חלק בחוויה אם אתה לא מוכר לי כלום?
"אנחנו רוצים להבין את הצרכים של הלקוח ,תוך שימוש בטכנולוגיות שמסייעות לנו לבנות
את הפרופיל שלו — מה הוא צריך ,מה הוא מחפש ,את מה הוא רוצה לבטח ,איפה הוא חי?
אבל מזווית חיובית ,שמבינה את כל ההבטים של הלקוח ,ואז לחפש לו את הפתרונות
המתאימים ולפשט את כל נושאי התביעה וקבלת הכספים .יש הרבה טכנולוגיה שיכולה
לעזור לנו בתהליכים האלה".
כלומר ,אתם לא מנסים למצוא שווקים חדשים באמצעות הטכנולוגיה ,אלא לשפר את
הקיים.
"קודם כל ,אנחנו רוצים לשפר את הקיים ,לפשט את הדרך שבה אנחנו עושים עסקים עם
צבר הלקוחות שלנו כיום ולקוחות חדשים שמגיעים אלינו .האספקט השני הוא להשתמש
בטכנולוגיה כדי להגיע לשווקים חדשים .תחום הסייבר ,למשל ,הוא בעל פוטנציאל גדול
לחברות הביטוח ,וגם בלוקצ'יין ,שמאפשר תקשורת חדשה בין אנשים ,שבה גם חברות
הביטוח יוכלו להשתלב בשלב מאוחר יותר".

אתם לא החברה היחידה שמחפשת פה חברות ביטוח־טק .גם מוניק רה היתה פה.
לפתע כל חברות הביטוח מחפשות את הטכנולוגיה הזאת .היא היתה קיימת גם לפני
כמה שנים — מה פתאום שינה את דעתכם בחיפוש אחר הטכנולוגיה?
"אתה צודק ,הטכולוגיות היו קיימות קודם לכן .מה שרואים עכשיו זו האצה באופן השימוש
בטכנולוגיות .מה שהשתנה זה גם תפישת העולם של השימוש בטכנולגיה .אם לא נשנה
היום את התפישה שלנו ,לא נוכל להתחרות בעוד כמה שנים .ומכאן תחושת הדחיפות
בחברות הביטוח .לכן השקנו גם את הקרן של  AXA,כדי לחפש את חברות החלום ,ולא
להיגרר אחרי המתחרים שלנו .חברה בענף שלא תפעל עכשיו לאימוץ טכנולוגיות ביטוח־טק,
בעוד שנתיים זה יכול להיות מאוחר מדי".
ישראל היא המדינה היחידה שבה אתם מחפשים טכנולוגיות?
"לא .הקרן פועלת בארבעה מקומות .הראשון הוא סן פרנסיסקו והשני ניו יורק ,כך שכיסינו
את החוף המזרחי והמערבי בארה"ב — עמק הסיליקון מתמחה בטכנולוגיה וניו יורק
בפינטק .באירופה אנחנו פעילים בלונדון ובאסיה אנחנו פותחים בקרוב משרדים בהונג קונג.
ובישראל יש את הסביבה העסקית הייחודית .הרעיון הוא פריסה גלובלית ,כדי למצוא את
הרעיונות החדשניים".

"למונייד היא מקרה מבחן מעניין מאוד"

אחת מחברות הסטארט־אפ שכבר התחילה לנער את ענף הביטוח היא חברת הביטוח
הישראלית למונייד .היא פועלת כיום בניו יורק בלבד ,וכל הפעולות שלה — החל במכירת
הביטוח ,דרך הגשת התביעה ועד התשלום —מבוצעות באמצעים דיגיטליים.
האם שמעת על למונייד?
"בטח".
מה דעתך על אופן העבודה שלה? כך תיראה חברת ביטוח בעתיד?
"זה מקרה מבחן מעניין .זו חברה טובה בדרך שבה היא מיצבה את עצמה .היא אחת
השחקניות שאחריהן אנחנו עוקבים .המייסדים של למונייד שינו את הדרך שבה ביטוח
ניתפש ,שינו את הגישה לביטוח ואיך חברות ביטוח צריכות לגשת ללקוח .כלומר ,לא באים
בפן שלילי ,אלא בפן חיובי .התהליך יותר מהיר ,קל וידידותי .הם טובים בניהול התביעות.
הם נמצאים בנקודת זינוק טובה.
"אני לא בטוח שהם יזעזעו את כל התעשייה ,אבל הגישה שלהם שונה .הם יודעים איך לדבר
עם השוק ,ועכשיו צריך לראות איך זה יעבוד בטווח הארוך מבחינת תשלום תביעות ,חיתום,
ניהול לקוחות וכדומה .זה האתגר שלהם — הדרך לנהל את תזרים המזומנים .לדעתי ,הדרך
שבה הם מיצבו את עצמם זו גישה טובה מאוד".
איך אתה מסביר את זה שעד להגעת למונייד אף אחת מחברות הביטוח לא שינתה את
הדרך שבה היא פונה ומתייחסת ללקוח?
"זאת נקודה טובה .בהרבה מדינות יש ביטוח חובה .אתה חייב ,למשל ,לבטח את הרכב ,כך
שאין תהליך מכירה גדול מדי .זה היה נוח לחברות הביטוח ,הן לא ממש נדרשו להיות
אטרקטיביות וידידותיות .עכשיו הביטוח נהפך לתחום עם היצע רחב שהגביר את התחרות
והוריד מחירים ,ולכן אתה צריך להיות זול יותר ויעיל יותר ,וללקוח קל יותר להשוות בין
מוצרים ומחירים .אנחנו מתחילים לראות שינוי בתפישה של איך חברת ביטוח צריכה
להתנהג ללקוח .אתה צודק בכך שזאת התעשייה האחרונה כנראה שנוקטת את הגישה
האת ,וזה לא טוב לתדמית שלה .אבל מצד שני יש פה פוטנציאל אדיר לשינוי.
אתה חושב שחברות הביטוח יכולות לשנות את התדמית בעיני הלקוחות?
"אני חושב שכדי לשנות את התדמית ,אתה צריך להיות הרבה יותר אקטיבי בדרך שבה
אתה מטפל בכל הליכי הביטוח — להיות יעיל ומהיר בהרבה בכל מה שקשור לטיפול
בתביעות ובתשלום ללקוח".

אחת הבעיות של חברות ביטוח היא מה שמכונה הונאות רכות ,שבהן מבוטחים מרחיבים את
הדיווח של מה שנגנב למשל ,וכך החברה משלמת יותר ממה שהיא אמורה לשלם .האם
מהירות התשלום תבוא גם על חשבון תשלום גבוה יותר והתעלמות מהונאות רכות?
"השינוי הנכון הראשון הוא תשלום ברמה הנכונה של התביעה ,והשני הוא תשלום מהיר יותר
בגינה ,ולוודא שהלקוח לא ייפגע מהימשכות התביעה .לבסוף ,צריך לאמץ מודל של
WinWin".
מה זאת אומרת?
"למשל ,פוליסה שמנטרת את איכות הנהיגה שלך .אם אתה נהג טוב ,אז אין שום סיבה שלא
נפחית לך את הפרמיה .מנגד ,אם אתה עושה משהו רע אז הפוליסה שלך תתייקר .צריך
לאמץ יותר ויותר סגנון עבודה כזה".
מה לגבי מקרים קשים יותר ,כמו ביטוח בריאות? איך חברות הביטוח ישנו את מיצובן
בביטוחים כאלה? הרי זה מקום שבו אתה אמור להמיר סבל בכסף ,ועל זה אין הסכמה אף
פעם .האם גם פה הטכנולוגיה תשנה את צורת העבודה?
"בתחום ביטוח הבריאות זה הרבה היותר מורכב ורגיש .קודם כל ,צריך לכבד את חיסיון
הלקוח ,ולכן אתה לא יכול להשתמש במידע אודותיו כמו בביטוח רכב .שנית ,הטכנולגיה
תשנה את האופן שבו אתה אוכל ,ישן ומתעמל .אני מדבר על ההתחברות לכל מיני מכשירים
ועל האינטרנט של הדברים .הטכנולוגיה תעזור לאנשים להיות בריאים יותר ותעזור לבלום
מחלות .יש הרבה אפליקציות שמקשרות בין הרופא לחולה ,מה שמזרז את זמן התגובה".
כלומר ,בתחום הבריאות נמשיך לריב עם חברות הביטוח?
"במקרים כאלה כן .הריב עם חברות הביטוח יימשך".
בעוד  20שנה חברות הביטוח יהיו האח הגדול .אתם יודעים הכל על הלקוח.
"כן ,נדע הרבה יותר ,אבל זה דומה לשחקנים אחרים שיודעים הרבה ,כמו גוגל ופייסבוק ,או
הבנקים .בעוד  20שנה יידעו הרבה יותר על לקוחות ,והאתגר יהיה להשתמש בצורה נכונה
במידע הזה ,תוך שמירה על הפרטיות .הגישה צריכה להיות מכיוון של עזרה ללקוח ,ולא
סתם לדחוף לו מוצרים".
איך תגנו על על מידע רב כל כך? האקרים פרצו לוועידה של המפלגה הדמוקרטית
בארה"ב.

"אנחנו משקיעים הרבה מאוד בתוכנות ובהגנה על המידע כבר כיום ,וזה תחום שמושך עוד
ועוד חברות ,שמגדילות את יכולת שמירת המידע .אתה צודק ,זה אתגר מהותי .אני לא בטוח
שעדיין יש תשובה מושלמת לכך .זה המפתח לכל מה שקשור לטיפול במידע".
הדרישה של הענף לטיפול בהרבה מידע והעלות הכספית הכבדה לא תוביל למיזוגים
ורכישות בתחום?
"אני לא חושב כך .מה שחשוב הוא למצוא את השותף הנכון שיעזור לנו לטפל טוב יותר
בלקוח ,בין אם זה סטארט־אפ ובין אם חברה גדולה .אפשר להתמזג ,אבל לדעתי עדיף
לשתף פעולה עם חברות אחרות .זו גישה נכונה יותר מלקנות חברה .זה מורכב לקנות
חברה ,כי זה מחייב אותך להטמיע אותה .הגישה של שיתופי פעולה הרבה יותר יעילה".
מה יקרה לחברות ביטוח קטנות ומקומיות  -איך הן ישרדו את העולם החדש?
"אין לי את התשובה ,אבל אולי הדרך שלהן לשרוד תהיה למצוא נישה או שוק קטן וייחודי
שלא מעניינן את החברות הגדולות .ואז גם אם אתה קטן אתה יכול להיות אטרקטיבי .אובר
למשל ,היא לא תשתלט על כל תעשיית המוניות ,אבל היא תשפיע על האופי שלה .אותו
הדבר בביטוח — עבור חברה גלובלית שצריכה ביטוח גלובלי , AXAתהיה הפתרון .אבל אם
מדובר בחברה מקומית שצריכה ביטוח מקומי ספציפי ,אז היא תפנה לחברות הקטנות יותר.
יש מקום לחברות קטנות ולגדולות ,והדרך לשרוד היא לעשות את עבודה טובה".
מה יקרה לסוכני הביטוח ,הם ייעלמו?
"לא .הם צריכים לשנות את הדרך שהם עושים עסקים .הם צריכים לאמץ יותר את אופן
העבודה ברשתות חברתיות .הם אטרקטיביים יותר כיועצים ,ולא כאנשי מכירות ,כי הרובוט
או הצ'ט לא יחליפו את העצה של איש המקצוע .עצה מאיש מקצוע שווה כסף .אבל בביטוח
הפשוט ,שאתה יכול לקנות ולמכור ברשת בלי יותר מידי עצות ,כמו ביטוח רכב ,אתה לא
צריך את הסוכן".

http://www.themarker.com/markets/1.3426700

"אנחנו חוזים הונאות ביטוח
בכלים של תורת לחימה בטרור"
לפי הערכות ,כל תביעת ביטוח רביעית מקורה בהונאה .מייסדי Click־
 ,insשפיתחו כלי לזיהוי לקוחות מפוקפקים ולחיזוי הונאה מתוכננת
כבר בזמן קניית הביטוח" :כדי למנוע פיגוע ,צריך לחזור אחורה 5
שנים ולהתחקות אחרי המפגע הפוטנציאלי"
חברות בתחומי ביטוחי הרכב וביטוחי הבריאות מתארות את הונאות הביטוח כצרה הגדולה ביותר
שלהן .לפי הערכות בענף ,כל תביעת ביטוח רביעית מקורה בהונאה .בביטוחי רכב ,למשל ,היחס בין
התביעות המשולמות לפרמיות הנגבות הוא גבוה מ־ – 100%כלומר חברות הביטוח משלמות יותר
משהן גובות והסיבה המרכזית להפסד נעוצה בהונאות ובקושי של חברות הביטוח לזהות אותן.
תופעה זו הופכת את החברות לחשדניות באופן שפוגע גם במבוטחים ישרים שעוברים שבעה מדורי
גיהינום כדי לקבל את הפיצוי המגיע להם ,והן גם מעלות תעריפים .סטארט־אפ חדש, Click־ ins,
מנסה לתת לחברות הביטוח כלי למניעת הונאות לפני התרחשותן או לזיהוי הונאה מבלי לשלם הון
עתק לחוקרים פרטיים.
מי שעומדים מאחורי הסטארט־אפ הם יוג'ין גרינברג ,בעל ותק של  25שנה בענף הביטוח ,ודימיטרי
גייזרסקי ,איש תוכנה שמגיע מתחום המודיעין הביטחוני .השניים ,עם שני שותפים נוספים ,הקימו
את Click־ insב־ .2014המיזם משתתף בתחרות סטארט־אפים מתחום ה־  Insurtechשמובילות
קרן  JVPוענקית הביטוח  . AXAהזוכה בתחרות יוכרז ב־ 22בפברואר ויזכה להשקעה של מיליון
דולר מקרן  . JVPבינתיים מתקיים Click־ insממקורות עצמיים של ארבעת שותפיו שהשקיעו בו כ־
 400אלף דולר עד כה.
יואב צרויה ,שותף בקרן  JVPומנהל התחרות ,אמר ל"כלכליסט"" :הופתענו לחיוב מכמות הבקשות
הגדולה והרעב שיש אצל יזמים ישראלים לאינטרקאציה בלתי אמצעית עם גורמים מובילים מעולם

הביטוח .אני בטוח שבאמצעות תחרות זו ,תוכל ישראל לשפר את מעמדה העולמי כגורם חדשני
בתחום ה־InsurTech".
לתפוס את ההונאה מראש
מה הרעיון שמאחורי Click־?ins
גרינברג" :לתפוס את ההונאה בזמן קניית הביטוח .לסכל פיגוע לפני שהוא יוצא לפועל .דיברנו עם
מנהל מערך תביעות בחברת ביטוח גדולה שאמר לנו שב־ 90%מתביעות הרכוש יש אלמנט כזה או
אחר של הונאה .אפילו אם יש פגיעה אמיתית ברכב ,הרבה פעמים המבוטח מלביש עליו נזק קיים או
מחמיר את הנזק כדי שיהיה גבוה מרף ההשתתפות העצמית".
גייזרסקי" :אנחנו משתמשים בכלים של תורת לחימה בטרור .במתודולוגיות מודיעיניות שלא עשו
לפנינו מעולם".
גרינברג" :בניגוד לסטארט־אפים אחרים בתחום אנחנו חוזרים חמש שנים אחורה .זה כמו שמחליטים
לעצור מפגע אז צריך לנסות ולחזות את הצעדים שלו .לא סתם יש לנו בדירקטוריון תת ניצב לשעבר
במשטרה — חיים אפרגן".
אתה יכול לתת דוגמה?
גרינברג" :לשלושה בני משפחה יש שלושה רכבים שכל אחד מהם עולה  20אלף דולר .כל אחד מהם
תובע את חברת הביטוח בשל אירוע טוטאל לוס ב־ 4החודשים האחרונים .לחברה אין מושג שבני
המשפחה ,שנחשבים על ידיה לשלוש ישויות נפרדות ,תבעו את חברת הביטוח שלהם בפרק זמן קצר
על טוטאל־לוס .גם אדם יחיד שקונה ביטוח חיים ,ביטוח רכב וביטוח אובדן כושר עבודה נחשב על ידי
חברת הביטוח לשלוש ישויות שונות והמערכות שלה לא יודעות לחבר את המידע הזה ולהשתמש בו.
אנחנו לעומת זאת נדע לזהות שאחד משלושת בני המשפחה מכר קילו קוקאין וקיבל  60אלף דולר.
זה כסף שחור .אז מה הוא עושה? הוא קונה  3רכבים ,לוקח משאית שנכנסת ברכבים בלילה
ובורחת .חברת הביטוח מעבירה תוך כמה חודשים שלושה צ'קים של  20אלף דולר שעכשיו אפשר
להכניס לבנק .זו הלבנת כסף .המערכת שלנו תדע לקשר בין שלושת בני המשפחה ולזהות את
הדפוס .מעבר לזה אנחנו גם נוכל לזהות את התרחיש הזה מראש .כשסוחר הקוקאין יבוא לרכוש
ביטוח אנחנו נדע לעשות עליו בדיקות שירמזו על העתיד לבוא .כמו גם במקרים של מבוטחים שיש
להם עבר של פשיטת רגל ,ועוד בני משפחה שלהם רכשו בדיוק את אותו ביטוח".

מגייסים גם את פייסבוק
גייזרסקי" :יש סיפור מפורסם על אוקראיני בשם מייקל זימלינסקי ,שזכה לכינוי 'מייק הרוסי' .הוא
ביצע הונאות עתק בין השנים  2012-2007וגרף  278מיליון דולר מחברות ביטוחי בריאות שפספסו
לגמרי את מעגל ההונאה שלו .הוא נתפס בסוף רק כי ניסה להלבין כסף דרך הבנקים .אנחנו היינו

עולים עליו מיד .הוא נהג לגייס אנשים שתבעו את חברות הביטוח ושילם לרופאים עבור חוות דעת
רפואיות .עשינו בדיקה לגבי המקרה הזה וישר מצאנו נתון שהיה יכול לחשוף אותו .ראינו שאחת
הרופאות שנתנה חוות דעת רפואיות רבות ,לפי הרשיון שלה היא מתמחה ברפואת ילדים אבל היא
הוציאה חיובים על חוות דעת כקרדיולוגית למשל .זה היה מיד מדליק אצלנו נורה אדומה .אפילו
פייסבוק יכול לסייע בזיהוי הונאות".
גרינברג" :נניח שאנחנו חושדים בקשר בין שני אנשים ,אפשר לעלות על הקשר ביניהם גם דרך
הלייקים שהם עושים בפייסבוק .או נניח שהצטלמת ליד הרכב שלך וזיהיתי שיש לך מכה בצד שמאל
מקדימה ב־ 20בפברואר  .2015בינואר  2017אתה תובע על המכה הזו אז יש לי הוכחה שזה נזק
קיים".

מה עוד עוזר לזהות הונאה?
גרינברג" :מדד סוציו־אקונומי למשל יכול להשפיע
על הציון שניתן למבוטח אבל לא במתכונת
הקלאסית שלו .אם נגלה למשל שאח של
המבוטח יושב בכלא זה פרט הרבה יותר חשוב
מאשר אם הוא עני .אם הוא מכור להימורים זה
הרבה יותר מעניין בעיניי .באחת מחברות
הביטוח הגדולות תפסו במקרה חמישה חבר'ה
צעירים שבערך באותו זמן קנו פוליסת ביטוח
תאונות אישיות ואחרי חודש תבעו בגינן .הסתבר
שהם מכורים להימורי ספורט והפסידו כסף
והעבריינים שהם היו חייבים להם הביאו סוכן
ביטוח שאמר להם לקנות פוליסות כאלו ואחרי זה
שברו להם את הידיים בכוונה כדי שיתבעו .אותנו
פחות מעניינת סטטיסטיקה .אנחנו בוחנים את
המציאות .דרך ניתוח קשרים ומסמכים של חברות הביטוח באופן אוטומטי אנחנו חוסכים להן כסף".
אבל בוודאי ישנם מקומות שיותר מועדים לפורענות ,לא?
גרינברג" :ממש מצחיק .אתה מזין בדיוק את אותם נתונים לקבל הצעת מחיר ומשנה רק את עיר
המגורים ,נתניה או תל אביב ,ונתניה יקרה ב־ .40%למה? חברות הביטוח חושבות יותר מדי
סטטיסטיקה וצריך להשתמש בה במינון הנכון".
יש היום מתחרה שמפתח כלי דומה למה שאתם עושים?
גרינברג" :יש את פלנטיר ,ענקית הביג דאטה האמריקאית ששווייה הוערך בגיוס האחרון ב־20
מיליארד דולר ,אבל היא לא מתעסקת בביטוח אלא נותנת שירותים לגופים כמו ה־ FBI.המתודולוגיה
שלה צבאית וגם עוסקת בניתוח קשרים .אנחנו מנסים להיות פלנטיר של עולם הביטוח .המודל

הכלכלי שלנו הוא כזה שחולקים ברווחים עם חברת הביטוח — חסכנו לך מיליון דולר? תני לנו 20%
מזה .אנחנו מאמינים שנוכל להוריד את יחס התביעות ב־ .10%חברות הביטוח הגדולות משלמות 4
מיליון שקל ביום בגין תביעות ,בממוצע של  10,000שקל לתביעה ,כך שמדובר בכ־ 400תביעות
ליום .להעסיק חוקר פרטי זה מינימום  500-400שקל לתביעה .תכפילי את זה ב־ 400תביעות
ותקבלי סכום אדיר שאנחנו יכולים לחסוך להן".
מה אתם חושבים על הסטארט־אפ למונייד שהשלים עכשיו גיוס גדול של  34מיליון דולר מגוגל?
גרינברג" :למונייד זה סטארט־אפ שלא מורכב מאנשי ביטוח .הם גובים  20%מהפרמיה ,לא משנה
מה ,כשיתרת הרווחים אחרי תשלום תביעות הולך לצדקה .בלמונייד סבורים שהונאות הביטוח
הרבות נובעות מאי־אמון של מבוטחים בחברות הביטוח ,באופן שגורם להם להרגיש בסדר לתבוע
אותן מעבר לפיצוי האמיתי שמגיע .בלמונייד סבורים שאם פועלים באופן שקוף ,התמריץ הזה יקטן.
לא ברור איך הם מבססים מודל עסקי על ההנחה הזו ,אבל ימים יגידו אם זה יעבוד".

http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3706458,00.html

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,נאמה הבוקר
בכנס Insurtechהמתקיים כחלק מתחרות חברות הזנה ישראליות לטכנולוגיות בתחום
הביטוח ,שמובילים קרן ההון סיכון  JVPוחברת הביטוח העולמית  AXA.להלן נאומה:
אביבה היא אחת מחברות הביטוח הגדולות בעולם .יש לה יותר מ 30 -מיליון לקוחות בכ16 -
מדינות .מנכ"ל החברה ,מרק וילסון ,הצליח להגדיר במשפט אחד את הבעייתיות של חברות
הביטוח בעולם הדיגיטלי :חברות הביטוח נמצאות בתקופת האבן כאשר כל היתר מקיפות
את כוכב מאדים.
דוגמה לכך:
איך רכשנו ביטוח דירה ,ביטוח רכב או כל פוליסת ביטוח אחרת לפני עשור ,לפני  20שנה,
אפילו לפני  50שנה .דרך סוכן ביטוח .ואיך אנחנו רוכשים ביטוח כיום? דרך סוכן ביטוח.
חווית הלקוח של המבוטחים ושל החוסכים לפנסיה דרך חברות הביטוח וגופי הפנסיה כמעט
ולא השתנתה בחלוף השנים.
אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע גופי ענק מבוססים כמו חברות הביטוח ,לא נמצאים
בחזית הקדמה הדיגיטלית.
ראשית ,שמרנות החברות .רוב חברות הביטוח מעדיפות להתנהל כל העת כמו ספינת ענק
השטה על פני מים שקטים ובטוחים .לשינויים יכולות להיות תוצאות רבות ,חלקן טובות יותר
וחלקן רעות לחברות .לכן ,אם לכאורה הכל מתקתק כמו שעון ,למה לשנות?
סיבה נוספת היא אופי חלק ממוצרי הביטוח שנמכרים לתקופות ארוכות של שלושים וארבעים
שנים קדימה .לכן חברות הביטוח סוחבות גיבנת גדולה של מערכות מידע ותפעול מיושנות .
בנוסף ,אופי הענף הפועל באמצעות סוכנים .החברות המסורתיות ,רואות בסוכנים את
הלקוח המיידי שלהן ולכן לא השקיעו תשומות בפיתוחים טכנולוגיים עבור הלקוח הסופי .
ענף הביטוח בנוי טלאים על טלאים ,עבודה רבה בנייר וללא מיכון של תהליכים .
אבל ,ויש כאן אבל גדול ,העולם משתנה והאור נראה בקצה המנהרה .נכון ,עדין לא אצלנו,
אבל כן רואים התפתחויות חדשות בתחום מסורתי כמו הביטוח שיאתגרו את החברות
הקיימות .
התפתחויות אלו עונות לדרישות של אוכלוסייה שגדלה ושפועלת בתוך העולם הדיגיטלי.
גברים ונשים צעירים מצטרפים לשוק העבודה ,רוכשים ביטוח פנסיוני ,מתחתנים ומביאים
ילדים לעולם .לכן הם מחפשים לרכוש ביטוחי בריאות וביטוחי חיים ,ולאחר קניית הרכב
והדירה ,הם ירכשו ביטוחי רכב ודירה מתאימים .וכפי שהם התרגלו לרכוש חלק מהותי
ממוצרי הצריכה באמצעים דיגיטליים ,כך דרישותיהם ל"חוויית קניה דיגיטלית״ מגיעה גם
לשוק הביטוח והפנסיה.

ואכן ,אנו עדים בתקופה האחרונה לשינוי תפיסתי בתעשייה .בשנתיים האחרונות קיימת
מגמה של גידול בהשקעות בחברות הייטק העוסקות בביטוח או בחברות ביטוח התופסות
עצמן כחברות הייטק .כמו כן ,אנו עדים לכך שענקיות טכנולוגיה ,למשל גוגל ,מרחיבות את
ההשקעות שלהם בתחום זה.
השינויים האלה הם הכרח מציאותי בעולם שבו אנו חיים .הם תוצאה של הבנה ,של גורמים
בתעשייה ושל יזמים ,כי לא ניתן להמשיך לעבוד לפי המודלים הישנים .הגיעה שעתה של
תעשיית הביטוח לעלות על הרכבת .
גם אנחנו ברשות מבינים את חשיבות העולם הדיגיטלי ובהתאם פרסמנו את החזון של
הרשות .
החזון הדיגיטלי מתווה את הדרך לקדמה טכנולוגית עבור החברות .למשל ,החזון מאפשר
לחברות לעבור לענן ,לדבר עם הלקוחות באמצעות מיילים ומסרונים ,ולשווק מוצרי ביטוח
וחיסכון בצורה דיגיטלית .
ולאן אנחנו שואפים :


קשר אפקטיבי עם לקוחות ומתווכים – שירות ותקשורת זמינים  24/7על ידי חברות
הביטוח עבור הלקוחות והמתווכים שלהם עשוי להגדיל את שביעות הרצון של
המבוטחים והחוסכים ,ולהעצים את פוטנציאל שיווק המוצרים .קשר אפקטיבי ודינאמי
שכזה צפוי לשדרג את יכולתן של חברות הביטוח להעניק שירות טוב יותר לצרכי
הלקוחות ולשינויים באורח חייהם .



קבלת החלטות בזמן אמת – קשר אפקטיבי עם הלקוחות ,וחשוב מכך ,היכולת לנתח
בזמן אמת את המידע העצום שמתקבל מהקשר הזה וניצול היכולת של כריית
הנתונים תספק לגופים מוסדיים תהליכים הדוקים ,יעילים של קבלת החלטות .



למשל ,אתם זוכרים את השעון החכם? השעון הזה יודע להציע לכם מידע רב אבל
גם יכול להוזיל את ביטוח הבריאות שלכם .איך? אם השעון החכם ידווח לחברת
הביטוח מדי תקופה על כך שאתם בכושר ,שאתם מבלים בחדר הכושר באופן שבועי,
לא מעשנים ושומרים על אורח חיים בריא ,שקצב הלב שלכם תקין והשינה שלכם
סדירה ,חברת הביטוח תדע שאתם לקוחות שנמצאים ברמת סיכון נמוכה .ולכן,
תשלמו פחות על ביטוח בריאות .



ביצוע תהליכים אוטומטיים – בעולם שבו נדרש לבצע פעולות תפעוליות רבות (כגון
צירוף רבים לקרן פנסיה ברירת מחדל וכדומה) שם המשחק העיקרי הוא ביצוע
תהליכים אוטומטיים בעלויות שוליות נמוכות.



חדשנות – הטמעה ושימוש בשיטות דיגיטליות ובמכשירים טכנולוגיים חדשים
שיסייעו לגופים למצוא מוצרים ושירותי ביטוח ופנסיה חדשניים .רוצים דוגמה? בואו
נחזור לחיישן המים החכם .לאחר שהחיישן יגלה נזילה ,נקבל התראה לטלפון החכם
של בעלי הדירה ובמקביל ינותק זרם המים .באותו אופן ,חיישן שכזה יכול בעתיד
להתריע על תנור גז שנשאר דולק או תקלות בזרם החשמל שעלולות לגרום לנזק
חשמלי .החיישן יכול להוזיל את עלויות ביטוח הדירה וכמובן לאפשר לנו שמירה
מיטבית על רכושנו .

כחלק מהחזון הדיגיטלי ,הרשות יזמה הקמת מחשבונים אשר מקלים על בחירת המוצר
הביטוחי המיטבי .בנוסף ,חייבנו את החברות להרחיב ולהתאים אזור אישי לכל לקוח באתר
האינטרנט שלהן .
בהתאם להבנה שמידע הוא כלי חשוב בידי גופים וחברות שיכולות לתרגמו למערכות
צרכניות ועסקיות ,פרסמנו את כל נתוני מערכות הנטים שלנו החל משנת  ,99באתר
data.gov.il.
מדובר בנתונים גולמיים של שלושה מחשבונים של האגף :גמל נט ,פנסיה נט וביטוח נט.
המחשבונים מאפשרים לציבור ,ליועצים הפנסיוניים ולכל העוסקים בתחום להשוות בין
התשואות של המכשירים הפנסיוניים השונים ,לבדוק מדדי סיכון שלהם ,אפיקי השקעה ועוד
נתונים רבים הרלוונטיים להשקעה .אנו מאמינים כי בפתיחת שלושת המאגרים לציבור יוכלו
להיווצר מחשבונים חדשים ,אגריגטורים פיננסיים ומודלים עסקיים חדשים שיוכלו לעזור
לציבור החוסכים .
אם בעבר תפיסת ההגנה התייחסה לאבטחת מידע ,כלומר הגנה על המידע בהיבט של
סודיות ,שלמות וזמינות המידע ,הרי שכיום אבטחת מידע היא רק רובד אחד בתוך תחום
ניהול סיכוני הסייבר עליו יש להגן .
ניהול סיכוני הסייבר יכלול פעולות של מניעה ,נטרול ,חקירה והתמודדות עם איומי ואירועי
סייבר במטרה לצמצם את השפעתם והנזק הנגרם מהם ,בטרם התרחשותם ,במהלכם
ולאחריהם.
ומה הלאה?
כאשר מסתכלים על המגמה העולמית ,רואים חברות ביטוח דיגיטליות חדשות כדוגמת
lemonade, oscar, cuvvaורבות אחרות .המיוחד בחברות ביטוח אלה הוא שהן מגדירות
את עצמן קודם כל כחברות טכנולוגיה ורק אחר כך כחברות ביטוח .
הגברת התחרות ושירות טוב יותר ללקוח הן תוצאות חיוביות ואפשריות של התקדמות
הדיגיטציה .
לכן אנו עמלים בימים אלה במלוא המרץ על הסרת החסמים המונעים כניסתם של שחקנים
חדשים לתחומי החיסכון והביטוח ואף שוקלים לתת הקלות משמעותיות בדרישות ההון של
גופים המאמצים תפיסה דיגיטלית מלאה ומודלים חדשניים לניהול הסיכון הביטוחי .
אני מנצלת במה זו לקרוא לגופים הבוחנים פעילות בתחום זה ליצור עמנו קשר ולחברות
הביטוח הקיימות לאמץ את החדשנות אל ליבם ולפתח מעבדות חדשנות וטכנולוגיה .כולנו
נרוויח מכך.
הרי ניתן להעריך כי כרגע יושבים שני מפתחים צעירים במוסך ביתם ,או בבית קפה
ומפתחים אלגוריתם חדש שעשוי להיות לב הפעילות של חברת ביטוח חדשה שיכולה לטלטל
את השוק .אם חברות הביטוח הקיימות לא ייערכו לעולם הדיגיטלי החדש ,הן עלולות
להיווכח שהעולם לא מחכה להן.

http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=74349

המגמה העולמית :חברות ביטוח המגדירות עצמן כחברות
טכנולוגיה – ורק אחר כך כחברות ביטוח
בכנס  InsureTechשנערך היום הציגה המפקחת על הביטוח את חזונה הדיגיטלי לענף הביטוח .סלינגר
הבטיחה הקלות רגולטוריות לגופים טכנולוגיים והציגה את המהלך של הרשות לפרסום מידע עסקי
היסטורי – במטרה לאפשר לגופים טכנולוגיים לעשות בו שימוש ולייצר מודלים עסקיים חדשים

מדור חדשות ,פיננסים בתאריך  13.12.16בשעה 17:36

דורית סלינגר ,צילום :קרןJVP
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר לא פוסקת מלקדם את החזון הדיגיטלי שלה לענף הביטוח .בכנס
InsureTechשנערך היום בתל אביב היא הציגה את המגמה העולמית של חברות ביטוח המגדירות עצמן
כחברות טכנולוגיה – ורק אחר כך כחברות ביטוח .כדוגמה הביאה סלינגר חברות
כגון lemonade, oscar, cuvvaואחרות .הכנס נערך במסגרת תחרות  InsureTechשל קרן JVPשנועדה
לאתר טכנולוגיות חדשות שיכולות לקדם את ענף הביטוח .נותנת החסות המרכזית של התחרות היא
ענקית הביטוחAXA.
"נקל בדרישות הרגולציה כולל הקלות בדרישות ההון – לחברות שיציגו תפיסה דיגיטלית מלאה ,כך
אמרה סלינגר .היא פנתה למשתתפי הכנס ,רובם אנשי הייטק ,שלחלקם הגדול ,נכון למועד זה ,אין קשר
לתעשיית הביטוח ואמרה" :יש לנו עניין רב שתפתחו יישומים לענף ,כולל מודלים עסקיים חדשים לחברות
עצמן" .לחברות הביטוח הקיימות קראה סלינגר" :אמצו חדשנות טכנולוגית ,הקימו חממות טכנולוגיות .מי
שלא יעשה זאת – יחמיץ את הרכבת".

סלינגר הוסיפה" :אני מנצלת במה זו לקרוא לגופים הבוחנים פעילות בתחום זה ליצור עמנו קשר ולחברות
הביטוח הקיימות לאמץ את החדשנות אל לבם ולפתח מעבדות חדשנות וטכנולוגיה .כולנו נרוויח מכך".
בנאומה הציגה סלינגר את החזון הדיגיטלי של הרשות ואמרה" :תעשיית הביטוח נמצאת בפיגור גדול
מאוד מול תעשיית הבנקאות .שנים רבות הלקוחות לא רואים את פקיד הבנק ועושים את כל הפעולות
בדיגיטל .מנגד ,תעשיית הביטוח ממשיכה למכור ביטוח באמצעות סוכני ביטוח".
על סוכני הביטוח אמרה סלינגר כי "החוויה של רכישה באמצעות סוכן היא ארכאית ולא מתפתחת".
המפקחת התייחסה לאופי הפעילות של חברת הביטוח מול הסוכן ואמרה" :איך חברת ביטוח יכולה לפעול
לטובת הלקוח ,כשאין לה את פרטי ההתקשרות עמו ,כיוון שהסוכן מתעקש שהלקוח הוא שלו? חברות
הביטוח השקיעו בעיקר במתווכים והזניחו את הלקוחות – וזה מצב בעייתי בעינינו" ,כך סלינגר.
מיכאל נידאם ,שותף מנהל ב – - Kametזרוע החדשנות של Ventures AXAלחברות  early stage,אמר:
"המצב כיום הוא שלענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל ופייסבוק יש גישה למידע על הצרכנים הרבה יותר
מאשר לנו ,חברות הביטוח ,כיוון שהרגולטור כיום מגן על הצרכן .אבל ניתן למנף את הגישה לחדשנות גם
לטובת הצרכן .המודלים הישנים מאותגרים מאוד כיום מול מתחרים טכנולוגיים ,בין אם ענקיות
הטכנולוגיה ובין אם סטרטאפים ,שפועלים מתחת לרדאר של הרגולציה ,ולכן יכולים לבדוק מודלים
חדשניים של ביטוח .איך יקרה השינוי? נצטרך לחדש בצורה אחרת ממה שעשינו עד היום ,לעשות את
השינוי מבפנים ולא רק מבחוץ".

http://bit.ly/2miqOvf
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סלינגר" :תחום הביטוח נמצא בעידן האבן"
20בדצמבר  | 2016רונית מורגנשטרן
דבריה של המפקחת נאמרו בכנס שנערך השבוע בנושא ביטוח וטכנולוגיה .לטענתה,
שמרנות החברות מונעת את הקידמה הדיגיטלית
"אנחנו בעידן האבן בתחום הביטוח ,וזה לא רק בישראל אלא בכל העולם .יתרה מזאת ,אנחנו
בפיגור מול התעשייה הפיננסית ,שם אנחנו יכולים כבר שנים להעביר כספים ולקנות ניירות
ערך דרך הסמארטפון .שירותים פיננסיים שונים התרחקו מעולם הביטוח למרות שהתעשייה
הזו נחשבת למסורתית .ענף הביטוח צריך לעלות על הרכבת" .כך אמרה דורית סלינגר,
שוק
על
הממונה
ההון ,הביטוח והחיסכון ,ביום שלישי השבוע בכנס ביטוח וטכנולוגיה) (Insurtechשערכו
משרד עורכי הדין "הרצוג פוקס נאמן" וקרן הון הסיכון, JVP.
הלקוח המיידי
בנאומה טענה סלינגר ,כי השמרנות מונעת את הדיגיטציה מחברות הביטוח" .אם לכאורה הכל
מתקתק כמו שעון ,למה לשנות? חלק ממוצרי הביטוח נמכרים לתקופות ארוכות של  30ו־ 40
שנה קדימה ,לכן חברות הביטוח סוחבות גיבנת גדולה של מערכות מידע ותפעול מיושנות",
אמרה סלינגר והוסיפה כי "החברות המסורתיות רואות בסוכנים את הלקוח המיידי שלהן ,ולכן
לא השקיעו תשומות בפיתוחים טכנולוגיים עבור הלקוח הסופי .חווית הלקוח בתחום הביטוח
מיושנת וארכאית .המערכות בנויות טלאים טלאים וחלק מהעבודה עדיין מיושמת בנייר ועיפרון.
אלו חברות כבדות שלא אוהבות שינויים ובגלל שהכל עדיין עובד ,הן לא רואות את הצורך
בשינוי".
לדבריה ,העולם משתנה" .אנחנו רואים שינויים שיתאימו לאוכלוסייה שנולדה לעידן הדיגיטלי.
ילדים שנולדים עכשיו נולדו לתוך הסמארטפון .צריך לתת לאוכלוסייה הזו מענה בדרך
דיגיטלית – אי אפשר להמשיך לעבוד עם המודלים הישנים" .סלינגר הדגישה כי בתפקידה
כרגולטור היא תקדם את הפן הטכנולוגי והדיגיטלי" .מהפכת הדיגיטל בענף הביטוח תתבצע
בעזרת ארבעה מאפיינים מרכזיים :מובייל ,שימוש בענן ,ביג דאטה וכניסה של האינטרנט של
הדברים ) (IoTכמו שעוני קריאה של נתונים שונים .את חזון הדיגיטציה של הרשות שמתווה
את הדרך ,מאפשר לעבוד בענן ,עם מייל והודעת סמס .דבר בסיסי כל כך שלא קיים בכל
החברות .אם חברות הביטוח לא ייערכו לעולם הדיגיטלי החדש ,הן עלולות להיווכח שהעולם
לא מחכה להן” ,סיכמה הממונה על שוק ההון.

http://bit.ly/2mRPFZY

לזה שוקה לא ציפה :הטכנולוגיה שתשנה את ענף
הביטוח
החדשנות בתחום הביטוח עוד בחיתוליה ,אך סטארט־אפים מתחילים לספק מודלים
חדשים לענף המסורתי ■ "השינוי המיוחל לא יבוא מחברה שמכוונת ישירות לתחום
הביטוח .הטכנולוגיה חשובה יותר" ,טוען הראלד רוזנברג ,ראש תחום החדשנות בענקית
הביטוח מינכן־רה
שורשים של תעשיית הביטוח נמצאים אי שם בעת העתיקה .למעשה ,תחום הביטוח כבר
הופיע בתקופת חמורבי .אז ,סוחר שקיבל הלוואה למימון משלוח שילם למלווה סכום נוסף
תמורת הסיכון שהמלווה לקח על עצמו במקרה שלא יקבל החזר בשל גניבה או אובדן של
המשלוח בים .מלכי פרס העתיקה היו הראשונים לבטח את אנשיהם ,ועשו זאת באופן רשמי
באמצעות רישום ביטוח במשרדים ממשלתיים.
עם השנים תעשיית הביטוח השתנתה .את הדחיפה הגדולה יש לזקוף לזכותם של שני
כמרים ,רוברט וולאס ואלכסנדר וובסטר .השניים היו הראשונים לרתום את מדע
הסטטיסטיקה וניהול הסיכונים לטובת הקמת קרן הפנסיה הראשונה — קרן האלמנות
הסקוטיות .הם הראשונים שחישבו את לוחות התמותה של הכמרים ,וכך יכלו לחשב את
גובה הפרמיה שיש לגבות וכמה לשלם לכל אלמנה כדי שהכסף שנאסף יספיק לממן אותה
לכל חייה.
ואולם נראה כי בעשרות השנים האחרונות התעשייה נעצרה :רמות הריבית הגבוהות
והרווחים הגבוהים שרשמה תעשיית הביטוח לא דחפו אותה לנסות ולהשתנות .בעקבות
זאת ,ובין היתר בשל הריבית האפסית שהביאה לפגיעה פיננסית קשה בהן — חברות
הביטוח הבינו כי הגיע הזמן לשוב ולהתחדש.
החדשנות בתחום הביטוח מגיעה כמה שנים לאחר רפורמות דומות שראה עולם הבנקאות,
כאשר אלפי סטארט־אפים בעולם ומאות בישראל פיתחו מוצרים שונים ,שחלקם מערערים
את הפעילות הבנקאית בעוד אחרים אומצו על ידי הבנקים .תעשייה זו זכתה לכינוי פינטק
(טכנולוגיית פיננסים) .כעת נראה שהגיעה שעתו של ה( –Insurtechטכנולוגיית ביטוח).

ם הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,הופיעה לפני כשבועיים בכנס ענפי,
ואמרה" :אנחנו בעידן האבן בתחום הביטוח ,לא רק בישראל אלא בכל העולם .יתרה מכך,
אנחנו בפיגור לעומת התעשייה הפיננסית ,שבה אנחנו יכולים כבר שנים להעביר כספים
ולקנות ניירות ערך דרך הסמארטפון" .סלינגר קראה לענף הביטוח לאמץ חדשנות דיגיטלית
ולהקים חממות כמו בתעשיית הפינטק" .אנחנו כרגולטורים מוכנים להסיר חסמים ואפילו
לתת הקלות בדרישות ההון לגופים המאמצים תפישה דיגיטלית מלאה ומודלים חדשניים
לניהול הסיכון הביטוחי" ,ציינה.
לפני כחודש פירסמה חברת הייעוץ והמחקר גרטנר מאמר ובו המלצה לחברות הביטוח
להתחיל ולחקור את החדשנות הפונה לתחום הביטוח ,כדי לשדרג את האסטרטגיה
הדיגיטלית שלהן .כיום ,על פי גרטנר 64% ,מ– 25חברות הביטוח הגדולות בעולם כבר
השקיעו בדרך כלשהי בסטארט־אפים בתחום .במחקר שערכה לפני כשנה פירמת הייעוץ
וראיית החשבון  PwC,שבו נבדקו השקפותיהם של מנהלים בכירים בתעשיית הפיננסים
בנושא הפינטק ,נטען כי למרות המאמצים שנעשו בשנים האחרונות ,ההתפתחות
הטכנולוגית בענף השירותים הפיננסיים בחיתוליה.
קרן  JVPשבפורטפוליו שלה מספר חברות ממוקדמות טכנולוגיות  Insurtechלקחה את
הטרנד צעד אחד קדימה ויחד עם ענקית הביטוח העולמית  AXAהן מובילות תחרות
סטרטאפים ראשונה מסוגה בישראל בתחום .עד עתה נרשמו עשרות סטרטאפים וההרשמה
עדיין פתוחה ,כשההכרזה על הזוכה תתקיים בפברואר .המנצח יזכה בהשקעה של מיליון
דולר מקרן  JVPותבחן אפשרות להשקעה נוספת מ -AXA Ventures,והצטרפות ל Kamet
–זרוע החדשנות של  Ventures AXAלחברות  early stageהפועל בפאריס .החברות
שנרשמו מגיעות ממגוון תחומים :ביג דאטה , IOT,ניהול והערכת סיכונים ,סייבר ,בריאות
ועוד.
אחד השמות הבולטים בתעשיית הביטוח העולמית הוא מינכן־רה ) (MunichREהגרמנית,
ונסחרת בשווי של  29מיליארד יורו .באחרונה נקשר שמה של מינכן־רה באימוץ ובהשקעה
בסטארט־אפים המציעים חדשנות לתחום .על פי מאגר המידע של  CB Insights,ממאי
האחרון חתמה החברה על שבע עסקות עם סטארט־אפים .בין היתר ,החברה חתמה על
שיתוף פעולה עם שני סטארט־אפים ישראליים ,סייף ביונד ונקסט אינשורנס ,המציעים כלים
דיגיטליים לחברות הביטוח הגדולות וללקוחות הקצה.
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קרן ההון סיכון  JVPמציגה לנו את שוק ה  Insurtechהמתעורר ומזמינים סטארט-אפים
בתחום להגיש מועמדות להצטרף לתחרות.
מה יקבלו הזוכים? השקעה בסך מיליון דולר!
=============================================
בינואר  2014הכרזנו ב  JVPעל תחרות ה –  Cybertitionהתחרות הראשונה שהייתה אז
בישראל לסטארט-אפים הפועלים בעולמות הסייבר .נרשמה התרגשות .עשרות סטארט-
אפים ניגשו לתחרות .חודשיים אחרי ,בכנס ה  RSAבסן פרנסיסקו הכרזנו על הסטארט-אפ
הזוכה :טיטניום ) (Titaniumשזכה בהשקעה של מליון דולר מקרן  JVPוהצטרף למרכז
המצוינות של הקרן בבאר שבע .
היום 3 ,שנים אחרי ,חברת(  Morphiseccלשעבר טיטניום) בדרך להשלים גיוס משמעותי,
מעסיקה כ 30-עובדים ,נהנית מלקוחות ,מכירות ונמצאת במסלול צמיחה.

שוק ה[  Insurtechטכנולוגיות הביטוח] נמצא בהתעוררות .חברות הביטוח שבמשך שנים
קפאו על שמריהן ,מבינות כיום שהן חייבות להתחדש .טכנולוגיות חדשות מזהות את היעד,

נכנסות לתמונה ומשנות את חוקי המשחק .שחקנים מובילים בתעשיית service
providers,מגדירים את התחום כיעד אסטרטגי .ע"פ נתונים של דלויט ישראל :שוק הביטוח
העולמי מגלגל מחזור של  4.8טריליון דולר .הזרקור העולמי מופנה עכשיו לשוק הישראלי,
במטרה לזהות את הגל הבא של חברות ישראליות פורצות דרך שישנו את פניו של שוק
הביטוח העולמי .דורית סלינגר ,המפקחת על הביטוח קראה לאחרונה לחברות הביטוח
הישראליות לאמץ חדשנות דיגיטלית ולהקים חממות כמו בתעשיית הפינטק ואף ציינה כי גם
הרגולטורים נכונים היום להסיר חסמים.
תעשיית ה  Insurtechמניעה גלגלים .סטארט-אפים ישראלים כמו ארניקס ,למונייד ואחרים
– מחזקים את הפוטנציאל הגלום בחדשנות הישראלית בתחום .יותר ויותר יזמים מבינים את
הפוטנציאל הטכנולוגי והעסקי הגלום בתחום מול האתגרים והצרכים של חברות הביטוח
ומנסים לפתח מוצרים חדשניים.
AXAהיא מחברות הביטוח המובילות בעולם ,ששמה לה למטרה לשלב טכנולוגיות פורצות
דרך שישנו את האופן שבו צורכים היום טכנולוגיות .החיבור ל  JVPהוליד את competition
– Insurtechהתחרות הראשונה בישראל לטכנולוגיות בתחום הביטוח ,עליה הכרזנו לפני
כחודש במטרה לזהות את הדבר הגדול הבא בעולם ה  – Insurtech.דלוייט ,ארניקס SNC
ו  HFNהצטרפו כשותפים אסטרטגיים .גם בתחרות הזו לזוכה מובטחת השקעה של מליון
דולר מ  JVP,ויותר מזה; אפשרות להשקעה נוספת מ  AXA Venturesוהזדמנות לשיתופי
פעולה מול מובילי עולם הביטוח.
התחרות יצאה לדרך .היא מתמקדת בסטארט-אפים ישראלים בשלבי Early Stage
שהמוצר שלהן מציע טכנולוגיה חדשנית וייחודית בתחומי : Big Data & Analytics, Risk
Management, Customer Engagement/Management, IOT & Wearables,
Blockchain, Cyber-security and Health IT.אם לא הגשתם מועמדות – תוכלו לעשות
זאת עד  23בינואר .ההכרזה על הזוכים תהיה בפברואר .אתם מוזמנים לפנות אלינו לכל
שאלה sam@jvpvc.com
פרטים נוספים בקישור הבא:http://www.jvpinsurtech.com/application
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Insurtech expert says insurers
ignored warnings about next
generation of customer

With millennials in mind, Michael Niddam of the
insurtech incubator Kamet says legacy insurers not only
need to catch up with the technology, but the culture as
well
Israeli law firm Herzog, Fox, and Neeman hosted at their central Tel Aviv offices
today the Insurtech Conference 2016. co-sponsored by Jerusalem Venture
Partners (JVP) and insurance giant AXA.
Like most events held at HFN, the talks were given in Hebrew. However English
conversations representing the international interest in the subject could be heard
during the mingling.
On speaker who did give a presentation in English was Michael Niddam,
Executive Partner at Kamet who was in attendance representing the offices in
France. He introduced his organization and told the audience not to fear the
regulators.
“Insurance companies are wondering how they can adapt to the new
technologies,” he said, plugging Kamet as AXA’s incubator arm. “We thought [of]

partnering with JVP and HFN when we saw how many insurtech companies were
coming in Israel.”
JVP, AXA, and Kamet announced the InsurTech Israel Competition merely three
weeks ago, promising an unusually lucrative prize of a $1 million investment from
JVP and potentially from AXA.
“If I consider insurance a very orderly, traditional business, then there are
barbarians everywhere,” says Niddam, decidedly not sugarcoating what he
thought were companies playing with fire by not upgrading their capabilities. “It
will be very difficult for an insurance company like us to adapt and maintain our
leadership.”
Kamet was launched in September 2015 with €100 million behind it, with the
backing of the AXA Strategic Ventures branch of the company and AXA Lab in
San Francisco and Shanghai. Their objective was to come up with new digital
services and products for the benefit of the insurance industry.
In Niddam’s view, regulatory evolution and demand for better transparency
definitely benefits the customer but exerts a lot of pressure on the industry. The
technology revolution and especially access to data also invites regulatory
attention to ensure private consumer data isn’t abused.
And yet, a solid and consistent regulatory framework brings clarity to the market
and assuming there’s enough room to run a business, traditional insurance
companies and startups challenging them should want them in place.
“The competitive advantage that insurance companies have built up over the
years is not mechanically ready there to stay.”
He estimates that there are between 600 and 700 companies innovating in the
insurance sector with more than $7 billion invested since the beginning of the
decade into the insurtech vertical. Its surge isn’t merely in the potential to outpace
the service capabilities of the industry’s “barbarians,” proverbially speaking, but
also because of new customer segments.
“Because the way we interacted with customers in the past was so regulated and
difficult to write policies, it’s organized around branches that are completely
arbitrary,” Niddam told the crowd. “What we see with digital is that those big
bricks are being distributed. We are seeing itemization.”
That makes insurance easier to understand for consumers, rather than
complicated by having an assortment of policies. That being said, classical
companies need to “evolve,” integrating more data and getting used to this more
distributed market.
“For years people said ‘Customers will change.’ Today, it’s not that they will
change. They have changed. They are highly dissatisfied with the way insurance
is distributed.”
“It’s the children today who are dissatisfied and running toward these new
competitors.”
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Insurance Tech Is What’s Next in
Israeli Innovation
John is driving his car to the airport. He’s being very
careful not to exceed the speed limit, as last month he
paid higher premiums on his car insurance due to traffic
violations – which his car itself reported to his insurance
company.
He slides into the parking lot and parks his car. His
phone’s GPS detects that he is at the airport and his
insurance company sends a text notifying him that he is
eligible for reduced prices on travel insurance. John
assumes that these reduced rates can be attributed to
being in good physical shape, as his vital signs are
regularly conveyed to his insurance company’s online
monitoring system through a wearable fitness
band. John suddenly remembers that he left his iPad at
home, and he’s worried something might happen to it
while he’s away. Again, he reaches for his mobile phone
and switches on short term insurance policy for the
duration of his trip, insuring the iPad. He also utilizes
this opportunity to issue a temporary insurance policy
for his son to drive the family car while he’s away. Since
this is a new policy, John is asked to identify himself via
biometric data and electronically signs the policy. John boards the plane, resting
assured that he’s covered.
This may sound like sci-fi, but such a scenario could come to be just a few years
down the road. But even this scenario does not begin to describe the possibilities
that lay ahead of us in the world of Insurance Technology (InsurTech). Indeed,
funding in InsurTech startups exceeded $1 billion (!) in the first half of 2016 and
that number will probably only rise in the coming years.
What is InsurTech?

In the industrialized world, everyone needs insurance at some point or another.
Whether you are traveling, buying an expensive piece of equipment, buying a
house or taking out a life insurance policy, you will inevitably have to read the
policy terms and, quite possibly, file a claim. Though it touches on the most
important and sensitive aspects of our life, insurance is still perceived in many
cases as confusing, not particularly “user-friendly” and extremely conservative
when it comes to technology. This is where InsurTech comes in.
InsurTech can mean offering the consumer “insurance on demand” (i.e., turning
insurance on/off with a swipe), reduce premiums by personalizing insurance
(based on physical health, driving behavior, etc.), make easy to follow price
comparisons available online or on mobile phones, and can simplify the whole
claims process, in “real time”.
From the carriers’ perspective, InsurTech offers new and superior alternatives to
current models, including better prediction tools for actuarial analysis, price
optimization, the ability to offer more on-demand “micro-insurance” products and
more sophisticated tools for fraud detection and prevention.
While InsurTech offers significant potential for improving the industry, it also
raises numerous questions in the regulatory and legal fields. For example,
insurance companies have the ability to gather Big Data and perform analytics on
them, so that they can predict risk with a great deal of accuracy and can offer
lower premiums to individuals who pose less risk. Sounds great, right? But what
about our privacy? What information can and should the insurance company
collect? How is the company allowed to use it? Can they share it? With whom?
How long can the company retain the data? Will individuals need to approve the
transfer of data from one source to another? This amount of detailed, private data
also raises questions of data security – what are the standards? How should a
company handle a cyber-attack when such enormous quantities of critical data
are compromised? What steps must they take to prevent such a scenario?
The goal of creating short, “readable,” user-friendly insurance policies aided by
technology may be frustrated by cumbersome legal or regulatory demands. And
what about preventing fraud when signing up for a new policy? How can an
insurance company positively identify a new client? Is an e-signature acceptable?
The InsurTech Industry offers exciting opportunities and considerable challenges
to what is one of the world’s largest industries. The intersection of the most
cutting-edge technologies and traditionally conservative economic and business
structures begs for disruption and is sure to continue to attract the attention of
regulators, insurance companies, investors, and the general public for the
foreseeable future.

Israel is quickly becoming a hub for budding InsurTech companies, so expect
startups here to revolutionize this industry like they have in so many others. We
are hosting InsurTech Israel which will explore the challenges and opportunities
of this up and coming field. The conference will be held on Tuesday, December
13, 2016, between 9:00 and 14:00 at the HFN Offices in Tel Aviv. You can
register to attend here: www.jvpinsurtech.com/events.

/http://blogs.timesofisrael.com/insurance-tech-is-whats-next-in-israeli-innovation

JVP and AXA spearhead insurtech
competition to breathe new
innovation into an old industry

Is insurance destined to be relegated to the doldrums of
a bygone era as the rest of the industry pushes forward,
powered by innovation in fintech and cyber?
For as long as humans have been sailing the seas, there has been insurance.
Essentially a losing proposition wherein the best outcome is that the customer
never has to ask for a payout, the term insurance has long been synonymous
with expensive and a hassle.
Looking to join the movement for industry modernization that appears to be
affecting sectors across the board — think banking, healthcare, etc. — the
insurance world is now on the lookout for innovation. Realizing that they might
need a hand at getting this right, AXA, one of the largest insurance companies in
the world, has teamed up with Jerusalem Venture Partners to sponsor an
insurance tech competition.
Backing up this hunt for top notch insurtech startups is the promise of a $1 million
investment from JVP, and the possibility of getting additional funding from AXA

Strategic Ventures, the VC arm of the insurance giant. While only one company
will walk away with the prize money, all the participants will gain exposure to the
major players in the insurance space, including Kamet Ventures with their early
stage program that is focused on the insurtech space.
“The insurance industry is ripe for disruption through the introduction of new
technologies and innovative business models,” said Gadi Tirosh, Managing
Partner at JVP, in his statement to the press. “Our strategic partnership with a
global player like AXA will give Israeli startups the opportunity to validate their
innovative products in dialog with incumbent industry leaders.”
Speaking with Yoav Tzruya, a partner at JVP, he tells Geektime that change is
afoot in the insurance sector as they are feeling the sands shift below their feet.

Yoav Tzruya of JVP Photo Credit: JVP
He says that pressure on the insurance companies comes from the fact that over
the past few years, their operations have become less profitable on a macro
level, and actually coming in at a loss. While everyone understands that these
companies make their money from taking premiums and paying out as little as
they can, many people are unaware of the other side of their income: investing
their money into the market. This can mean putting their capital into government
bonds, the stock market, or other investment vehicles.
Tzruya explains that this revenue stream has diminished for the companies due
to low interest rates that were a part of economic easing. As interest rates fell to
encourage spending, this was bad news for entities like the insurance companies
that were dependent on investments for their bottom line.
Moreover, he tells Geektime that their pain points can be boiled down to two key
elements. The first is their inability to properly evaluate risk, where they find
themselves over charging on some policies – thus losing customers- or not
quoting high enough for others that are far more risky. At the same time, he adds
that their internal business expenses, which are continuously growing, are
inefficient. “They absolutely need to innovate, automate, digitize, their internal
processes,” he says, explaining just one of the many reasons that they are
turning to the startup scene for help.
According to research from Deloitte, the industry is putting their wallet where their
pain is. Their report shows that the 130 insurtech startups currently in existence

have thus far raised a collective of $3.5 billion from VCs, investors, insurance
carriers, and reinsurers.
Interestingly while Israel has been the source of new companies in the insurance
space like Lemonade and Next Insurance, it appears to have not fully caught the
interest of many Israeli startups. Perhaps more clear cut, and with significant
margins, much of the focus here has been in cyber, fintech, and elsewhere.
However JVP and their partners see opportunity for the Israeli startups in a range
of fields like automotive, health, blockchain, cyber, and Big Data. Tzruya says
that he hopes to attract “companies that might be operating in other sectors and
didn’t identify the insurance market as an option due to the slow processes that
are a part of that sector.”
Then there are already companies that have insurance specific technologies like
risk, accumulation, or other specific products, that want to directly address the
insurance market. “Through the competition, we open open up them direct
access to insurance companies, not just limited to AXA,” says Tzruya.
One such company is Click-Ins, which uses IoT devices to help car insurance
providers reduce fraud. The company’s Chairman and CEO, Eugene Greenberg,
explains that one of the biggest issues that insurers face is when car owners
make false claims that could be easily verified simply by knowing their location.
They work with an IoT data provider to help insurers offer their customers
discounts on their premiums if they will allow their data to be tracked.
Greenberg is not the only one to see automotive as a source of opportunity.
David Schapiro, the CEO of insurance pricing analytics software startup Earnix
tells Geektime that, “The introduction of autonomous cars is going to happen in
our generation, and there is going to be a transition period that needs to be
assessed.”
Figuring out how to set up a whole new system of insurance where some
vehicles will have policies placed on their owners who are drivers, who will be on
the road with self-driving vehicles, leaves open plenty of opportunities for
companies like his to come in and make their mark on the industry before the
concrete dries. He explains that he sees insurtech as “a big opportunity for
Israel,” owing in part to the advanced analytics capabilities that have become a
hallmark of the local scene.

Concerns for privacy
While most folks can agree that the flow of information can be a good thing,
especially if it cuts waste and passes the savings on to the customers, there are
of course serious privacy concerns that need to be addressed.
Where is the line that companies should know better than to cross?
Acknowledging the concern, Tzruya says that the debate over privacy, “will have
a dramatic impact on the insurance sector. I agree that there is a certain balance
between the sensitivity of acquiring private data and business efficiency. An area
of interest for us in the competition is companies that allow us to handle that, like
tracking private data within a company, which is done now to a limited extent.”
He believes that there is lots of room for improvement. One area that will prove a
challenge is protecting user’s anonymity. Whereas a lot of apps can take user
data while hiding their identity, this is impractical in insurance since the data is
directly tied to the user’s profile. Tzruya says that insurance companies will have
to anonymize this data to comply with regulation like is seen more prominently in
Europe. “Finding technologies that can, on one hand, improve anonymization and
privacy while not impacting business processes is something that we are actively
looking for.”
How exactly this happy medium will shake out is yet to be determined.

So who are they looking for?
“As JVP, we’ve been notorious for building category leaders, trying to build those
billion dollar companies,“ says Tzruya, explaining which kind of startups they are
looking for. “Even for billion dollar companies, there are differentiations from a set
of specific capabilities, from our preference from technological ones. From our
perspective, we are looking for companies that have technological differentiators,
and based on that, can build long lasting businesses. “
Companies that think they fit the bill and are interested in being chosen for the
competition will need to act quickly as the deadline for signup closes tomorrow on
January 23rd. The finals will then be held a month later on February 22nd,
announcing the million dollar prize winner.
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Insurtech finals event

5סטרטאפים עלו לגמר תחרותInsurtech Israel
את התחרות מובילה קרן JVPבשיתוף עם ענקית הביטוח AXA , Click-Ins,
LeO, Jones,TrueNorth,ו– Seegnature
הפיינליסטים ,שנבחרו מתוך כ –  80מיזמים ,מייצגים חתך מגוון של טכנולוגיות ביטוח
בתחומי :חיזוי הונאות ,ביטוח עסקים קטנים ,ביטוח מטענים בינלאומיים ופתרונות
לקשרי לקוחות .ביום רביעי 22 ,בפברואר ,יתמודדו החמישה על הפרס הראשון:
השקעה של מיליון  $מקרןJVP
ירושלים 14 ,בפברואר , 2017חמישה
סטרטאפים ישראלים עלו לגמר
תחרות Insurtech Israel,תחרות ראשונה
מסוגה בארץ לסטרטאפים בתחום
טכנולוגיות הביטוח (Insurance
technologies).באירוע הגמר ובחירת
הסטרטאפ הזוכה ,שייערך ביום רביעי22 ,
בפברואר בגלריה דובנוב בת"א ,יתמודדו:
– Leoהמתאימה לדור המילניום את מוצר
הביטוח האופטימאלי עבורו, Click-
– Insפלטפורמה לזיהוי הונאות
ביטוח– , Jonesפלטפורמה נוחה ומוזלת
לביטוח לעסקים
קטנים – , TrueNorthהעוזרת למבטחי
מטענים בין-לאומיים לחסוך בעלויות ו
– – Seegnatureהמספקת פתרון רב ערוצי
מבוסס ענן לעריכה וחתימה של מסמכים
ואימות זהות.
התחרות בהובלת קרן  JVPו -AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם ובשיתוף  Deloitte,חברת
Earnix,פירמת עו"ד(  HFNהרצוג פוקס נאמן) ו  – Startup Nation Central.המנצח יבטיח לעצמו
השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה נוספת מ -AXA Ventures,
והצטרפות לתוכנית שמפעילה  -Kamet,זרוע ההשקעות של  Ventures AXAלחברות Early stage
הפועלת בפאריס.
התחרות הושקה בישראל בנובמבר  ,2016ויצרה עניין רב בתעשייה המקומית והבינלאומית .מעל
 80סטרטאפים המייצגים חתך מגוון של פתרונות טכנולוגיים חדשניים מעולם הביטוח בתחומים
שונים ניגשו לתחרות ,חלקם אף ממדינות אירופה וארה"ב .לאחר תהליך סינון קפדני ,נבחרו 14
סטארטפים לשלב חצי הגמר ,מתוכם העפילו לגמר  5חברות .הזוכה ייבחר ע"י צוות שיפוט
הכולל את שותפי  JVP, AXA, Kamet, Deloitte, Earnix, HFNו"  SNC.זיהינו ,ביחד עם  AXA,כי
בארץ ישנן חברות רבות היכולות להציע פתרונות לעולמות הביטוח ,אך מתקשות בהגעה
ללקוחות ואינן חשופות מספיק להזדמנויות הקיימות בעולם זה" ,אומר יואב צרויה ,שותף בקרן
 JVPומוסיף" :רצינו לייצר גישה בלתי אמצעית לסטארטאפים בתחום למובילי השוק הגלובלי.
התמקדנו במציאת חברות העונות על הקריטריונים הבאים :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית
וייחודית ,צורך שוק משמעותי המצדיק את פיתוחה של הטכנלוגיה ,יתרון תחרותי ,צוות מקצועי
ומיומן ויכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים .המגמות שעלו
באופן מובהק מהמיזמים שנגשו לתחרות ,מצביעות על חדשנות מגוונת בפתרונות טכנולוגיים
המותאמים לאתגרים המתהווים של שוק הביטוח .ככאלו ,המיזמים עוסקים ,בין היתר ,בפיתוח

מערכות זיהוי ואימות נתונים , automotive safety technologies,ביג דאטה ,בריאות מקוונת ,ניתוח
סיכוני סייבר , customer engagementועוד"
בתום תהליך המיון ,נבחרו חמישת הפיינליסטים שצוות השיפוט מצא אותם כמבטיחים
ביותר:
–  Leoליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה
מלאכותית ומציע למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן.
הסטארטאפ מתכוון לשנות לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית
משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ'אט-בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר
את המשתמש לפני מועד סיום הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו
כבר עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח בארה"ב.
– Click-Insפיתחה את פלטפורמת ™ getmeInsלהורדת  Loss Ratioשל חברות הביטוח.
החברה מיישמת את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות לפני
התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של ™ getmeInsהנו
"מודיעין כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת אנו
משלבים דיסציפלינות רבות ,כגון :ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה
ואחרות.
– Jonesהחברה מאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל
שהם צוברים יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלוש על ביטוח ,אולם
ביטוח הוא תנאי חובה כאשר עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה
רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל.
– TrueNorthעוזרת למבטחי מטענים לחסוך כסף באמצעות מערכת תומכת החלטה לניהול
תביעות  .המערכת מנתחת את התביעות בהתבסס על נתוני אמת שמקורם בחיישנים המותקנים
על גבי המטענים עצמם ,בשקלול התנאים הייחודיים של כל פוליסה .התוצאה היא כלי עזר
משמעותי המייעל את הליכי ניהול התביעות ,תוך שמירה על שקיפות מלאה של חברת הביטוח
מול המבוטח.
– Seegnatureפיתחה את פלטפורמת הדור הבא ל - customer engagementהמאפשרת
לחברות להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי ע״י הסרת חסמים בשלב
סגירת העסקה .החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות
זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם
לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה .החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות
הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ  5חברות הביטוח המובילות בארץ תוך 5
חודשים מההשקה.

http://www.itnews.co.il/news/events-expos/?p=12192

 – Seegnatureו Click-Ins, LeO, Jones, TrueNorth,
:הפיינליסטים ,שנבחרו מתוך כ –  80מיזמים ,מייצגים חתך מגוון של טכנולוגיות ביטוח בתחומי
חיזוי הונאות ,ביטוח עסקים קטנים ,ביטוח מטענים בינלאומיים ופתרונות לקשרי לקוחות
 JVPביום רביעי 22 ,בפברואר ,יתמודדו החמישה על הפרס הראשון :השקעה של מיליון  $מקרן
 Insurtech Israel,ירושלים 14 ,בפברואר  ,2017חמישה סטרטאפים ישראלים עלו לגמר תחרות
 (Insurance technologies).תחרות ראשונה מסוגה בארץ לסטרטאפים בתחום טכנולוגיות הביטוח
באירוע הגמר ובחירת הסטרטאפ הזוכה ,שייערך ביום רביעי 22 ,בפברואר בגלריה דובנוב בת"א,
:יתמודדו
פלטפורמה לזיהוי – , Click-Insהמתאימה לדור המילניום את מוצר הביטוח האופטימאלי עבורו – Leo
העוזרת – , TrueNorthפלטפורמה נוחה ומוזלת לביטוח לעסקים קטנים– , Jonesהונאות ביטוח
המספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן –  – Seegnatureלמבטחי מטענים בין-לאומיים לחסוך בעלויות ו
.לעריכה וחתימה של מסמכים ואימות זהות
 Earnix,חברת  Deloitte,מחברות הביטוח הגדולות בעולם ובשיתוף -AXA,ו  JVPהתחרות בהובלת קרן
 – Startup Nation Central.הרצוג פוקס נאמן) ו(  HFNפירמת עו"ד
כמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה נוספת מ  JVP.המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרןלחברות  Ventures AXAזרוע ההשקעות של  -Kamet,והצטרפות לתוכנית שמפעילה AXA Ventures,
.הפועלת בפאריס Early stage
התחרות הושקה בישראל בנובמבר  ,2016ויצרה עניין רב בתעשייה המקומית והבינלאומית .מעל 80
סטרטאפים המייצגים חתך מגוון של פתרונות טכנולוגיים חדשניים מעולם הביטוח בתחומים שונים ניגשו
.לתחרות ,חלקם אף ממדינות אירופה וארה"ב

לאחר תהליך סינון קפדני ,נבחרו  14סטארטפים לשלב חצי הגמר ,מתוכם העפילו לגמר  5חברות .הזוכה
 SNC.ו  JVP, AXA, Kamet, Deloitte, Earnix, HFNייבחר ע"י צוות שיפוט הכולל את שותפי
כי בארץ ישנן חברות רבות היכולות להציע פתרונות לעולמות הביטוח ,אך  AXA,זיהינו ,ביחד עם"
מתקשות בהגעה ללקוחות ואינן חשופות מספיק להזדמנויות הקיימות בעולם זה" ,אומר יואב צרויה ,שותף
ומוסיף" :רצינו לייצר גישה בלתי אמצעית לסטארטאפים בתחום למובילי השוק הגלובלי JVP .בקרן
התמקדנו במציאת חברות העונות על הקריטריונים הבאים :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית וייחודית,
צורך שוק משמעותי המצדיק את פיתוחה של הטכנלוגיה ,יתרון תחרותי ,צוות מקצועי ומיומן ויכולת פיתוח
אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים .המגמות שעלו באופן מובהק מהמיזמים שנגשו
לתחרות ,מצביעות על חדשנות מגוונת בפתרונות טכנולוגיים המותאמים לאתגרים המתהווים של שוק
, automotive safetyהביטוח .ככאלו ,המיזמים עוסקים ,בין היתר ,בפיתוח מערכות זיהוי ואימות נתונים
"ועוד , customer engagementביג דאטה ,בריאות מקוונת ,ניתוח סיכוני סייבר technologies,
:בתום תהליך המיון ,נבחרו חמישת הפיינליסטים שצוות השיפוט מצא אותם כמבטיחים ביותר
ליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה מלאכותית ומציע – Leo
למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן .הסטארטאפ מתכוון לשנות
ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ'אט-Y, -לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה
בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את המשתמש לפני מועד סיום הפוליסה ,שולח
עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח
.בארה"ב
של חברות הביטוח .החברה  Loss Ratioלהורדת ™ getmeInsפיתחה את פלטפורמת – Click-Ins
מיישמת את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות לפני התרחשותן או לזהותן
הנו "מודיעין כשירות" המתוכנן לחזות ™ getmeInsמבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של
הונאות כבר במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת אנו משלבים דיסציפלינות רבות ,כגון :ניתוח קשרים,
.מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות
החברה מאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל שהם – Jones
צוברים יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלוש על ביטוח ,אולם ביטוח הוא תנאי
חובה כאשר עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל
.חוזה בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל
עוזרת למבטחי מטענים לחסוך כסף באמצעות מערכת תומכת החלטה לניהול תביעותTrueNorth – .
המערכת מנתחת את התביעות בהתבסס על נתוני אמת שמקורם בחיישנים המותקנים על גבי המטענים
עצמם ,בשקלול התנאים הייחודיים של כל פוליסה .התוצאה היא כלי עזר משמעותי המייעל את הליכי
.ניהול התביעות ,תוך שמירה על שקיפות מלאה של חברת הביטוח מול המבוטח
המאפשרת לחברות - customer engagementפיתחה את פלטפורמת הדור הבא ל – Seegnature
להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי ע״י הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה.
החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור
הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה.
החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ
 5.חברות הביטוח המובילות בארץ תוך  5חודשים מההשקה

http://bit.ly/2mGepkx

5סטארטאפים ישראלים עלו לגמר תחרותInsurtech Israel
 5סטארטאפים ישראלים עם פתרונות חדשניים עלו לגמר תחרות Insurtech Israel

הפיינליסטים ,שנבחרו מתוך כ 80-מיזמים ,מייצגים חתך של טכנולוגיות ביטוח בתחומי חיזוי
הונאות ,ביטוח עסקים קטנים ,ביטוח מטענים בינלאומיים ופתרונות לקשרי לקוחות .המנצח
יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולרים.
 5סטארטאפים ישראלים עלו לגמר תחרות Insurtech Israel.היוזמה Insurtech Israelהיא
ראשונה מסוגה בארץ לסטארטאפים בתחום טכנולוגיות הביטוח  (Insurance technologies).אירוע
הגמר ובחירת הסטארטאפ הזוכה ,ייערך ב 22.2.17-בגלריה דובנוב בת"א.
התחרות היא בהובלת קרן ההון הישראלית  JVPו -AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם
ובשיתוף Deloitte,חברת Earnix,פירמת עו"ד ( HFNהרצוג פוקס נאמן) ו -Startup Nation
Central.
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה נוספת מ-
AXA Ventures,והצטרפות לתוכנית ,שמפעילה  -Kamet,זרוע ההשקעות
של Ventures AXAלחברות Early stageהפועלת בפאריס.
התחרות הושקה בישראל בנובמבר  ,2016ויצרה עניין רב בתעשייה המקומית והבינלאומית .מעל 80
סטארטאפים ,שמייצגים חתך מגוון של פתרונות טכנולוגיים חדשניים מעולם הביטוח בתחומים שונים,
ניגשו לתחרות ,חלקם אף ממדינות אירופה וארה"ב.
לאחר תהליך סינון קפדני ,נבחרו  14סטארטאפים לשלב חצי הגמר ,מתוכם העפילו לגמר  5חברות.
הזוכה ייבחר ע"י צוות שיפוט הכולל את
שותפי JVP, AXA, Kamet, Deloitte, Earnix, HFNו- SNC.
בגמר יתמודדו הסטארטאפים הבאים ,שצוות השיפוט מצא אותם כמבטיחים ביותר:
– Leoהמתאים לדור המילניום את מוצר הביטוח האופטימאלי עבורו .ליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני
הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה מלאכותית ומציע למשתמשים פוליסות המותאמות
לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן .הסטארטאפ מתכוון לשנות לחלוטין את חווית הביטוח של
דור ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ'אט-בוט וכרגע פועל על
פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את המשתמש לפני מועד סיום הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים
ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח בארה"ב
– Click-Insפלטפורמה לזיהוי הונאות ביטוח .הסטארטאפ פיתח את
פלטפורמת getmeInsלהורדת Loss Ratioשל חברות הביטוח .הוא מיישם את המתודולוגיה

המודיעינית לעולם הביטוח כדי למנוע הונאות לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק
לחוקרים פרטיים .המודל של getmeInsהוא "מודיעין כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד
הקנייה .כדי לאפשר זאת משולבות דיסציפלינות רבות ,כגון :ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד
אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות.
 Jonesפלטפורמה נוחה ומוזלת לביטוח לעסקים קטנים .הסטארטאפ מאפשר לעסקים קטניםלקנות בלחיצת כפתור ביטוח ,שנעשה זול יותר ככל שהם צוברים יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים
חדשים נאלצים לשלם פי  33על ביטוח ,אולם ביטוח הוא תנאי חובה כאשר עסק רוצה לחתום על
חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד באמצעות לחיצה
אחת במובייל.
 TrueNorthהעוזר למבטחי מטענים בין-לאומיים לחסוך בעלויות באמצעות מערכת תומכתהחלטה לניהול תביעות .המערכת מנתחת את התביעות בהתבסס על נתוני אמת ,שמקורם
בחיישנים המותקנים על גבי המטענים עצמם ,בשקלול התנאים הייחודיים של כל פוליסה .התוצאה
היא כלי עזר משמעותי המייעל את הליכי ניהול התביעות ,תוך שמירה על שקיפות מלאה של חברת
הביטוח מול המבוטח.
 Seegnatureהמספק פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכה וחתימה של מסמכים ואימות זהות .הואפיתח את פלטפורמת הדור הבא ל - customer engagementהמאפשרת לחברות להגדיל אחוזי
סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי ע״י הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה .הסטארטאפ
מספק פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור הלבנת
הון) ,שנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה.
החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות הסטארטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם
 4מ 5-חברות הביטוח המובילות בארץ תוך  5חודשים מההשקה.
יואב צרויה ,שותף בקרן " JVP:זיהינו ,ביחד עם AXA,שבארץ יש חברות רבות היכולות להציע
פתרונות לעולמות הביטוח ,אך מתקשות בהגעה ללקוחות ואינן חשופות מספיק להזדמנויות הקיימות
בעולם זה .רצינו לייצר גישה בלתי אמצעית לסטארטאפים בתחום למובילי השוק הגלובלי .התמקדנו
במציאת חברות העונות על הקריטריונים הבאים :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית וייחודית ,צורך
שוק משמעותי המצדיק את פיתוחה של הטכנלוגייה ,יתרון תחרותי ,צוות מקצועי ומיומן ויכולת פיתוח
אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים.
המגמות ,שעלו באופן מובהק מהמיזמים ,שנגשו לתחרות ,מצביעות על חדשנות מגוונת בפתרונות
טכנולוגיים המותאמים לאתגרים המתהווים של שוק הביטוח .ככאלו ,המיזמים עוסקים ,בין היתר,
בפיתוח מערכות זיהוי ואימות נתונים , automotive safety technologies,ביג דאטה ,בריאות
מקוונת ,ניתוח סיכוני סייבר , customer engagementועוד".

http://bit.ly/2ljwBiV

חמש חברות סטארט אפ ישראליות עלו לגמר תחרות בתחום
טכנולוגיות הביטוח
בתחרות ,אותה מארגנת קרן  JVPוענקית הביטוח העולמית AXAהשתתפו כ 80-מיזמים
מכל העולם המציעים פתרונות טכנולוגיים חדשניים בעולם הביטוח .החברות שהגיעו לגמר
מעניקות שירותים במגוון טכנולוגיות ביטוח :אפליקציה לעריכת פוליסה ,פלטפורמה לחיזוי
הונאות ביטוח ,ביטוח עסקים קטנים בלחיצת כפתור ,ביטוח מטענים בינלאומי ופתרונות
לקשרי לקוחות

חמש חברות סטארט אפ ישראליות עלו לגמר התחרות הבינלאומית  Insurtech Israelשעורכות ענקית
הביטוח AXAוקרן JVP.החברות שעלו לגמר פונות גם לצרכני הביטוח – בהם אנשים פרטיים ועסקים,
וכן מיזמים שפונים לחברות הביטוח ומסייעים בתחומים כגון מניעת הונאות של ביטוח ,ניהול תביעות
וקשרי לקוחות.
מדובר בתחרות ראשונה מסוגה בארץ לחברות הזנק בתחום טכנולוגיות הביטוח .הגמר יתקיים ב22-
לפברואר בירושלים .הזוכה בתחרות יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  JVPואף תיבחן השקעה
נוספת בו בידי זרוע ההשקעות של ענקית הביטוחAXA.
יואב צרויה ,שותף בקרן  JVPאמר לקראת הגמר" :זיהינו ,ביחד עם  AXA,כי בארץ ישנן חברות רבות
היכולות להציע פתרונות לעולמות הביטוח ,אך מתקשות בהגעה ללקוחות ואינן חשופות מספיק

להזדמנויות הקיימות בעולם זה .רצינו לייצר גישה בלתי אמצעית בין סטארט-אפים בתחום למובילי השוק
הגלובלי".

החברות שהגיעו לגמר:
– • Leoסטארט אפ המציע למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכיו בהתאם לניתוח ביג דאטה ובינה
מלאכותית .מדובר למעשה במערכת המתחברת לצ'אט בפייסבוק ,ושולחת תזכורת למשתמש לפני מועד
סיום הפוליסה ,שולחת עדכונים חכמים ומסייעת בתהליך התביעה .קהל היעד של הסטארט אפ הוא
צעירים עד גיל  40מדור ה-Y.
– •Click–insסטארט אפ שנועד למנוע הונאות ביטוח .החברה משתמשת בשיטות מחקר מעולם
המודיעין ומיישמת אותו בעולם הביטוח במטרה להוריד את ה -Loss Ratiooשל חברות הביטוח.
הפלטפורמה מאפשרת לזהות הונאת ביטוח עוד במעמד רכישת הפוליסה ללא שימוש בחוקר פרטי יקר.
– • Jonesמציע שירות לעסקים קטנים בעזרת אפליקציה ומציע להם פוליסת ביטוח זולה ככל שהם
צוברים ניסיון בתחומם .מאחר שעסקים חדשים רבים מחויבים לרכוש ביטוח יקר בשביל לחתום על חוזה
עם חברה ,הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד.
– • TrueNorthמציע למבטחי מטענים מערכת תומכת לניהול תביעות .הסטארט אפ מציע מערכת
המנתחת את התביעות בהתבסס על נתוני אמת שמקורם בחיישנים המותקנים על גבי המטענים עצמם,
ומשקללת את התנאים הייחודיים של כל פוליסה .נתונים אלו עוזרים לייעל הליכי תביעות ולחסוך כסף
ומשאבים רבים של מבטחים.
– • Seegnatureמיזם המפתח פלטפורמה לקשרי לקוחות ,המספקת פתרון רב ערוצי לעריכת מסמכים
ואימות זהות .הפלטפורמה מבוססת ענן ונותנת מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם
לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה .התוצאה היא הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה ובכך אחוזי
סגירת העסקאות עולה ,ללא צורך במפגש פיזי עם הלקוח.

http://bit.ly/2lu1nGW

חמישה סטרטאפים ישראליים בגמר Insurtech Israel
נבחרו מתוך כ 80-מיזמים ,מייצגים מגוון של טכנולוגיות ביטוח בתחומים של
חיזוי הונאות ,ביטוח עסקים קטנים ,ביטוח מטענים בינלאומיים ופתרונות לקשרי
לקוחות | הפרס לזוכה :השקGה של מיליון דולר מקרןJVP
חמישה סטרטאפים ישראליים עלו לגמר תחרות  Insurtech Israel,תחרות ראשונה מסוגה בארץ
לסטרטאפים בתחום טכנולוגיות הביטוח  (Insurance technologies).באירוע הגמר ובחירת
הסטרטאפ הזוכה ,שייערך ביום רביעי 22 ,בפברואר בגלריה דובנוב בת"א ,יתמודדו : Leo -
המתאימה לדור המילניום את מוצר הביטוח האופטימאלי עבורו – ; Click-Insפלטפורמה לזיהוי
הונאות ביטוח – ; Jonesפלטפורמה נוחה ומוזלת לביטוח לעסקים קטנים ; TrueNorth -העוזרת
למבטחי מטענים בינלאומיים לחסוך בעלויות ו  -Seegnature -המספקת פתרון רב ערוצי מבוסס
ענן לעריכה וחתימה של מסמכים ואימות זהות.
התחרות בהובלת קרן  JVPו -AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם ובשיתוף Deloitte,
חברת  Earnix,פירמת עו"ד(  HFNהרצוג פוקס נאמן )ו -Startup Nation Central.
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו כן ,תיבחן אפשרות להשקעה נוספת
מ -AXA Ventures,והצטרפות לתוכנית שמפעילה Kamet,זרוע ההשקעות של Ventures AXA
לחברות  Early stageהפועלת בפריז .
התחרות הושקה בישראל בנובמבר  ,2016ויצרה עניין רב בתעשייה המקומית והבינלאומית .מעל 80
סטרטאפים המייצגים חתך מגוון של פתרונות טכנולוגיים חדשניים מעולם הביטוח בתחומים שונים
ניגשו לתחרות ,חלקם אף ממדינות אירופה וארה"ב .
לאחר תהליך סינון קפדני ,נבחרו  14סטארטפים לשלב חצי הגמר ,מתוכם העפילו לגמר חמש
חברות .הזוכה ייבחר על ידי צוות שיפוט הכולל את שותפי JVP, AXA, Kamet, Deloitte, Earnix,
HFNו-SNC.
"זיהינו ,ביחד עם  AXA,כי בארץ ישנן חברות רבות היכולות להציע פתרונות לעולמות הביטוח ,אך
מתקשות בהגעה ללקוחות ואינן חשופות מספיק להזדמנויות הקיימות בעולם זה" ,אומר יואב צרויה ,
שותף בקרן  JVPומוסיף" :רצינו לייצר גישה בלתי אמצעית לסטארטאפים בתחום למובילי השוק
הגלובלי .התמקדנו במציאת חברות העונות על הקריטריונים הבאים :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה
חדשנית וייחודית ,צורך שוק משמעותי המצדיק את פיתוחה של הטכנלוגיה ,יתרון תחרותי ,צוות
מקצועי ומיומן ויכולת פיתוח אב-טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים .המגמות
שעלו באופן מובהק מהמיזמים שנגשו לתחרות ,מצביעות על חדשנות מגוונת בפתרונות טכנולוגיים
המותאמים לאתגרים המתהווים של שוק הביטוח .ככאלו ,המיזמים עוסקים ,בין היתר ,בפיתוח
מערכות זיהוי ואימות נתונים , automotive safety technologies,ביג דאטה ,בריאות מקוונת,
ניתוח סיכוני סייבר , customer engagementועוד".

–  Leoליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה מלאכותית
ומציע למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן .הסטארטאפ
מתכוון לשנות לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה.
ליאו ,שפותח כצ'אט-בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את המשתמש לפני
מועד סיום הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר עובדים בשיתוף
פעולה עם מגוון חברות ביטוח בארה"ב.
– Click-Insפיתחה את פלטפורמת ™ getmeInsלהורדת  Loss Ratioשל חברות
הביטוח .החברה מיישמת את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות לפני
התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של ™ getmeInsהנו "מודיעין
כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת אנו משלבים
דיסציפלינות רבות ,כגון :ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות .
 Jonesהחברה מאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותרככל שהם צוברים יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלוש על ביטוח ,אולם
ביטוח הוא תנאי חובה כאשר עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת
ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל.
 TrueNorthעוזרת למבטחי מטענים לחסוך כסף באמצעות מערכת תומכת החלטהלניהול תביעות .המערכת מנתחת את התביעות בהתבסס על נתוני אמת שמקורם בחיישנים
המותקנים על גבי המטענים עצמם ,בשקלול התנאים הייחודיים של כל פוליסה .התוצאה היא כלי עזר
משמעותי המייעל את הליכי ניהול התביעות ,תוך שמירה על שקיפות מלאה של חברת הביטוח מול
המבוטח.
 Seegnatureפיתחה את פלטפורמת הדור הבא ל - customer engagementהמאפשרת לחברות להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי ע״י הסרת חסמים
בשלב סגירת העסקה .החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות
זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים
בזמן אמת מול נציג חברה .החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות הסטרטאפים של
ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ  5חברות הביטוח המובילות בארץ תוך  5חודשים מההשקה.

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=35137

5סטרטאפים עלו לגמר תחרות  Insurtech Israelאותה מובילה קרן  JVPבשיתוף עם
ענקית הביטוחAXA:
Click-Ins, LeO, Jones, TrueNorth,ו– Seegnature
הפיינליסטים ,שנבחרו מתוך כ –  80מיזמים ,מייצגים חתך מגוון של טכנולוגיות ביטוח
בתחומי :חיזוי הונאות ,ביטוח עסקים קטנים ,ביטוח מטענים בינלאומיים ופתרונות
לקשרי לקוחות.
ביום רביעי 22 ,בפברואר ,יתמודדו החמישה על הפרס הראשון :השקעה של מיליון $
מקרן JVP

ירושלים 14 ,בפברואר  ,2017חמישה סטרטאפים ישראלים עלו לגמר תחרות Insurtech
Israel,תחרות ראשונה מסוגה בארץ לסטרטאפים בתחום טכנולוגיות הביטוח (Insurance
technologies).באירוע הגמר ובחירת הסטרטאפ הזוכה ,שייערך ביום רביעי 22 ,בפברואר
בגלריה דובנוב בת"א ,יתמודדו:
– Leoהמתאימה לדור המילניום את מוצר הביטוח האופטימאלי עבורו – , Click-Ins
פלטפורמה לזיהוי הונאות ביטוח– , Jonesפלטפורמה נוחה ומוזלת לביטוח לעסקים
קטנים – , TrueNorthהעוזרת למבטחי מטענים בין-לאומיים לחסוך בעלויות ו –
– Seegnatureהמספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכה וחתימה של מסמכים ואימות
זהות.
התחרות בהובלת קרן  JVPו -AXA,מחברות הביטוח הגדולות בעולם ובשיתוף Deloitte,
חברת  Earnix,פירמת עו"ד(  HFNהרצוג פוקס נאמן) ו– Startup Nation Central.
המנצח יבטיח לעצמו השקעה של מיליון דולר מקרן  JVP.כמו-כן ,תבחן אפשרות להשקעה
נוספת מ -AXA Ventures,והצטרפות לתוכנית שמפעילה  -Kamet,זרוע ההשקעות של
Ventures AXAלחברות  Early stageהפועלת בפאריס.
התחרות הושקה בישראל בנובמבר  ,2016ויצרה עניין רב בתעשייה המקומית והבינלאומית.
מעל  80סטרטאפים המייצגים חתך מגוון של פתרונות טכנולוגיים חדשניים מעולם הביטוח
בתחומים שונים ניגשו לתחרות ,חלקם אף ממדינות אירופה וארה"ב.
לאחר תהליך סינון קפדני ,נבחרו  14סטארטפים לשלב חצי הגמר ,מתוכם העפילו לגמר 5
חברות .הזוכה ייבחר ע"י צוות שיפוט הכולל את שותפי JVP, AXA, Kamet, Deloitte,
Earnix, HFNוSNC.

"זיהינו ,ביחד עם  AXA,כי בארץ ישנן חברות רבות היכולות להציע פתרונות לעולמות
הביטוח ,אך מתקשות בהגעה ללקוחות ואינן חשופות מספיק להזדמנויות הקיימות בעולם
זה ",אומר יואב צרויה ,שותף בקרן  JVPומוסיף" :רצינו לייצר גישה בלתי אמצעית
לסטארטאפים בתחום למובילי השוק הגלובלי .התמקדנו במציאת חברות העונות על
הקריטריונים הבאים :רעיון פורץ דרך ,טכנולוגיה חדשנית וייחודית ,צורך שוק משמעותי
המצדיק את פיתוחה של הטכנלוגיה ,יתרון תחרותי ,צוות מקצועי ומיומן ויכולת פיתוח אב-
טיפוס של המוצר בתקופה שלא תעלה על  12חודשים .המגמות שעלו באופן מובהק
מהמיזמים שנגשו לתחרות ,מצביעות על חדשנות מגוונת בפתרונות טכנולוגיים המותאמים
לאתגרים המתהווים של שוק הביטוח .ככאלו ,המיזמים עוסקים ,בין היתר ,בפיתוח מערכות
זיהוי ואימות נתונים , automotive safety technologies,ביג דאטה ,בריאות מקוונת,
ניתוח סיכוני סייבר , customer engagementועוד"
בתום תהליך המיון ,נבחרו חמישת הפיינליסטים שצוות השיפוט מצא אותם כמבטיחים
ביותר:
– Leoליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה
מלאכותית ומציע למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו
להן .הסטארטאפ מתכוון לשנות לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה -Y,ומפשט אותה דרך
חוויית משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ'אט-בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר,
מתזכר את המשתמש לפני מועד סיום הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים ומסייע בתהליך
התביעה .ליאו כבר עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח בארה"ב.

– Click-Insפיתחה את פלטפורמת ™ getmeInsלהורדת  Loss Ratioשל חברות
הביטוח .החברה מיישמת את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע
הונאות לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של
™getmeInsהנו "מודיעין כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה .על מנת
לאפשר זאת אנו משלבים דיסציפלינות רבות ,כגון :ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד
אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות.

– Jonesהחברה מאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר
ככל שהם צוברים יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלוש על ביטוח,
אולם ביטוח הוא תנאי חובה כאשר עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של
החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל.
– TrueNorthעוזרת למבטחי מטענים לחסוך כסף באמצעות מערכת תומכת החלטה לניהול
תביעות .המערכת מנתחת את התביעות בהתבסס על נתוני אמת שמקורם בחיישנים
המותקנים על גבי המטענים עצמם ,בשקלול התנאים הייחודיים של כל פוליסה .התוצאה היא
כלי עזר משמעותי המייעל את הליכי ניהול התביעות ,תוך שמירה על שקיפות מלאה של
חברת הביטוח מול המבוטח.
– Seegnatureפיתחה את פלטפורמת הדור הבא ל - customer
engagementtהמאפשרת לחברות להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש
פיזי ע״י הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה .החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן
לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון) ,הנותן מענה גם
לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה .החברה זכתה
לאחרונה במקום הראשון בתחרות הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ 5
חברות הביטוח המובילות בארץ תוך  5חודשים מההשקה.

http://bit.ly/2luaGq1

מניעת הונאה וסגירת חוזים מרחוק :הפתעה בגמר תחרות
הסטארטאפים לטכנולוגיות ביטוח
אמש נערך אירוע ההכרזה על הזוכה בתחרות הסטארטפים הראשונה בישראל לטכנולוגיות בתחום
הביטוח  Insuretechועימו הפתעה :במקום זוכה אחת ,שתי חברות הלכו עם הפרס הגדול הביתה

הסטארטאפים  GetmeInsו - Seegnatureהם הזוכים בגמר תחרות  Insurtech Israelלטכנולוגיות
ביטוח שהתקיימה אתמול (רביעי) .קרן ההון סיכון  JVP,שהובילה את התחרות עם ענקית הביטוח
AXA,החליטה להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של כשני מליון דולר לזוכים בתחרות ,במקום מליון
הדולרים שתוכננו תחילה .אל התחרות ניגשו כ 80-חברות ומתוכן רק חמש עלו לגמר.
ראשונה הוכרזה כזוכה חברת הסטאטארפ  Seegnature,שפיתחה פלטפורמה המאפשרת לחברות
להגדיל אחוזי סגירת עסקאות תוך כדי הימנעות מהצורך במפגש פיזי  -זאת באמצעות הסרת חסמים
בשלב סגירת העסקה .החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות
זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים
בזמן אמת מול נציג חברה .לאחרונה זכתה החברה במקום הראשון בתחרות הסטרטאפים של
ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ  5חברות הביטוח המובילות בארץ .שותפי קרן  JVP,גדי
תירוש ויואב צרויה ,העניקו את פרס ההצעה להשקעה על סך מליון שקלים לחברה.
רגעים מאוחר יותר הכריזו השניים במפתיע על זוכה נוספת בפרס של הצעת השקעה על סה"כ מליון
שקלים  -בדמות חברת הסטארטאפ  GetmeIns,הפועלת בתחום מניעת הונאות ,ואשר פיתחה
פלטפורמה ייחודית להורדת  Loss Ratioשל חברות הביטוח .המודל של החברה הוא "מודיעין
כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה.

עוד בין הזוכים :הסטאראפ  Jones -זכה בפרס מיוחד בדמות ההזדמנות להצטרף למרכז החדשנות
של  Kamet,חממת הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות  Early stageהפועלת בפאריס .את
הפרס העניקו :סטפן גינה ) (St?phane Guinetמייסד ושותף מנהל ,ומייקל נידם ,שותף ב -
Kamet.הסטאטראפ פיתח פלאטפורמה המאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח
שנעשה זול יותר ככל שהם צוברים יותר ניסיון .תואר חביב הקהל הוענק לסטארטאפ  - Leoשנבחר
ברוב קולות ע"י כ 150 -מעובדי רשות שוק ההון ,הביטוח והחסכון והקהל שנכח באירוע הגמר .עובדי
הרשות קיבלו מראש מידע על כל חמשת הסטרטאפים והתבקשו לדרג את המתמודדים .ב LEO
פיתחו בוט אישי לכל ענייני הביטוח כשהסטאטרטפ מתכוון לשנות לחלוטין את חווית הביטוח של דור
ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה.

http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1233651

משקיעה בהזמנה ומזמינה להשקיע
מי הגיעו לגמר תחרות טכנולוגיות הביטוח ,ומה ישמח את שגרירת צרפת
בישראל?
בשבוע שעבר נערכה בגלריית דובנוב בתל-אביב ,תחרות טכנולוגיות הביטוח
 ,Insurtech Israelשל קרן ההון סיכון  JVPוחברת הביטוח הבינלאומית .AXA
הסטארט-אפים שזכו הם  ,GetmeInsחברה העוסקת בחיזוי הונאות בביטוח ו-
 .Seegnatureוהפרס? גדי תירוש ויואב צרויה ,שותפים בקרן  ,JVPהפתיעו את
הקהל ואת הזוכים כשהחליטו להכפיל את הפרס ולהציע לזוכים השקעה של כ2-
מיליון דולר.

כשפיונה דרמון ,שותפה בקרן ,הזמינה את הלן לה-גאל ,שגרירת צרפת בישראל
לבמה ,היא טעתה ,כך נראה ,ואמרה "אני שמחה להשקיע" ( )Investבמקום "אני
שמחה להזמין" ( .)Inviteלה-גאל ענתה לה ולנוכחים כי היא תשמח אם ישקיעו
בשגרירות .עוד באירוע ,לירי הלפרין ,מנכ"לית הסטארט-אפ  ,Leoקיבלה מדורית
סלינגר ,הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,את פרס חביב
הקהל ,שנערך בשיתוף רשות הביטוח וההון.
עוד נכחו :רולי בר ,שותף ב( HFN-הרצוג-פוקס-נאמן); קובי רוזנגרטן ,שותף מנהל
בקרן  ; JVPאייל בן-סימון המשנה למנכ"ל הפניקס; יונתן מצ'אדו שותף בJVP-
ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,שותף ב HFN-וב ;JVP-עמית הראל ,מנהל יחידת
החדשנות בדלויט; סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב ,Kamet-מיכאל נידאם,
שותף ב ;Kamet-פרנסואה רובינה ,שותף מנהל בחברת AXA Strategic
 ;Venturesסבסטיאן לוברי ,שותף ב ;AXA Strategic Ventures-פז יצהר,
אחראית פינטק בסטארטאפ ניישן סנטרל; ואחרים.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001178556

בגלריה דובנוב הוכרזו זוכי תחרות הסטארטפים לטכנולוגיות בתחום הביטוח Insuretec\h.
גדי תירוש ויואב צרויה ,שותפים בקרן ההון סיכון  JVPהכפילו את הפרס להשקעה של כ2-
מיליון דולר לזוכים  - GetmeIns,העוסקת בחיזוי הונאות בביטוח ו -Seegnature,המספקת
פתרון מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות .למעלה מ– 80סטרטאפים נרשמו
לתחרות הראשונה מסוגה בישראל שהובילו קרן  JVPוענקית הביטוחAXA.
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,העניקה ללירי הלפרין ,מנכ"לית
הסטרטאפ  Leo,את פרס חביב הקהל ,הסטרטאפ  Jonesזכה בפרס הזדמנות להצטרף
למרכז החדשנות של Kamet-זרוע ההשקעות של AXA Strategic Ventureמפריס.
בנוכחים :קובי רוזנגרטן ,שותף מנהל בקרן  JVP,אייל בן-סימון משנה מנכ"ל הפניקס; ד"ר
נמרוד קוזלובסקי ,שותף ב -HFNוב -JVP,רולי בר ,שותף ב ;–HFNעמית הראל ,מנהל
יחידת החדשנות בדלויט; סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב ;-Kametפרנסואה רובינה,
שותף מנהל ; AXA Strategic Ventures,פז יצהר ,אחראית פינטק בסטארטאפ ניישן
סנטרל; ברק מלניק ,סמנכ"ל פיתוח עסקי ואסטרטגיה ב ;-EARNIXיאיר רביד ,מנכ"ל
Seegnature,יוג'ין גרינברג מנכ"ל  GetmeIns,עומרי שטרן מנכ"ל  Jones,אפרת בן-עמי
מנכ"ליתTrueNorth.
http://finance.walla.co.il/item/3043689

טכנולוגיות הביטוח של סלינגר
קרן ההון סיכון  JVPקיימה בשבוע שעבר ,תחרות ראשונה מסוגה בארץ
לסטארט-אפים בתחום טכנולוגיות הביטוח תחת השםInsurtech Israel.
הסטארט-אפים  GetmeInsו - – Seegnatureזכו בפרסים הראשונים בתחרות.
גדי תירוש ויואב צרויה ,השותפים בקרן ההון סיכון הירושלמית ,הפתיעו את
הזוכים כשהחליטו להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של כשני מיליון דולר
בחברות הזוכות בתחרות.
מנכ"לית הסטארט-אפ  Leo,לירי הלפרין ,קיבלה מדורית סלינגר ,הממונה על
שוק ההון ,הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ,את פרס חביב הקהל .בחירת
הסטארט-אפ חביב הקהל נעשתה על-ידי  150מעובדי רשות שוק ההון,
הביטוח והחסכון ,בשיתוף עם הקהל שנכח באירוע הגמר ,שהתקיים בגלריה
דובנוב בת"א.

http://tmi.maariv.co.il/the-lounge/Article-576075

הסטארטאפים  GetmeInsו - Seegnatureהם הזוכים
בתחרות  Insurtech Israelלטכנולוגיות ביטוח
JVPהחליטה להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של כשני מליון דולר לזוכים
בתחרות כרטיס כניסה למרכז החדשנות של Kamet,זרוע ההשקעות
של Ventures AXA,הוענק ל -Jonesבתואר חביב הקהל ,שנבחר ע"י עובדי רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,זכה הסטארטאפLeo
התחרות ,בהובלת קרן  JVPבשיתוף ענקית הביטוח  AXAו  Kametובשיתוף : Deloitte,חברת
Earnix, HFNו- SNC
ירושלים 23 ,בפברואר , 2017
הסטארטאפים  GetmeInsו
Seegnatureהם הזוכים בתחרות
Insurtech Israelלטכנולוגיות
ביטוח ,הנערכת לראשונה בישראל.
קרן ההון סיכון  JVPהחליטה
להכפיל את הפרס ולהציע השקעה
של כשני מליון דולר לזוכים
בתחרות .את הפרס לשני
הסטארטפים הזוכים העניקו
שותפי קרן JVP,גדי תירוש
ויואב צרויה.
 GetmeInsהחברה ,הפועלת
בתחום מניעת הונאות ,פיתחה
פלטפורמה ייחודית להורדת Loss Ratioשל חברות הביטוח .החברה מיישמת את המתודולוגיה
המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון
עתק לחוקרים פרטיים .המודל של ™ getmeInsהנו "מודיעין כשירות" המתוכנן לחזות הונאות
כבר במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת אנו משלבים דיסציפלינות רבות ,כגון :ניתוח קשרים,
מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות.
– Seegnatureפיתחה את פלטפורמת הדור הבא ל - customer engagementהמאפשרת
לחברות להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי ע״י הסרת חסמים בשלב
סגירת העסקה .החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות
זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם
לתהלי כים בזמן אמת מול נציג חברה .החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות
הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ  5חברות הביטוח המובילות בארץ תוך 5
חודשים מההשקה.
פרס נוסף הוענק לסטאראפ – Jonesהזדמנות להצטרף למרכז החדשנות
של Kamet,חממת הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות  Early stageהפועלת
בפאריס .את הפרס העניקו :סטפן גינה )(Stéphane Guinetמייסד ושותף מנהל ,ומייקל נידם,
שותף ב- Kamett.
 Jonesמאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל שהם
צוברים יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלוש על ביטוח ,אולם ביטוח

הוא תנאי חובה כאשר עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת
ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל.
את תואר חביב הקהל ,שנערך בשיתוף רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,העניקה דורית
סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ל  – Leo.בחירת חביב הקהל נערכה ע"י כ150 -
מעובדי רשות שוק ההון ,הביטוח והחסכון והקהל שנכח באירוע הגמר .עובדי הרשות קיבלו
מראש מידע על כל חמשת הסטרטאפים והתבקשו לדרג את המתמודדים .ליאו הוא עוזר אישי
לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה מלאכותית ומציע למשתמשים
פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן .הסטארטאפ מתכוון לשנות
לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה .ליאו ,שפותח
כצ'אט -בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את המשתמש לפני מועד סיום
הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר עובדים בשיתוף פעולה
עם מגוון חברות ביטוח בארה"ב .
גדי תירוש ,שותף מנהל קרן " JVP:חברות הביטוח יצטרכו להשתנות בקצב שהכלכלות
החדשות שצומחות סביבנו מתפתחות .מגוון האפליקציות שקבלנו לתחרות והזוכים עצמם ביססו
את הביטחון שלנו שישראל תהווה כר מוצלח לחדשנות גם בתחום זה ”.
סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב" -KAMET:הביטוח הוא תעשייה מאוד איטית אבל
 Kametמחוייבת לעבוד עם יזמים וליצור מודלים חדשים .יחד עם יזמים מצוינים אנו בונים מודל
שיכול להתחרות או להשלים את מה ש -AXAכחברת ביטוח עושה באופן גלובלי .אתם עוד
תראו אותנו די הרבה בישראל ,אנחנו מאוד נהנים מהאנרגיה ומרוח היזמות בארץ הזו " .
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון" :הטמעת טכנולוגיות בעולמות
הביטוח והחיסכון היא כורח המציאות ,שמתרחשת לנגד עינינו ומשנה את התייחסותנו למוצרי
הביטוח והחיסכון .חברות הטכנולוגיה מקרבות את היום שבו נרכוש ביטוח ,נבצע חיתום רפואי,
נדווח על תאונה או נקבל תגמולים בלחיצת כפתור על המכשיר הנייד שלנו .לרשות שוק ההון
עניין רב בהטמעת טכנולוגיה חדשנית בכלל ,ובפרט בתחומים שתחת אחריותנו הרגולטורית".
תחרות ה  Insurtechהושקה בנובמבר  .2016עשרות סטרטאפים הגישו את מועמדותם לתחרות,
מתוכם העפילו לגמר חמישה סטרטאפים: Leo, Click-Ins,Jones, TrueNorthו–
Seegnature.



התחרות היא יוזמה משותפת של קרן ההון סיכון  JVPוענקית הביטוח AXAונערכה בשיתוף :
Kametושותפים אסטרטגים נוספים : Deloitte, Earnix, HFN&StartUp Nation Centralכ 80-
סטארטפים ניגשו לתחרות ,מרביתם מישראל ( )90%בנוסף הוגשו הצעות מארה"ב ()7%
ואירופה ( .)3%המיזמים ייצגו חתך מגוון של תחומים:
Health IT (19%), customer engagement (16%), Risk Management (14%), Cyber Security
)(14%), AI (8%



Big Data (7%), Blockchain (5%), Automotive (4%), Customer Management (4%), IOT
)(4%), Analytics (3%



)Distribution (1%), Wearables (1%
הזוכים נבחרו ע"י צוות שיפוט הכולל את :יואב צרויה ,שותף בקרן  JVP,פרנסואה רובינה ,שותף
מנהל  AXA Strategic Ventures,מייקל נידם ,שותף  Kamet,דורית סלינגר ,המפקחת על הביטוח
ושוק ההון ,עמית הראל ,מנהל חדשנות ב  Deloitte,ברק מלניק ,סמנכ"ל פיתוח עסקי בארניקס,
רולי בר ,מפירמת  HFNופז יצהר ,מסטארטאפ נשיין סנטרל.
יוג'ין גרינברג מייסד ומנכ"ל " GetMeIns:זה כבוד עצום לזכות בתחרות של קרן הון סיכון
הכי משמעותית בישראל ,כך שעבורנו מדובר בפרס כפול .אנחנו מתכוונים להוסיף לליבת
העסקים שלנו את תחום ה  -AI,לעשות גיוסים נוספים בישראל ,ועד סוף השנה לפתוח נציגות
פיתוח עסקי בארה"ב עם לפחות שלושה לקוחות פעילים".
יאיר רביד מייסד ומנכ"ל " Seegnature:הפלטפורמה שבנינו מאפשרת לחברות להסיר
חסמים בשלב סגירת העסקה בעסקאות מורכבות .הזכייה תעזור לנו להשיק את הפלטפורמה
שלנו בשוק הפיננסים בארה"ב ,ובמיוחד לחברות הביטוח והבנקים בחוף המזרחי .אנחנו
מתכוונים לפתוח פעילות של צוות המכירות בארה"ב כאשר הפיתוח יישאר בישראל".

http://www.itnews.co.il/news/events-expos/?p=12319

 JVPהחליטה להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של כשני מליון דולר לזוכים
בתחרות
כרטיס כניסה למרכז החדשנות של  Kamet,זרוע ההשקעות של  Ventures AXA,הוענק ל-Jones
בתואר חביב הקהל ,שנבחר ע"י עובדי רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,זכה הסטארטאפLeo
התחרות ,בהובלת קרן  JVPבשיתוף ענקית הביטוח  AXAוKamet
ובשיתוף : Deloitte,חברת  Earnix, HFNו- SNC

ירושלים 23 ,בפברואר  ,2017הסטארטאפים  GetmeInsו  Seegnatureהם הזוכים בתחרות
Insurtech Israelלטכנולוגיות ביטוח ,הנערכת לראשונה בישראל .קרן ההון סיכון  JVPהחליטה להכפיל
את הפרס ולהציע השקעה של כשני מליון דולר לזוכים בתחרות .את הפרס לשני הסטארטפים הזוכים
העניקו שותפי קרן  JVP,גדי תירוש ויואב צרויה.

GetmeInsהחברה ,הפועלת בתחום מניעת הונאות ,פיתחה פלטפורמה ייחודית להורדת Loss Ratio
של חברות הביטוח .החברה מיישמת את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות
לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של ™ getmeInsהנו "מודיעין
כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת אנו משלבים דיסציפלינות

רבות ,כגון :ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות.
– Seegnatureפיתחה את פלטפורמת הדור הבא ל - customer engagementהמאפשרת לחברות
להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי ע״י הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה.
החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור
הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה.
החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ
 5חברות הביטוח המובילות בארץ תוך  5חודשים מההשקה.

פרס נוסף הוענק לסטאראפ –  Jonesהזדמנות להצטרף למרכז החדשנות של  Kamet,חממת
הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות  Early stageהפועלת בפאריס .את הפרס העניקו :סטפן
גינה ) (Stéphane Guinetמייסד ושותף מנהל ,ומייקל נידם ,שותף ב- Kamet.
 Jonesמאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל שהם צוברים יותר
ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלוש על ביטוח ,אולם ביטוח הוא תנאי חובה כאשר
עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד
באמצעות לחיצה אחת במובייל.

את תואר חביב הקהל ,שנערך בשיתוף רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,העניקה דורית סלינגר ,הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ל  – Leo.בחירת חביב הקהל נערכה ע"י כ 150 -מעובדי רשות שוק ההון,
הביטוח והחסכון והקהל שנכח באירוע הגמר .עובדי הרשות קיבלו מראש מידע על כל חמשת
הסטרטאפים והתבקשו לדרג את המתמודדים.
ליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה מלאכותית ומציע
למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן .הסטארטאפ מתכוון לשנות
לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ'אט-
בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את המשתמש לפני מועד סיום הפוליסה ,שולח
עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח
בארה"ב.

גדי תירוש ,שותף מנהל קרן"  JVP:חברות הביטוח יצטרכו להשתנות בקצב שהכלכלות החדשות
שצומחות סביבנו מתפתחות .מגוון האפליקציות שקבלנו לתחרות והזוכים עצמם ביססו את הביטחון שלנו
שישראל תהווה כר מוצלח לחדשנות גם בתחום זה”.
סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב" -KAMET:הביטוח הוא תעשייה מאוד איטית אבל  Kametמחוייבת
לעבוד עם יזמים וליצור מודלים חדשים .יחד עם יזמים מצוינים אנו בונים מודל שיכול להתחרות או
להשלים את מה ש  -AXAכחברת ביטוח עושה באופן גלובלי .אתם עוד תראו אותנו די הרבה בישראל,
אנחנו מאוד נהנים מהאנרגיה ומרוח היזמות בארץ הזו" .

דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון" :הטמעת טכנולוגיות בעולמות הביטוח והחיסכון היא
כורח המציאות ,שמתרחשת לנגד עינינו ומשנה את התייחסותנו למוצרי הביטוח והחיסכון .חברות

הטכנולוגיה מקרבות את היום שבו נרכוש ביטוח ,נבצע חיתום רפואי ,נדווח על תאונה או נקבל תגמולים
בלחיצת כפתור על המכשיר הנייד שלנו .לרשות שוק ההון עניין רב בהטמעת טכנולוגיה חדשנית בכלל,
ובפרט בתחומים שתחת אחריותנו הרגולטורית".

תחרות ה  Insurtechהושקה בנובמבר  .2016עשרות סטרטאפים הגישו את מועמדותם לתחרות ,מתוכם
העפילו לגמר חמישה סטרטאפים: Leo, Click-Ins,Jones, TrueNorthו–Seegnature.
התחרות היא יוזמה משותפת של קרן ההון סיכון  JVPוענקית הביטוח AXAונערכה בשיתוף : Kamet
ושותפים אסטרטגים נוספים: Deloitte, Earnix, HFN&StartUp Nation Central
כ  80-סטארטפים ניגשו לתחרות ,מרביתם מישראל ( )90%בנוסף הוגשו הצעות מארה"ב ( )7%ואירופה
( .)3%המיזמים ייצגו חתך מגוון של תחומים:
Health IT (19%), customer engagement (16%), Risk Management (14%), Cyber Security
)(14%), AI (8%
Big Data (7%), Blockchain (5%), Automotive (4%), Customer Management (4%), IOT
)(4%), Analytics (3%
)Distribution (1%), Wearables (1%
הזוכים נבחרו ע"י צוות שיפוט הכולל את :יואב צרויה ,שותף בקרן  JVP,פרנסואה רובינה ,שותף מנהל
AXA Strategic Ventures,מייקל נידם ,שותף  Kamet,דורית סלינגר ,המפקחת על הביטוח ושוק ההון,
עמית הראל ,מנהל חדשנות ב  Deloitte,ברק מלניק ,סמנכ"ל פיתוח עסקי בארניקס ,רולי בר ,מפירמת
HFNופז יצהר ,מסטארטאפ נשיין סנטרל.

יוג'ין גרינברג מייסד ומנכ"ל"  GetMeIns:זה כבוד עצום לזכות בתחרות של קרן הון סיכון הכי משמעותית
בישראל ,כך שעבורנו מדובר בפרס כפול .אנחנו מתכוונים להוסיף לליבת העסקים שלנו את תחום ה -AI,
לעשות גיוסים נוספים בישראל ,ועד סוף השנה לפתוח נציגות פיתוח עסקי בארה"ב עם לפחות שלושה
לקוחות פעילים".

יאיר רביד מייסד ומנכ"ל"  Seegnature:הפלטפורמה שבנינו מאפשרת לחברות להסיר חסמים בשלב
סגירת העסקה בעסקאות מורכבות .הזכייה תעזור לנו להשיק את הפלטפורמה שלנו בשוק הפיננסים
בארה"ב ,ובמיוחד לחברות הביטוח והבנקים בחוף המזרחי .אנחנו מתכוונים לפתוח פעילות של צוות
המכירות בארה"ב כאשר הפיתוח יישאר בישראל".

http://bit.ly/2lRnqZ6

תחרות ראשונה מסוגה הציעה פרס של מיליון דולר במטרה למצוא מיזמים
טכנולוגים בתחום שמגלגל מיליארדי דולרים בשנה .תכירו את הבייבי החדש
של ההיי-טק :ביטוח
ערב ההכרזה על הזוכים בתחרות היזמות  Insurtech Israelלטכנולוגיות ביטוח ,היווה
חגיגה קוסמופוליטית בלב תל אביב .בקהל שבחלקו נותר עומד על רגליו ממצוקת מקום,
הייתם יכולים למצוא אנשי ביטוח ,יזמים מתחומי ההיי-טק ,משקיעים מקרנות הון סיכון
ונציגים מחברות זרות שמחפשות את החדשנות הישראלית ,מסין ועד צרפת .מדובר ביוזמה
משותפת של קרן ההון סיכון  JVPוענקית הביטוח  AXAבשיתוף  Kametושותפים
אסטרטגים נוספים כגון StartUp Nation Central&Deloitte, HFN :ו Earnix-אשר
הבטיחו לזוכה פרס חסר תקדים בגובה מיליון דולר .דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון נתנה את הרוח הגבית הנדרשת מהממשלה ,כשפנתה לנוכחים והדגישה את
מדיניות הדלת הפתוחה לרעיונות במשרדיהם“ :לרשות שוק ההון עניין רב בהטמעת

טכנולוגיה חדשנית בכלל ,ובפרט בתחומים שתחת אחריותנו הרגולטורית” ,ציינה בפני
הקהל“ ,הטמעת טכנולוגיות בעולמות הביטוח והחיסכון היא כורח המציאות ,שמתרחשת
לנגד עינינו ומשנה את התייחסותנו למוצרי הביטוח והחיסכון .חברות הטכנולוגיה מקרבות
את היום שבו נרכוש ביטוח ,נבצע חיתום רפואי ,נדווח על תאונה או נקבל תגמולים בלחיצת
כפתור על המכשיר הנייד שלנו”.

משמאל לימין :פיונה דרמון ,שותפה בקרן ההון-סיכון  ,JVPפרנסואה רובינה ,שותף מנהל AXA
 ,Strategic Venturesהלן לה-גאל ,שגרירת צרפת בישראל ,סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב,Kamet -
קובי רוזנגרטן ,שותף בקרן  JVPצילום :דרור סיתהכל

לידה של תעשייה חדשה
ההתרגשות הייתה בשיאה מכיוון שלא בכל יום זוכים לראות לידה של תחום חדש בתעשיית
ההיי-טק ,ובפרט כשמדובר בתחום הביטוח אשר קיים כמעט מאז ומתמיד בצורה כזו או
אחרת ויצר נורמות עבודה מסוימות שקשה להתנער מהן .תוסיפו לכך את משקלו הכלכלי
אשר מגלגל מיליארדי דולרים בשנה ותקבלו אפס מקום לטעויות .כך תחום הביטוח ,כלוא
בתוך מגבלות ששם על עצמו ,נותר מקרטע מאחור בכל הקשור לאימוץ טכנולוגיות חדשות
שיתאימו אותו לעידן החדש והדיגיטלי .אבל השנה תהיה שנת מהפך ,כך לפחות לפי תוצאות
תחרות  Insurtech Israelשהושקה בנובמבר  2016ומשכה אליה כ 80-סטרטאפים שהגישו
את מועמדותם והגיעה לשיאה בשבוע שעבר באירוע הגמר .מתוך כל המועמדים העפילו
לגמר חמישה סטרטאפים Leo, Click-Ins ,Jones, TrueNorth :ו –.Seegnature
תמריץ מיליון הדולר עבד עד כדי כך שאף כי רוב ההצעות הגיעו מישראל ( ,)90%בנוסף להן הוגשו הצעות
מארה”ב ( )7%ואירופה ( .)3%ההצעות הגיעו מתחומים מגוונים מטכנולוגיות בריאות ( ,)19%ניהול סיכונים
( ,)14%אבטחת סייבר ( ,)14%ביג-דאטא ( ,)7%ודרך  ,IOTטכנולוגיות לבישות ועוד .גדי תירוש ,שותף מנהל
קרן  JVPציין “ :חברות הביטוח יצטרכו להשתנות בקצב שהכלכלות החדשות שצומחות סביבנו מתפתחות .מגוון
האפליקציות שקיבלנו לתחרות והזוכים עצמם ביססו את הביטחון שלנו שישראל תהווה כר מוצלח לחדשנות גם
בתחום זה”.

זוהי אינה הפעם הראשונה שקרן  JVPמציעה פרס שכזה .בתור קרן הון סיכון ישראלית
המתמקדת בבניית חברות בקנה מידה עולמי במשך למעלה מ 20 -שנות פעילות

המתפרסות על פני למעלה מ 120-השקעות ,הגדילה  JVPלעשות כבר לפני כשנתיים
כשערכה תחרות דומה ליזמות בתחום הסייבר .כיום הקרן אשר מפעילה שני מרכזי מצוינות
בירושלים ובבאר שבע ,מדורגת כאחת מעשר קרנות ההון סיכון המובילות בעולם (ע”פ
 .)Preqinמאז הקמתה ,ב ,1993 -תחת ידו של המייסד אראל מרגלית ,גייסה מעל 1.1
מיליארד דולר והובילה עשרות אקזיטים ,מתוכם  12הנפקות בנאסד”ק.

להתאהב בסוכן הביטוח שלך

ליהי הלפרין Leo ,צילום :דרור סיתהכל

העובדה שביטוח ופנסיה זה דבר ש’לא כיף להתעסק בו’ ידועה לכל ומעסיקה גם את
הממשלה שפועלת בין היתר בהנגשת המידע .לא משנה בני כמה אנחנו ,כמה אנחנו יודעים
שזה חשוב או איזו רגולציה חדשה תקדם הממשלה‘ ,ביטוח’ עדיין נותר תחום אפור שקשה
להבין בו ,אפילו אם היה קצת רצון .זמני משבר כמו מחלה ,מוות ,אובדן רכוש וכו’ מעמידות
במבחן את האמון שלנו בחברת הביטוח ושלה בנו .אם נסתכל על התמונה השלמה נבין
שהבורות שאנו מגלים בענייני הביטוח והפנסיה שלנו – תעלה לנו במיליונים ובאיכות החיים
שלנו ברגעים בהם נהיה הכי חלשים .זאת ועוד ,גם חברות הביטוח עצמן מפסידות כספים
רבים בשל שמרנות יתר מהכנסת טכנולוגיות חדשות העשויות לעלות על תרמיות ביטוח
מחד ,למנוע אירועי ביטוח מנגד ועוד .מתי בפעם האחרונה אמרתם לסוכן הביטוח שלכם
שאתם אוהבים אותו? לא מדובר בפרסומת של שני כהן על הסוכן שוקה ,אלא על הזדמנות
שהולידה את  ,Leoאשר גרף את תואר חביב הקהל מקרב  150מעובדי רשות שוק ההון,
הביטוח והחיסכון שבחרו בו באירוע הגמר .עובדי הרשות קיבלו מראש מידע על כל חמשת
הסטרטאפים והתבקשו לדרג את המתמודדים.
את ליאו ,עוזר אישי לכל ענייני הביטוח ,הציגה ליהי הלפרין ,המייסדת שזהו המיזם השני
שלה .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה מלאכותית ומציע למשתמשים פוליסות
המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן .הסטרטאפ מתכוון לשנות לחלוטין את
חווית הביטוח של דור ה ,Y-ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ’אט-
בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג’ר ,מתזכר את המשתמש לפני מועד סיום
הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר עובדים בשיתוף פעולה
עם מגוון חברות ביטוח בארה”ב .בפיץ’ שהוצג בערב הגמר תוארו סיטואציות מהחיים .ליאו

יוכל להציע ביטוח נסיעות אם יבחין כי רכשתם כרטיסי טיסה ,להציג הגדלה של ביטוח
תכולת הדירה (מישהו פעם עסק בזה באמת?) בכמה שקלים כשיבחין שרכשתם מוצר
טכנולוגי חדש ויקר ערך ,דבר שיכול לחסוך הרבה עוגמת נפש במקרה של אירוע ביטוחי
כלשהו ,וכן הלאה .ליאו הוא מלווה שדואג לנו בזמן אמת ,הרבה לפני שנזדקק לכך והתוצאה
ניכרת בתגובות מהמשתמשים ,אחת מהם כמעט שכחה שמדובר בתוכנה כשרשמה לוI -
.Love U Leo

בין איתור נוכלים ועד חתימת עסקאות
בתום הצגת הפיצ’ים של חמשת העולים לגמר ,הגיע רגע התכנסות השופטים .הזוכים נבחרו
על-ידי צוות שיפוט הכולל את :יואב צרויה ,שותף בקרן  ;JVPפרנסואה רובינה ,שותף מנהל
 ;AXA Strategic Venturesמייקל נידם ,שותף  ;Kametדורית סלינגר ,המפקחת על
הביטוח ושוק ההון; עמית הראל ,מנהל חדשנות ב  ;Deloittברק מלניק ,סמנכ”ל פיתוח עסקי
בארניקס; רולי בר ,מפירמת  HFNופז יצהר ,מסטרטאפ ניישן סנטרל.
ברגע האמת נחשף כי  JVPהחליטה להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של כשני מיליון
דולר לזוכים בתחרות ,הסטארטאפים  GetMeInsו .Seegnature -את הפרס לשני
הסטרטאפים הזוכים העניקו שותפי קרן  ,JVPגדי תירוש ויואב צרויה.
 GetMeInsפועלת כמעין גלאי לאיתור נוכלים .החברה פיתחה פלטפורמה ייחודית להורדת
 Loss Ratioשל חברות הביטוח עבור מניעת הונאות .החברה מיישמת את המתודולוגיה
המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם
הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של  GetMeInsהנו “מודיעין כשירות” המתוכנן לחזות
הונאות כבר במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת נעשה שילוב בדיסציפלינות רבות ,כמו
ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות .בהצגה של המייסד
נפרש ניתוח המידע שלמשל יכול לזהות קשרי משפחה בין המבוטח לסוכן הביטוח ,לאתר
תביעות עבר או הונאות שעשה ולמעשה ליצור פרופיל כשם היה מועמד למוסד .יוג’ין
גרינברג מייסד ומנכ”ל “ :GetMeInsזה כבוד עצום לזכות בתחרות של קרן הון סיכון הכי
משמעותית בישראל ,כך שעבורנו מדובר בפרס כפול .אנחנו מתכוונים להוסיף לליבת
העסקים שלנו את תחום ה ,AI-לעשות גיוסים נוספים בישראל ,ועד סוף השנה לפתוח נציגות
פיתוח עסקי בארה”ב עם לפחות שלושה לקוחות פעילים”.

יאיר רביד צילום :דרור סיתהכל

עבור מיזם Seegnatureזוהי הזכייה השנייה ברציפות לאחר שזכתה לאחרונה במקום
הראשון בתחרות הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ 5 -חברות הביטוח
המובילות בארץ תוך חמישה חודשים מההשקה .המיזם התמקד באחת הבעיות המרכזיות
לסגירת עסקאות והיא הצורך באימותי חתומה .באמצעות פיתוח פלטפורמת הדור הבא
ל customer engagement -היא מאפשרת לחברות להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע
מצורך במפגש פיזי על-ידי הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה .החברה מספקת פתרון רב
ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון) ,הנותן
מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה .יאיר
רביד מייסד ומנכ”ל “ :Seegnatureהפלטפורמה שבנינו מאפשרת לחברות להסיר חסמים
בשלב סגירת העסקה בעסקאות מורכבות .הזכייה תעזור לנו להשיק את הפלטפורמה שלנו
בשוק הפיננסים בארה”ב ,ובמיוחד לחברות הביטוח והבנקים בחוף המזרחי .אנחנו מתכוונים
לפתוח פעילות של צוות המכירות בארה”ב כאשר הפיתוח יישאר בישראל”.

משננים צרפתית
תמהיל הישראלים והצרפתים הועמק בין היתר עקב השותפות בתחרות עם  ,Kametחממת
הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות  Early stageהפועלת בפריז ותומכת ביזמים
ששואפים לשפר ,להעשיר ולשנות את פני עולם הביטוח .סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב-
 KAMETסיפר“ :הביטוח הוא תעשייה מאוד איטית אבל  Kametמחויבת לעבוד עם יזמים
וליצור מודלים חדשים .יחד עם יזמים מצוינים אנו בונים מודל שיכול להתחרות או להשלים
את מה ש AXA-כחברת ביטוח עושה באופן גלובלי .אתם עוד תראו אותנו די הרבה בישראל,
אנחנו מאוד נהנים מהאנרגיה ומרוח היזמות בארץ הזו” .להבטחה הזו הצטרפה גם שגרירת
צרפת בישראל שניצלה את הבמה לעודד יזמים ישראלים להגיע לצרפת .סטפן העניק פרס
נוסף לסטרטאפ  – Jonesהזדמנות להצטרף למרכז החדשנות של  ,Kametחממת
הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות  Early stageהפועלת בפריז ומשלבת את
יתרונותיהם של הסטרטאפים עם גישה מקרוב להון ,לידע ולנכסים של  ,AXAמחברות
הביטוח המובילות בעולם .את הפרס העניקו :סטפן גינה ( )Stéphane Guinetמייסד
ושותף מנהל ,ומייקל נידם ,שותף ב Jones .Kamet -מאפשרת לעסקים קטנים לקנות
בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל שהם צוברים יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים
חדשים נאלצים לשלם פי שלוש על ביטוח ,אולם ביטוח הוא תנאי חובה כאשר עסק רוצה
לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה
בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל.

צילום :קרן-אור גרינברג

בתום ההכרזה על הזוכים ופיזור הבלונים והקונפטי ,נותרו היזמים ,המשקיעים ואנשי
הביטוח למינגלינג בינם לבין עצמם .את התוצאות של מה שנפרש בפנינו נרגיש בשנים
הקרובות בעיקר בשינוי הגישה הן של חברות הביטוח עצמן והן שלנו כצרכני ביטוח .ליזמים
שבנינו יתכן ויקרוץ הנתון אודות  ,ASVזרוע ההשקעות של  ,AXAחברת הביטוח ומנהלת
הנכסים הגלובלית המובילהASV .מנהלת  230מיליון אירו ( 260מיליון  )$ויכולה להשקיע
הון של עד  15מיליון אירו ( 17מיליון  )$בשלב ה early stage-ושלבי הצמיחה של חברות.
 ASVמשקיעה בטכנולוגיות הרלוונטיות לתעשיית הביטוח וניהול הנכסים ,כמו תוכנה
ארגונית ,פינטק ,וכן גם בטכנולוגיות  consumerושווקים ( )marketplacesבתחום
הנסיעות/התיירות ,הבריאות ,ועסקים הקשורים לרכב ורכוש .זו כאמור רק אחת מבין קרנות
ההשקעות הרבות בתחום שרק כעת מתעורר מתרדמת בדרכו לאמץ חדשנות .הביטוח
מעולם לא היה מסקרן ומרגש כמו עכשיו ,אז בפעם הבאה שאתם מחדשים את הפוליסה
תחשבו בדרך גם על הרעיון היזמי הבא.

http://bit.ly/2msyaLT

 JVPהכפילה הפרס והעניקה  2מיליון  $לזוכי תחרות
Insurtech Israel
 JVPהכפילה הפרס והעניקה 2מיליון דולרים לזוכי תחרות Insurtech Israel
מלבד הענקת מיליון דולרים לכל אחד מ 2-הזוכים במקום הראשון ,הוענק גם פרס של כרטיס
כניסה למרכז החדשנות של Kametבפאריס ,זרוע ההשקעות של Ventures AXA.
לראשונה בארץ ,נכנסו סטארטאפיסטים יצירתיים לעולם הביטוח השמרני ומבטיחים טלטלה ויוזמות
מבטיחות .כפי שדווח כאן ,העפילו לגמר התחרות  5סטארטאפים: Leo,Click-
Ins, Jones, TrueNorthו-Seegnature.
התחרות משקפת יוזמה משותפת של קרן ההון סיכון JVPוענקית הביטוח AXAונערכה
בשיתוף : Kametושותפים אסטרטגים נוספים :Deloitte, Earnix, HFN&StartUp .Nation
Central
ראוי לציין ,שכ 80-סטארטאפים ניגשו לתחרות ,מרביתם מישראל ( )90%לצד סטארטאפים מארה"ב
( )7%ואירופה ( .)3%המיזמים ייצגו חתך מגוון של תחומי פעילות בעולם הביטוח:
)Health IT (19%
)customer engagement (16%
)Risk Management (14%
)Cyber Security (14%
)AI (8%
)Big Data (7%
)Blockchain (5%
)Automotive (4%
)Customer Management (4%
)IoT (4%
)Analytics (3%
)Distribution (1%
)Wearables (1%
בגמר התחרות 2 ,הסטארטאפים GetmeInsו -Seegnatureהוכרזו בסוף השבוע החולף 23.2.17
כזוכים בתחרות Insurtech Israelלטכנולוגיות ביטוח ,שנערכה לראשונה בישראל .בצעד חריג
החליטה קרן ההון סיכון JVPלהכפיל את הפרס ולהציע השקעה בסך כ 2-מיליון דולרים לזוכים
בתחרות .את הפרס ל 2-הסטארטאפים הזוכים העניקו שותפי קרן JVP,גדי תירוש ויואב צרויה.
הסטארטאפ GetmeIns,שפועל בתחום סיכול ומניעת הונאות ,הציגה פלטפורמה ייחודית ,שפיתח
להורדת Loss Ratioשל חברות הביטוח .הוא מיישם מתודולוגיה מודיעינית לעולם הביטוח כדי

למנוע הונאות לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל
של akuמשקף "מודיעין כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה .המודל משלב
דיסציפלינות מגוונות ,כגון :ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ועוד.
הסטארטאפ Seegnatureחשף את פלטפורמת הדור הבא ל -customer engagement .
הפלטפורמה מאפשרת לחברות להגדיל את שיעור סגירת העסקאות תוך מניעת הצורך במפגש פיזי
ע״י הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה .הסטארטאפ מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת
וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון) ,שמספק מענה גם לתהליכים בשירות
עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה .הסטארטאפ זכה לאחרונה במקום ראשון
בתחרות סטרטאפים של ישראכרט וכבר החל לעבוד עם  4מ 5-חברות הביטוח המובילות בארץ
בתוך  5חודשים מההשקה.
פרס נוסף הוענק לסטארטאפ Jones -הזדמנות לחבור למרכז החדשנות של Kamet,חממת
הסטארטאפים של AXA Venturesהמיועדת לחברות Early stageבפאריס .את הפרס לזוכה
העניקו :סטפן גינה )(Stéphane Guinetמייסד ושותף מנהל ,ומייקלנידם ,שותף ב-Kamet.
Jonesמאפשר לעסקים קטנים לרכוש 'בלחיצת כפתור' ביטוח ,שנעשה זול יותר ככל שהם צוברים
יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פרמיה בשיעור של עד פי 33על ביטוח ,אף כי
הביטוח הוא תנאי חובה .כאשר עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח ,הפלטפורמה מפיקה ביטוח צד
ג׳ עבור כל חוזה בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל.
את תואר 'חביב הקהל' ,שנערך בשיתוף רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,העניקה דורית סלינגר ,
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לסטארטאפ  - Leo.הבחירה של חביב הקהל נערכה
בהשתתפות כ 150-מעובדי רשות שוק ההון ,הביטוח והחסכון והקהל הרב ,שנכח באירוע הגמר בתל
אביב בסוף השבוע (בגלריה מאירהוף) .עובדי הרשות קיבלו מראש מידע על כל  5הסטרטאפים
והתבקשו לדרג את המתמודדים.
ליאו משמש מעין עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה מלאכותית
ומציע למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכיהם בדיוק בזמן בו יזדקקו להן .הסטארטאפ מתכוון
לשנות לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נעימה ונוחה.
ליאו ,שפותח כצ'אט-בוט ,פועל כרגע על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את המשתמש לפני
מועד סיום הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .הפלטפורמה כבר משמשת
עובדים במגוון חברות ביטוח בארה"ב.
הזוכים בתחרות נבחרו ע"י צוות שיפוט ,שכלל את יואב צרויה ,שותף בקרן JVP,פרנסואה
רובינה ,שותף מנהל AXA Strategic Ventures,מייקל נידם ,שותף Kamet,דורית סלינגר ,
המפקחת על הביטוח ושוק ההון ,עמית הראל ,מנהל חדשנות ב Deloitte,ברק מלניק ,סמנכ"ל
פיתוח עסקי בארניקס ,רולי בר ,מפירמת HFNופז יצהר ,מסטארטאפ נשיין סנטרל.
גדי תירוש ,שותף מנהל קרן " JVP:חברות הביטוח תצטרכנה להשתנות בקצב ,שהכלכלות
החדשות ,שצומחות סביבנו ,מתפתחות .מגוון האפליקציות ,שקבלנו לתחרות ,והזוכים עצמם ,ביססו
את הביטחון שלנו ,שישראל תהווה כר מוצלח לחדשנות גם בתחום זה".
סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב" -KAMET:הביטוח הוא תעשייה מאוד איטית
אבל Kametמחויבת לעבוד עם יזמים וליצור מודלים חדשים .יחד עם יזמים מצוינים אנו בונים מודל,
שיכול להתחרות או להשלים את מה ש -AXAכחברת ביטוח עושה באופן גלובלי .אתם עוד תראו
אותנו די הרבה בישראל .אנו מאוד נהנים מהאנרגיה ומרוח היזמות בארץ הזו".
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון" :הטמעת טכנולוגיות בעולמות הביטוח
והחיסכון היא כורח המציאות ,שמתרחשת לנגד עינינו ומשנה את התייחסותנו למוצרי הביטוח
והחיסכון .חברות הטכנולוגיה מקרבות את היום ,שבו נרכוש ביטוח ,נבצע חיתום רפואי ,נדווח על

תאונה או נקבל תגמולים בלחיצת כפתור על המכשיר הנייד שלנו .לרשות שוק ההון עניין רב
בהטמעת טכנולוגיה חדשנית בכלל ,ובפרט בתחומים ,שתחת אחריותנו הרגולטורית".
יוג'ין גרינברג מייסד ומנכ"ל " GetMeIns:זה כבוד עצום לזכות בתחרות של קרן הון סיכון הכי
משמעותית בישראל .כך ,שעבורנו מדובר בפרס כפול .אנו מתכוונים להוסיף לליבת העסקים שלנו את
תחום ה -AI,לעשות גיוסים נוספים בישראל ,ועד סוף השנה לפתוח נציגות פיתוח עסקי בארה"ב עם
לפחות  3לקוחות פעילים".
יאיר רביד מייסד ומנכ"ל " Seegnature:הפלטפורמה שפיתחנו מאפשרת לחברות להסיר חסמים
בשלב סגירת העסקה בעסקאות מורכבות .הזכייה תעזור לנו להשיק את הפלטפורמה שלנו בשוק
הפיננסים בארה"ב ,ובמיוחד לחברות הביטוח והבנקים בחוף המזרחי .אנו מתכוונים לפתוח פעילות
של צוות המכירות בארה"ב כאשר הפיתוח יישאר בישראל ".
בתמונה 5 :הסטארטאפיסטים שעלו לגמר (הזוכים במרכז) ,יחד עם שותפי קרן JVP,דורית סלינגר
ובכירי  AXAו( -Kametקרדיט :דרור סיתהכל).

http://bit.ly/2ljtEPA

הסטארטאפים  GetmeInsו -Seegnatureזכו בתחרות
Insurtechלטכנולוגיות ביטוח
 JVPהחליטה להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של כשני מיליון דולר לזוכים בתחרות .כרטיס כניסה
למרכז החדשנות של  Kamet,זרוע ההשקעות של  Ventures AXA,הוענק ל -Jones.בתואר חביב הקהל,
שנבחר על ידי עובדי רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,זכה הסטארטאפLeo

הסטארטאפים GetmeInsו -Seegnatureזכו בתחרות Insurtechלטכנולוגיות ביטוח שנערכה על ידי קרן
ההשקעות JVP,ובחסות ענקית הביטוח הצרפתית AXA.קרן  JVPהחליטה להכפיל את הפרס ולהציע
השקעה של כשני מיליון דולר לזוכים בתחרות .כרטיס כניסה למרכז החדשנות של Kamet,זרוע
ההשקעות של Ventures AXA,הוענק ל -Jones .בתואר חביב הקהל ,שנבחר על ידי עובדי רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,זכה הסטארטאפLeo .
GetmeIns,הפועלת בתחום מניעת הונאות ,פיתחה פלטפורמה ייחודית להורדת  Loss Ratioשל חברות
הביטוח .החברה מיישמת את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות לפני
התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של  getmeInsהנו "מודיעין כשירות"
המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת אנו משלבים דיסציפלינות רבות ,כגון:
ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות.
– Seegnatureפיתחה את פלטפורמת הדור הבא ל - customer engagementהמאפשרת לחברות להגדיל
אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי על ידי הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה .החברה
מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון),
הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה .החברה
זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ  5חברות
הביטוח המובילות בארץ תוך  5חודשים מההשקה.

פרס נוסף הוענק לסטאראפ –  Jonesהזדמנות להצטרף למרכז החדשנות של  Kamet,חממת
הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות  Early stageהפועלת בפאריס .את הפרס העניקו :סטפן
גינה )(Stéphane Guinettמייסד ושותף מנהל ,ומייקל נידם ,שותף ב-Kamet.
Jonesמאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל שהם צוברים יותר
ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלושה על ביטוח ,אולם ביטוח הוא תנאי חובה כאשר
עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד
באמצעות לחיצה אחת במובייל.
את תואר חביב הקהל ,שנערך בשיתוף רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,העניקה דורית סלינגר ,הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ל  – Leo.בחירת חביב הקהל נערכה ע"י כ 150 -מעובדי רשות שוק ההון,
הביטוח והחסכון והקהל שנכח באירוע הגמר .עובדי הרשות קיבלו מראש מידע על כל חמשת
הסטרטאפים והתבקשו לדרג את המתמודדים.
ליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה מלאכותית ומציע
למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן .הסטארטאפ מתכוון לשנות
לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ'אט-
בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את המשתמש לפני מועד סיום הפוליסה ,שולח
עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח
בארה"ב.
גדי תירוש ,שותף מנהל קרן"  JVP:חברות הביטוח יצטרכו להשתנות בקצב שהכלכלות החדשות
שצומחות סביבנו מתפתחות .מגוון האפליקציות שקבלנו לתחרות והזוכים עצמם ביססו את הביטחון שלנו
שישראל תהווה כר מוצלח לחדשנות גם בתחום זה".
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון" :הטמעת טכנולוגיות בעולמות הביטוח והחיסכון היא
כורח המציאות ,שמתרחשת לנגד עינינו ומשנה את התייחסותנו למוצרי הביטוח והחיסכון .חברות
הטכנולוגיה מקרבות את היום שבו נרכוש ביטוח ,נבצע חיתום רפואי ,נדווח על תאונה או נקבל תגמולים
בלחיצת כפתור על המכשיר הנייד שלנו .לרשות שוק ההון עניין רב בהטמעת טכנולוגיה חדשנית בכלל,
ובפרט בתחומים שתחת אחריותנו הרגולטורית".
סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב" -KAMET:הביטוח הוא תעשייה מאוד איטית אבל  Kametמחוייבת
לעבוד עם יזמים וליצור מודלים חדשים .יחד עם יזמים מצוינים אנו בונים מודל שיכול להתחרות או
להשלים את מה ש -AXAכחברת ביטוח עושה באופן גלובלי .אתם עוד תראו אותנו די הרבה בישראל,
אנחנו מאוד נהנים מהאנרגיה ומרוח היזמות בארץ הזו".
תחרות ה  Insurtechהושקה בנובמבר  .2016עשרות סטרטאפים הגישו את מועמדותם לתחרות ,מתוכם
העפילו לגמר חמישה סטרטאפים: Leo, Click-Ins,Jones, TrueNorthו  –Seegnature.כ80-
סטארטפים ניגשו לתחרות ,מרביתם מישראל ( )90%בנוסף הוגשו הצעות מארה"ב ( )7%ואירופה (.)3%
המיזמים ייצגו חתך מגוון של תחומים:
Health IT (19%), customer engagement (16%), Risk Management (14%), Cyber Security
(14%), AI (8%), Big Data (7%), Blockchain (5%), Automotive (4%), Customer
Management (4%), IOT (4%), Analytics (3%), Distribution (1%), Wearables (1%).
הזוכים נבחרו על ידי צוות שיפוט הכולל את :יואב צרויה –שותף בקרן  JVP,פרנסואה רובינה –שותף
מנהל  AXA Strategic Ventures,מייקל נידם – שותף  Kamet,דורית סלינגר – המפקחת על הביטוח
ושוק ההון ,עמית הראל –מנהל חדשנות ב -Deloitte,ברק מלניק –סמנכ"ל פיתוח עסקי בארניקס ,רולי
בר –מפירמת HFNופז יצהר –מסטארטאפ נשיין סנטרל.
יוג'ין גרינברג מייסד ומנכ"ל"  GetMeIns:זה כבוד עצום לזכות בתחרות של קרן הון סיכון הכי
משמעותית בישראל ,כך שעבורנו מדובר בפרס כפול .אנחנו מתכוונים להוסיף לליבת העסקים שלנו את
תחום ה -AI,לעשות גיוסים נוספים בישראל ,ועד סוף השנה לפתוח נציגות פיתוח עסקי בארה"ב עם
לפחות שלושה לקוחות פעילים".
יאיר רביד מייסד ומנכ"ל"  Seegnature:הפלטפורמה שבנינו מאפשרת לחברות להסיר חסמים בשלב
סגירת העסקה בעסקאות מורכבות .הזכייה תעזור לנו להשיק את הפלטפורמה שלנו בשוק הפיננסים
בארה"ב ,ובמיוחד לחברות הביטוח והבנקים בחוף המזרחי .אנחנו מתכוונים לפתוח פעילות של צוות
המכירות בארה"ב כאשר הפיתוח יישאר בישראל".

http://bit.ly/2mzCYRg

סלינגר :הטמעת טכנולוגיות בעולמות הביטוח והחיסכון היא
כורח המציאות
הממונה על שוק ההון הייתה חברה בצוות השופטים בתחרות Insurtech Israel
לטכנולוגיות ביטוח | קרן ההון סיכון  JVPהכפילה את הפרס ותציע לזוכים ,
GetmeInsו -Seegnature,השקעה של כשני מיליון דולר

הסטרטאפים  GetmeInsו -Seegnatureהם הזוכים בתחרות  Insurtech Israelלטכנולוגיות
ביטוח ,שנערכה לראשונה בישראל .קרן ההון סיכון  JVPהחליטה להכפיל את הפרס
ולהציע השקעה של כשני מיליון דולר לזוכים בתחרות .את הפרס לשני הסטרטאפים הזוכים
העניקו שותפי קרן  JVP,גדי תירוש ויואב צרויה.
פרס נוסף הוענק לסטרטאפ  Jones -הזדמנות להצטרף למרכז החדשנות של  Kamet,חממת
הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות  Early stageeהפועלת בפריז .את הפרס
העניקו :סטפן גינה ) (Stéphane Guinettמייסד ושותף מנהל ,ומייקל נידם ,שותף ב-Kamet.
באשר לזוכים ,ממארגני התחרות נמסר כי  GetmeIns,הפועלת בתחום מניעת הונאות ,פיתחה
פלטפורמה ייחודית להורדת  Loss Ratioשל חברות הביטוח" .החברה מיישמת את המתודולוגיה
המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון
עתק לחוקרים פרטיים .המודל של  ™getmeInsהנו 'מודיעין כשירות' המתוכנן לחזות הונאות כבר
במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת החברה משלבת דיסציפלינות רבות ,כגון :ניתוח קשרים,
מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות".

Seegnatureפיתחה לדברי המארגנים את פלטפורמת הדור הבא ל - customer engagement
המאפשרת לחברות להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי על ידי הסרת
חסמים בשלב סגירת העסקה .החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת
מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של
לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה" .החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות
הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם ארבע מחמש חברות הביטוח המובילות בארץ
תוך חמישה חודשים מההשקה" ,נמסר.
Jonesמאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל שהם צוברים
יותר ניסיון" .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלושה על ביטוח ,אולם ביטוח הוא תנאי
חובה כאשר עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳
עבור כל חוזה בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל".
את תואר חביב הקהל ,שנערך בשיתוף רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,העניקה הממונה דורית
סלינגר ל -Leo.בחירת חביב הקהל נערכה על ידי כ 150-מעובדי רשות שוק ההון והקהל שנכח
באירוע הגמר .עובדי הרשות קיבלו מראש מידע על כל חמשת הסטרטאפים והתבקשו לדרג את
המתמודדים.
נמסר כי "ליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה
מלאכותית ומציע למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו יזדקקו להן.
הסטרטאפ מתכוון לשנות לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה -Y,ומפשט אותה דרך חוויית
משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ'אט-בוט וכרגע פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את
המשתמש לפני מועד סיום הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר
עובדים בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח בארה"ב".
סלינגר ,שהייתה בצוות השופטים בתחרות ,התייחסה באירוע הגמר לנושא האינשורטק" :הטמעת
טכנולוגיות בעולמות הביטוח והחיסכון היא כורח המציאות ,שמתרחשת לנגד עינינו ומשנה את
התייחסותנו למוצרי הביטוח והחיסכון .חברות הטכנולוגיה מקרבות את היום שבו נרכוש ביטוח,
נבצע חיתום רפואי ,נדווח על תאונה או נקבל תגמולים בלחיצת כפתור על המכשיר הנייד שלנו.
לרשות שוק ההון עניין רב בהטמעת טכנולוגיה חדשנית בכלל ,ובפרט בתחומים שתחת אחריותנו
הרגולטורית".
גדי תירוש ,שותף מנהל קרן  JVP,ציין כי "חברות הביטוח יצטרכו להשתנות בקצב שהכלכלות
החדשות שצומחות סביבנו מתפתחות .מגוון האפליקציות שקבלנו לתחרות והזוכים עצמם ביססו
את הביטחון שלנו שישראל תהווה כר מוצלח לחדשנות גם בתחום זה".
לדברי סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב" -Kamet:הביטוח הוא תעשייה מאוד איטית אבל Kamet
מחויבת לעבוד עם יזמים וליצור מודלים חדשים .יחד עם יזמים מצוינים אנו בונים מודל שיכול
להתחרות או להשלים את מה ש -AXAכחברת ביטוח עושה באופן גלובלי .אתם עוד תראו אותנו
די הרבה בישראל ,אנחנו מאוד נהנים מהאנרגיה ומרוח היזמות בארץ הזו".
יוג'ין גרינברג ,מייסד ומנכ"ל"  GetMeIns:זה כבוד עצום לזכות בתחרות של קרן הון סיכון הכי
משמעותית בישראל ,כך שעבורנו מדובר בפרס כפול .אנחנו מתכוונים להוסיף לליבת העסקים
שלנו את תחום ה -AI,לעשות גיוסים נוספים בישראל ,ועד סוף השנה לפתוח נציגות פיתוח עסקי
בארה"ב עם לפחות שלושה לקוחות פעילים ".
יאיר רביד ,מייסד ומנכ"ל"  Seegnature:הפלטפורמה שבנינו מאפשרת לחברות להסיר חסמים
בשלב סגירת העסקה בעסקאות מורכבות .הזכייה תעזור לנו להשיק את הפלטפורמה שלנו בשוק
הפיננסים בארה"ב ,ובמיוחד לחברות הביטוח והבנקים בחוף המזרחי .אנחנו מתכוונים לפתוח
פעילות של צוות המכירות בארה"ב כאשר הפיתוח יישאר בישראל ".

תחרות ה -Insurtechהושקה בנובמבר  .2016כ 80-סטרטאפים ניגשו לתחרות ,מרביתם מישראל
( )90%בנוסף הוגשו הצעות מארה"ב ( )7%ואירופה ( .)3%המיזמים ייצגו חתך מגוון של
תחומים .התחרות היא יוזמה משותפת של קרן ההון סיכון  JVPוענקית הביטוח  AXAונערכה
בשיתוף : Kametושותפים אסטרטגים נוספים : Deloitte, Earnix, HFN, StartUp Nation
Central .
הזוכים נבחרו על ידי צוות שיפוט הכולל את :יואב צרויה ,שותף בקרן ; JVPפרנסואה רובינה ,
שותף מנהל ; AXA Strategic Venturesמייקל נידם ,שותף ; Kametדורית סלינגר ,הממונה על
הביטוח ושוק ההון ;עמית הראל ,מנהל חדשנות ב ; Deloitteברק מלניק ,סמנכ"ל פיתוח עסקי
בארניקס; עו"ד רולי בר ,מפירמת ; HFNופז יצהר ,מסטרטאפ נשיין סנטרל.

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=35182

הסטארטאפים  GetmeInsו - Seegnatureהם הזוכים
בתחרות  Insurtech Israelלטכנולוגיות ביטוח
 JVPהחליטה להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של כשני מליון דולר לזוכים בתחרות
כרטיס כניסה למרכז החדשנות של  Kamet,זרוע ההשקעות של  Ventures AXA,הוענק ל -Jones
בתואר חביב הקהל ,שנבחר ע"י עובדי רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,זכה הסטארטאפ Leo
התחרות ,בהובלת קרן  JVPבשיתוף ענקית הביטוח  AXAו Kamet
ובשיתוף : Deloitte,חברת  Earnix, HFNו - SNC
ירושלים 23 ,בפברואר  ,2017הסטארטאפים  GetmeInsו  Seegnatureהם הזוכים בתחרות
Insurtech Israelלטכנולוגיות ביטוח ,הנערכת לראשונה בישראל .קרן ההון סיכון  JVPהחליטה להכפיל
את הפרס ולהציע השקעה של כשני מליון דולר לזוכים בתחרות .את הפרס לשני הסטארטפים הזוכים
העניקו שותפי קרן  JVP,גדי תירוש ויואב צרויה .
GetmeInsהחברה ,הפועלת בתחום מניעת הונאות ,פיתחה פלטפורמה ייחודית להורדת Loss Ratio
של חברות הביטוח .החברה מיישמת את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות
לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של ™ getmeInsהנו "מודיעין
כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה .על מנת לאפשר זאת אנו משלבים דיסציפלינות
רבות ,כגון :ניתוח קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות .
 Seegnatureפיתחה את פלטפורמת הדור הבא ל - customer engagementהמאפשרת לחברותלהגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי ע״י הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה.
החברה מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק איסור
הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה.
החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון בתחרות הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ
 5חברות הביטוח המובילות בארץ תוך  5חודשים מההשקה .
פרס נוסף הוענק לסטאראפ  Jones -הזדמנות להצטרף למרכז החדשנות של  Kamet,חממת
הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות  Early stageהפועלת בפאריס .את הפרס העניקו :סטפן
גינה ) (Stéphane Guinetמייסד ושותף מנהל ,ומייקל נידם ,שותף ב - Kamet.
 Jonesמאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל שהם צוברים יותר
ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם פי שלוש על ביטוח ,אולם ביטוח הוא תנאי חובה כאשר
עסק רוצה לחתום על חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה בנפרד
באמצעות לחיצה אחת במובייל.

http://www.yedatech.co.il/yt/news.jhtml?value=23988

ירושלים 23 ,בפברואר  ,2017הסטארטאפים  GetmeInsו  Seegnatureהם
הזוכים בתחרות  Insurtech Israelלטכנולוגיות ביטוח ,הנערכת לראשונה
בישראל .קרן ההון סיכון  JVPהחליטה להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של
כשני מליון דולר לזוכים בתחרות .את הפרס לשני הסטארטפים הזוכים העניקו
שותפי קרן  ,JVPגדי תירוש ויואב צרויה.
חברת  GetmeInsהחברה ,הפועלת בתחום מניעת הונאות ,פיתחה
פלטפורמה ייחודית להורדת  Loss Ratioשל חברות הביטוח .החברה
מיישמת את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח על מנת למנוע הונאות
לפני התרחשותן או לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים .המודל של
 ™getmeInsהנו "מודיעין כשירות" המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד
הקנייה .על מנת לאפשר זאת אנו משלבים דיסציפלינות רבות ,כגון :ניתוח
קשרים ,מקורות גלויים ,עיבוד אותות ,פוטוגרמטריה ואחרות.
חברת  - Seegnatureפיתחה את פלטפורמת הדור הבא לcustomer -
 engagementהמאפשרת לחברות להגדיל אחוזי סגירת עסקאות ולהימנע
מצורך במפגש פיזי ע״י הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה .החברה מספקת
פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת וחתימת מסמכים ואימות זהות (לפי חוק
איסור הלבנת הון) ,הנותן מענה גם לתהליכים בשירות עצמי של לקוח וגם
לתהליכים בזמן אמת מול נציג חברה .החברה זכתה לאחרונה במקום הראשון
בתחרות הסטרטאפים של ישראכרט וכבר החלה לעבוד עם  4מ  5חברות
הביטוח המובילות בארץ תוך  5חודשים מההשקה.
פרס נוסף הוענק לסטאראפ  - Jonesהזדמנות להצטרף למרכז החדשנות של
 ,Kametחממת הסטרטאפים של  AXA Venturesלחברות Early stage
הפועלת בפאריס .את הפרס העניקו :סטפן גינה ( )Stéphane Guinetמייסד
ושותף מנהל ,ומייקל נידם ,שותף ב.Kamet -

חברת  Jonesמאפשרת לעסקים קטנים לקנות בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה
זול יותר ככל שהם צוברים יותר ניסיון .כיום בעלי עסקים חדשים נאלצים לשלם
פי שלוש על ביטוח ,אולם ביטוח הוא תנאי חובה כאשר עסק רוצה לחתום על
חוזה עם לקוח .הפלטפורמה של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה
בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל.
את תואר חביב הקהל ,שנערך בשיתוף רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
העניקה דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ל  .Leo -בחירת
חביב הקהל נערכה ע"י כ 150 -מעובדי רשות שוק ההון ,הביטוח והחסכון
והקהל שנכח באירוע הגמר .עובדי הרשות קיבלו מראש מידע על כל חמשת
הסטרטאפים והתבקשו לדרג את המתמודדים.
ליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח .השירות מתבסס על ניתוח דאטה ובינה
מלאכותית ומציע למשתמשים פוליסות המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן
בו יזדקקו להן .הסטארטאפ מתכוון לשנות לחלוטין את חווית הביטוח של דור
ה ,Y-ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה .ליאו ,שפותח כצ'אט-בוט וכרגע
פועל על פלטפורמת פייסבוק מסנג'ר ,מתזכר את המשתמש לפני מועד סיום
הפוליסה ,שולח עדכונים חכמים ומסייע בתהליך התביעה .ליאו כבר עובדים
בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח בארה"ב.
גדי תירוש ,שותף מנהל קרן :JVP
"חברות הביטוח יצטרכו להשתנות בקצב שהכלכלות החדשות שצומחות סביבנו
מתפתחות .מגוון האפליקציות שקבלנו לתחרות והזוכים עצמם ביססו את
הביטחון שלנו שישראל תהווה כר מוצלח לחדשנות גם בתחום זה”.
סטפן גינה ,מייסד ושותף מנהל ב:KAMET-
"הביטוח הוא תעשייה מאוד איטית אבל  Kametמחוייבת לעבוד עם יזמים
וליצור מודלים חדשים .יחד עם יזמים מצוינים אנו בונים מודל שיכול להתחרות
או להשלים את מה ש AXA-כחברת ביטוח עושה באופן גלובלי .אתם עוד
תראו אותנו די הרבה בישראל ,אנחנו מאוד נהנים מהאנרגיה ומרוח היזמות
בארץ הזו" .
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון:
"הטמעת טכנולוגיות בעולמות הביטוח והחיסכון היא כורח המציאות,
שמתרחשת לנגד עינינו ומשנה את התייחסותנו למוצרי הביטוח והחיסכון.
חברות הטכנולוגיה מקרבות את היום שבו נרכוש ביטוח ,נבצע חיתום רפואי,
נדווח על תאונה או נקבל תגמולים בלחיצת כפתור על המכשיר הנייד שלנו.
לרשות שוק ההון עניין רב בהטמעת טכנולוגיה חדשנית בכלל ,ובפרט בתחומים
שתחת אחריותנו הרגולטורית".

תחרות ה  Insurtechהושקה בנובמבר  .2016עשרות סטרטאפים הגישו את
מועמדותם לתחרות ,מתוכם העפילו לגמר חמישה סטרטאפיםClick- ,Leo :
TrueNorth ,Jones,Insו –.Seegnature
התחרות היא יוזמה משותפת של קרן ההון סיכון  JVPוענקית
הביטוח AXAונערכה בשיתוף Kamet :ושותפים אסטרטגים נוספים:
StartUp Nation Central&Deloitte, Earnix, HFN
כ  80-סטארטפים ניגשו לתחרות ,מרביתם מישראל ( )90%בנוסף הוגשו
הצעות מארה"ב ( )7%ואירופה ( .)3%המיזמים ייצגו חתך מגוון של תחומים:
Health IT (19%), customer engagement (16%), Risk Management
)(14%), Cyber Security (14%), AI (8%
Big Data (7%), Blockchain (5%), Automotive (4%), Customer
)Management (4%), IOT (4%), Analytics (3%
)Distribution (1%), Wearables (1%
הזוכים נבחרו ע"י צוות שיפוט הכולל את :יואב צרויה ,שותף בקרן ,JVP
פרנסואה רובינה ,שותף מנהל  ,AXA Strategic Venturesמייקל נידם ,שותף
 ,Kametדורית סלינגר ,המפקחת על הביטוח ושוק ההון ,עמית הראל ,מנהל
חדשנות ב  ,Deloitteברק מלניק ,סמנכ"ל פיתוח עסקי בארניקס ,רולי בר,
מפירמת  HFNופז יצהר ,מסטארטאפ נשיין סנטרל.
יוג'ין גרינברג מייסד ומנכ"ל :GetMeIns
"זה כבוד עצום לזכות בתחרות של קרן הון סיכון הכי משמעותית בישראל ,כך
שעבורנו מדובר בפרס כפול .אנחנו מתכוונים להוסיף לליבת העסקים שלנו את
תחום ה ,AI-לעשות גיוסים נוספים בישראל ,ועד סוף השנה לפתוח נציגות
פיתוח עסקי בארה"ב עם לפחות שלושה לקוחות פעילים".
יאיר רביד מייסד ומנכ"ל :Seegnature
"הפלטפורמה שבנינו מאפשרת לחברות להסיר חסמים בשלב סגירת העסקה
בעסקאות מורכבות .הזכייה תעזור לנו להשיק את הפלטפורמה שלנו בשוק
הפיננסים בארה"ב ,ובמיוחד לחברות הביטוח והבנקים בחוף המזרחי .אנחנו
מתכוונים לפתוח פעילות של צוות המכירות בארה"ב כאשר הפיתוח יישאר
בישראל".

http://www.israelclouds.com/news/insurtech-israel-finals

JVP invests $2m in insurtech cos
GetmeIns, Seegnature
The quality of the competition was so impressive that Jerusalem
Venture Partners decided to double the grand prize.
Israeli startups GetmeIns and Seegnature shared the top prize in the
Insurtech Israel competition, a first of its kind competition in Israel for startups
in the field of insurance technology. The quality of the competition was so
impressive that Jerusalem Venture Partners (JVP) decided to double the
grand prize, investing over $2 million in the winners. The grand prizes were
awarded by JVP managing partner Gadi Tirosh and partner Yoav Tzruya.
GetmeIns operates in the field of fraud prevention, and has developed a
unique platform to lower loss ratio for insurance companies. GetmeIns applies
methodology from the world of intelligence to the insurance industry to
prevent fraud before it occurs, saving companies the time and money it takes
to investigate claims. GetmeIns uses “intelligence as a service” designed to
predict fraud upon purchase. This is done by combining various disciplines,
including correlation analysis, open sourcing, signal processing,
photogrammetry, and others. Seegnature empowers consumer-facing
enterprises to close transactions remotely by verifying clients’ identity and
getting their signatures on documents in real-time. Seegnature increases
closing ratios, reduces processing time, and increases customer satisfaction.
Using machine learning, Seegnature also analyzes big data used in the deal
closure phase and can provide valuable real-time insights to insurance agents
on how to more efficiently close deals.

The Insurtech Israel competition was launched in November 2016 amongst
great interest from the international insurance industry. Over 80 startups from
a cross-section of innovative technological solutions from the world of
insurance entered the competition - the majority (90%) from Israel, but also
from the US (7%) and Europe (3%). The five finalists Included: GetmeIns,
Jones, LeO, TrueNorth, and Seegnature. The competition was led by JVP and
AXA, one of the world's largest insurance companies, in cooperation with
Deloitte, Earnix, the Herzog, Fox and Neeman (HFN) law firm and Startup
Nation Central. The winners were selected by a team of judges including
representatives from JVP, AXA, Kamet, along with the competition partners.
Submissions to the competition spanned a variety of areas: Health IT (19%),
Customer Engagement (16%), Risk Management (14%), Cyber-security
(14%), AI (8%), Big Data (7%), Blockchain (5%), Automotive (4%), Customer
Management (4%), IOT (4%), Analytics (3%), Distribution (1%), and
Wearables (1%).
“Insurance companies will need to adapt at the same pace as our ‘new
economy’ is adapting,” said JVP Managing Partner Gadi Tirosh. “The variety
of applications that entered the competition and the winners themselves have
only confirmed for us that Israel will be a significant hub of innovation in this
field as well.”
GetMeIns founder and CEO Eugene Greenberg said, “For us, this is a double
victory: we intend to integrate AI capabilities to the core of our business, to
raise more funds in Israel, and, by the end of the year, to open up an office for
business development in the US with at least three active customers.”
Seegnature founder and CEO Yair Ravid said, “The platform we created
allows companies to remove obstacles when closing complex deals. This win
will help us introduce our platform to the US financial markets, specifically to
insurance companies and banks on the east coast. We intend to begin sales
activities with a team in the US, while leaving our R&D in Israel.”
http://www.globes.co.il/en/article-jvp-invests-2m-in-insurtech-cos-getmeinsseegnature-1001178387

Seegnature, GetmeIns Nab
$2M Insurtech Prize
By Einat Paz-Frankel February 23, 2017

February 23, 2017 | Israeli startups GetmeIns and Seegnature have won the
top prize in the Insurtech Israel competition, which focuses on startups in the
field of insurance technology. Israeli venture capital firm JVP will invest over
$2 million in the winners. The startups will share the top award and the
finds. GetmeIns operates in the field of fraud prevention, and has developed a
unique platform to lower Loss Ratio for insurance
companies. Seegnature empowers consumer-facing enterprises to close
transactions remotely by verifying clients’ identity and getting their signatures
on documents in real-time.

/http://nocamels.com/2017/02/getmeins-seegnature-nab-2m-insurtech-prize

5 chat bots for insurance help that
you should know about
As Next Insurance launches its first chat bot for Facebook
Messenger, we go through some other examples of how to and
not to use these machines
Israeli small business insurance startup Next Insurance announced today that
they are launching a chatbot where personal trainers will be able to buy
insurance, all through Facebook’s Messenger app. Similar to their website where
users can answer a few short questions to get a quote, their Messenger bot will
ask users for their details in a chat format that most are extremely comfortable
with by this point.
In their release, the company stated that they are “the first company to provide
full service via a social channel.”
“70% of our customers are buying insurance on their phones,” said Next CoFounder and CEO Guy Goldstein. “Enabling customers to buy insurance through
a chatbot on Facebook Messenger brings simplicity, transparency and easy
access. We’re making sure that insurance is working for the small business
owner and not the reverse.”
Co-founded by Goldstein, Nissim Tapiro, and Alon Huri, Next raised an
impressive $13 million Seed funding round in 2016 from Ribbit Capital, TLV
Partners and Zeev Ventures.
Offering a bot through the popular social channel represents the latest in a string
of innovations in the insurance industry, part of the rise in ‘insurtech’ revolution.
The past year and a half has seen new companies popping up to improve the
insurance experience through technology, hoping to breath new life back into the
struggling and much-maligned industry.
Israeli leaders in innovation Jerusalem Venture Partners (JVP) recently
sponsored a competition in cooperation with French insurance giant AXA and
Insurtech incubator Kamet to find new companies that are making waves in this
space. Israeli startups GetmeIns and Seegnature walked away from that evening,
each with the promise of $1 million to be invested in their companies from JVP.
For consumers, they are most likely to feel the brunt of the changes that are
going on in this industry through an improved customer service experience,
shifting from human agents to chatbots.

Speaking at the FinTech Ideas Festival in San Francisco back in January,
Microsoft’s CEO Satya Nadella told the crowd that he saw the insurance industry
as a good fit for the use of chatbots, adding that his company was in the midst of
running a couple of pilots.
Beyond Next, there are a fe
Beyond Next, there are a few other projects and companies trying their hand at
automating customer service, onboarding, and handling claims through chat bots.
Here are five of the best:

1. Lemonade
Along with Next, Lemonade is the other 800-pound gorilla in the insurtech space,
raising their $13 million seed round just a few months prior to Goldstein’s team
but recently adding a $34 million investment to their war chest.
Since then they have pulled in another $47 million and announced that they will
soon be working in 47 US states, branching out from their first market in New
York.

2. Trov
Currently operating in Australia and the UK, Trov was one of the first companies
to come out with a chat UX that seemed to really be on the right track. Last April
they raised a $25.5 million Series C funding round and launched their mobile
platform.

They focus on short-term property insurance on shot-lived items like computers
and phones. Customers can communicate with the company through the app for
claims, even patching through to a human agent if absolutely necessary.
They store all of your items in the cloud, monitoring things like receipts for new
items in your email that make adding them to your list of insured items a breeze.
You can then set up insurance policies for predetermined periods of time, getting
coverage for as much as you need.

3. leO
Taking the Audience Choice Award at JVP’s insurtech competition based on the
votes of 150 employees at the Israeli Capital Markets Authority’s Insurance and
Savings Department, leO promises to offer a similar experience of interacting
with the insurer through Messenger.
Still at an early stage running pilots, the TechStars-partnered company offers
rental insurance with a clear focus — like everyone else — on getting millennials
into the insurance pool. This is a pretty big challenge since buying habits and
ownership trends on big-ticket items like cars and houses have shifted over the
past ten years or so.

4. Watson’s Ana bot
While not a commercial effort at this point as far as can be gleaned from author
Anton McConville’s post about the project, this one shows the variety of potential
uses for bots not only in dealing with new customers but within organizations as
well.

5. Royal Bank of Canada’s insurance bot
Without really meaning to beat up on RBC, this is a great example of how far off
most attempts by the older players seem to be at bringing to life the current bot
experience.

https://www.geektime.com/2017/03/14/5-chatbots-for-insurance-that-you-should-know/about

Israeli startups GetmeIns and Seegnature shared the top $1 million prize in
the Insurtech Israel competition, reportedly a first of its kind competition in
Israel for startups in the field of insurance technology. JVP decided to double
the grand prize, investing over $2 million in the winners. The grand prizes
were awarded by JVP Managing Partner Gadi Tirosh and Partner Yoav
Tzruya.

Launched in November 2016, the Insurtech Israel competition hosted over 80
startups from a cross-section of innovative technological solutions from the
world of insurance entered the competition – the majority (90%) from Israel,

but also from the U.S. (7%) and Europe (3%). The five finalists Included:
GetmeIns, Jones, LeO, TrueNorth, and Seegnature. The competition was led
by JVP and AXA, one of the world’s largest insurance companies, in
cooperation with Deloitte, Earnix, the Herzog, Fox and Neeman (HFN) law
firm and Startup Nation Central. The winners were selected by a team of
judges including representatives from JVP, AXA, Kamet, along with the
competition partners.
Submissions to the competition spanned a variety of areas: Health IT (19%),
Customer Engagement (16%), Risk Management (14%), Cyber-security
(14%), AI (8%), Big Data (7%), Blockchain (5%), Automotive (4%), Customer
Management (4%), IOT (4%), Analytics (3%), Distribution (1%), and
Wearables (1%).
“Insurance companies will need to adapt at the same pace
as our ‘new economy’ is adapting,” stated Tirosh. “The
variety of applications that entered the competition and the
winners themselves have only confirmed for us that Israel
will be a significant hub of innovation in this field as well.”
GetmeIns operates in the field of fraud prevention, and has developed a
unique platform to lower Loss Ratio for insurance companies. GetmeIns
applies methodology from the world of intelligence to the insurance industry to
prevent fraud before it occurs, saving companies the time and money it takes
to investigate claims. GetmeIns uses “intelligence as a service” designed to
predict fraud upon purchase. This is done by combining various disciplines,
including correlation analysis, open sourcing, signal processing,
photogrammetry, and others.
“It’s a great honor to win this competition hosted
by one of the leading VC’s in Israel,”
shared Eugene Greenberg, GetMeIns Founder
and CEO. “For us, this is a double victory: we
intend to integrate AI capabilities to the core of our
business, to raise more funds in Israel, and, by the
end of the year, to open up an office for business
development in the U.S. with at least three active customers.”
Seegnature empowers consumer-facing enterprises to close transactions
remotely by verifying clients’ identity and getting their signatures on

documents in real-time. Seegnature increases closing ratios, reduces
processing time, and increases customer satisfaction. Using machine
learning, Seegnature also analyzes big data used in the deal closure phase
and can provide valuable real-time insights to insurance agents on how to
more efficiently close deals.
“The platform we created allows companies
to remove obstacles when closing complex
deals,” explained Yair Ravid, Seegnature
Founder and CEO. “This win will help us
introduce our platform to the U.S. financial
markets, specifically to insurance
companies and banks on the east coast.
We intend to begin sales activities with a
team in the U.S., while leaving our R&D in
Israel.”
Israeli startup Jones’ participation in the Innovation Center in Paris of Kamet –
the strategic investment arm of AXA Strategic Ventures – was announced
by Stéphane Guinet, Founder and Managing Partner of Kamet, and Michael
Niddam, Executive Partner, Kamet.
“Insurance is a very slow moving
industry, but Kamet is committed to
working with entrepreneurs to create new
models,” observed Guinet. “Together with
outstanding entrepreneurs, we’re building
a model that can complement what AXA
as an insurance company is doing
globally. You’ll see us a lot in Israel – we
love the energy and entrepreneurial spirit
here.”
Jones, a startup which allows small businesses to buy liability insurance with
one click, insurance, aims to make insurance less expensive as the business
gains more experience. Today, new business owners are paying as much as
three times above standard insurance rates, asserted the startup. Jones
operates as a third party insurance platform for every contract.

The Audience Choice Award, presented to LeO by Dorit Salinger, Executive
Director of the Capital Market, Insurance & Saving Authority, was voted upon
by 150 employees of the Capital Markets Authority, Insurance and Savings
Department. LeO serves as a personal assistant for all insurance issues. The
service utilizes Data Analysis and Artificial Intelligence to offer policies
tailored to the needs of users at the very moment they are needed. LeO aims
to completely change the insurance experience for millennials by making it
simpler and more user-friendly. The platform, developed as a chatbot and
currently operates via Facebook Messenger to remind users of upcoming
policy expiration, send smart updates and aid in claims, is already working
with a number of U.S.-based insurance companies.

“Implementing technology in the
insurance and savings industries
is a necessity, and it’s taking
place as we speak, changing the
way that we all relate to our
insurance and savings,”
said Dorit Salinger, Director of
Capital Markets, Insurance and
Savings Department, Ministry of Finance of Israel. “The day is approaching
when companies will provide mobile technology to allow us to purchase
insurance, underwrite medical costs, file claims, or receive payments, all at
the click of a button. We are very interested in seeing innovative technology
implemented across all sectors, in particular those areas under our regulatory
supervision.”

https://www.crowdfundinsider.com/2017/02/96501-1-million-prize-awarded-israeli/insurtech-startups-getmeins-seegnature

GetmeIns & Seegnature
Share Top Prize in 1st
Insurtech Israel Competition
Jones Wins Place at Innovation Center of Kamet, the Investment Arm of AXA
Ventures in Paris. The Competition Was Led by Leading Venture Capital Firm
JVP (Jerusalem Venture Partners) and AXA – One of the World’s Leading
Insurance Companies, in Cooperation with Deloitte, HFN, Earnix and Startup
Nation Central.
Israeli startups GetmeIns and Seegnature shared the top prize in the
Insurtech Israel competition, a first of its kind competition in Israel for startups
in the field of insurance technology. JVP decided to double the grand prize,
investing over $2 million in the winners. The grand prizes were awarded by
JVP Managing Partner Gadi Tirosh and Partner Yoav Tzruya.
GetmeIns operates in the field of fraud prevention, and has developed a
unique platform to lower Loss Ratio for insurance companies. GetmeIns
applies methodology from the world of intelligence to the insurance industry to
prevent fraud before it occurs, saving companies the time and money it takes
to investigate claims. GetmeIns uses “intelligence as a service” designed to
predict fraud upon purchase. This is done by combining various disciplines,
including correlation analysis, open sourcing, signal processing,
photogrammetry, and others.
Seegnature empowers consumer-facing enterprises to close transactions
remotely by verifying clients’ identity and getting their signatures on
documents in real-time. Seegnature increases closing ratios, reduces
processing time, and increases customer satisfaction. Using machine
learning, Seegnature also analyzes big data used in the deal closure phase

and can provide valuable real-time insights to insurance agents on how to
more efficiently close deals.
Israeli startup Jones’ participation in the Innovation Center in Paris of Kamet –
the strategic investment arm of AXA Strategic Ventures – was announced by
Stéphane Guinet, Founder and Managing Partner of Kamet, and Michael
Niddam, Executive Partner, Kamet. Jones is a startup which allows small
businesses to buy liability insurance at the click of a button, insurance which
becomes less expensive as the business gains more experience. Today, new
business owners are paying as much as three times above standard
insurance rates. Jones operates as a third party insurance platform for every
contract, all with a single click.
The Audience Choice Award was presented to LeO by Dorit Salinger,
Executive Director of the Capital Market, Insurance & Saving Authority. It was
voted upon by 150 employees of the Capital Markets Authority, Insurance and
Savings Department. LeO serves as a personal assistant for all insurance
issues. The service utilizes Data Analysis and Artificial Intelligence to offer
policies tailored to the needs of users at the very moment they are needed.
LeO aims to completely change the insurance experience for millennials by
making it simpler and more user-friendly. The platform was developed as a
chatbot and currently operates via Facebook Messenger to remind users of
upcoming policy expiration, send smart updates and aid in claims. LeO is
already working with a number of U.S.-based insurance companies.
The Insurtech Israel competition was launched in November 2016 amongst
great interest from the international insurance industry. Over 80 startups from
a cross-section of innovative technological solutions from the world of
insurance entered the competition – the majority (90%) from Israel, but also
from the U.S. (7%) and Europe (3%). The five finalists Included: GetmeIns,
Jones, LeO, TrueNorth, and Seegnature. The competition was led by JVP
and AXA, one of the world’s largest insurance companies, in cooperation with
Deloitte, Earnix, the Herzog, Fox and Neeman (HFN) law firm and Startup
Nation Central. The winners were selected by a team of judges including
representatives from JVP, AXA, Kamet, along with the competition partners.
Submissions to the competition spanned a variety of areas: Health IT (19%),
Customer Engagement (16%), Risk Management (14%), Cyber-security
(14%), AI (8%), Big Data (7%), Blockchain (5%), Automotive (4%), Customer

Management (4%), IOT (4%), Analytics (3%), Distribution (1%), and
Wearables (1%).
“Insurance companies will need to adapt at the same pace as our ‘new
economy’ is adapting,” said JVP Managing Partner Gadi Tirosh. “The variety
of applications that entered the competition and the winners themselves have
only confirmed for us that Israel will be a significant hub of innovation in this
field as well.”
“Insurance is a very slow moving industry, but Kamet is committed to working
with entrepreneurs to create new models,” said Stéphane Guinet, Founder
and Managing Partner of Kamet. “Together with outstanding entrepreneurs,
we’re building a model that can complement what AXA as an insurance
company is doing globally. You’ll see us a lot in Israel – we love the energy
and entrepreneurial spirit here.”
“Implementing technology in the insurance and savings industries is a
necessity, and it’s taking place as we speak, changing the way that we all
relate to our insurance and savings,” said Dorit Salinger, Director of Capital
Markets, Insurance and Savings Department, Ministry of Finance of Israel.
“The day is approaching when companies will provide mobile technology to
allow us to purchase insurance, underwrite medical costs, file claims, or
receive payments, all at the click of a button. We are very interested in seeing
innovative technology implemented across all sectors, in particular those
areas under our regulatory supervision.”
“It’s a great honor to win this competition hosted by one of the leading VC’s in
Israel,” said Eugene Greenberg, Founder and CEO of GetMeIns. “For us, this
is a double victory: we intend to integrate AI capabilities to the core of our
business, to raise more funds in Israel, and, by the end of the year, to open up
an office for business development in the U.S. with at least three active
customers.”
“The platform we created allows companies to remove obstacles when closing
complex deals,” said Yair Ravid, Founder and CEO of Seegnature. “This win
will help us introduce our platform to the U.S. financial markets, specifically to
insurance companies and banks on the east coast. We intend to begin sales
activities with a team in the U.S., while leaving our R&D in Israel.”
http://www.fintech.finance/01-news/getmeins-seegnature-share-top-prize-in-1st-insurtech/israel-competition

GetmeIns & Seegnature Share Top Prize in 1st Insurtech Israel
Competition
JVP Decides to Double Prize with Over $2 Million in Investments in Winners
Jones Wins Place at Innovation Center of Kamet, the Investment Arm of AXA Ventures in
Paris. The Competition Was Led by Leading Venture Capital Firm JVP (Jerusalem Venture
Partners) and AXA – One of the World's Leading Insurance Companies, in Cooperation with
Deloitte, HFN, Earnix and Startup Nation Central.

Jerusalem: Israeli startups GetmeIns and Seegnature shared the top prize in the Insurtech
Israelcompetition, a first of its kind competition in Israel for startups in the field of insurance
technology. JVP decided to double the grand prize, investing over $2 million in the winners.
The grand prizes were awarded by JVP Managing Partner Gadi Tirosh and Partner Yoav
Tzruya.

GetmeIns operates in the field of fraud prevention, and has developed a unique platform to
lower Loss Ratio for insurance companies. GetmeIns applies methodology from the world of
intelligence to the insurance industry to prevent fraud before it occurs, saving companies the
time and money it takes to investigate claims. GetmeIns uses “intelligence as a service”
designed to predict fraud upon purchase. This is done by combining various disciplines,
including correlation analysis, open sourcing, signal processing, photogrammetry, and others.

Seegnature empowers consumer-facing enterprises to close transactions remotely by verifying
clients’ identity and getting their signatures on documents in real-time. Seegnature increases
closing ratios, reduces processing time, and increases customer satisfaction. Using machine
learning, Seegnature also analyzes big data used in the deal closure phase and can provide
valuable real-time insights to insurance agents on how to more efficiently close deals.

Israeli startup Jones’ participation in the Innovation Center in Paris of Kamet – the strategic
investment arm of AXA Strategic Ventures – was announced by Stéphane Guinet, Founder and
Managing Partner of Kamet, and Michael Niddam, Executive Partner, Kamet. Jones is a startup
which allows small businesses to buy liability insurance at the click of a button, insurance which
becomes less expensive as the business gains more experience. Today, new business owners

are paying as much as three times above standard insurance rates. Jones operates as a thirdparty insurance platform for every contract, all with a single click.

The Audience Choice Award was presented to LeO by Dorit Salinger, Executive Director of the
Capital Market, Insurance & Saving Authority. It was voted upon by 150 employees of the
Capital Markets Authority, Insurance and Savings Department. LeO serves as a personal
assistant for all insurance issues. The service utilizes Data Analysis and Artificial Intelligence
to offer policies tailored to the needs of users at the very moment they are needed. LeO aims
to completely change the insurance experience for millennials by making it simpler and more
user-friendly. The platform was developed as a chatbot and currently operates via Facebook
Messenger to remind users of upcoming policy expiration, send smart updates and aid in
claims. LeO is already working with a number of U.S.-based insurance companies.

The Insurtech Israel competition was launched in November 2016 amongst great interest from
the international insurance industry. Over 80 startups from a cross-section of innovative
technological solutions from the world of insurance entered the competition – the majority (90%)
from Israel, but also from the U.S. (7%) and Europe (3%). The five finalists Included: GetmeIns,
Jones, LeO, TrueNorth, and Seegnature. The competition was led by JVP and AXA, one of the
world's largest insurance companies, in cooperation with Deloitte, Earnix, the Herzog, Fox and
Neeman (HFN) law firm and Startup Nation Central. The winners were selected by a team of
judges including representatives from JVP, AXA, Kamet, along with the competition partners.

Submissions to the competition spanned a variety of areas: Health IT (19%), Customer
Engagement (16%), Risk Management (14%), Cyber-security (14%), AI (8%), Big Data (7%),
Blockchain (5%), Automotive (4%), Customer Management (4%), IOT (4%), Analytics (3%),
Distribution (1%), and Wearables (1%).

“Insurance companies will need to adapt at the same pace as our ‘new economy’ is adapting,”
said JVP Managing Partner Gadi Tirosh. “The variety of applications that entered the
competition and the winners themselves have only confirmed for us that Israel will be a
significant hub of innovation in this field as well.”

“Insurance is a very slow moving industry, but Kamet is committed to working with
entrepreneurs to create new models,” said Stéphane Guinet, Founder and Managing Partner
of Kamet. “Together with outstanding entrepreneurs, we’re building a model that can
complement what AXA as an insurance company is doing globally. You’ll see us a lot in Israel
– we love the energy and entrepreneurial spirit here.”

“Implementing technology in the insurance and savings industries is a necessity, and it’s taking
place as we speak, changing the way that we all relate to our insurance and savings,” said Dorit
Salinger, Director of Capital Markets, Insurance and Savings Department, Ministry of Finance
of Israel. “The day is approaching when companies will provide mobile technology to allow us
to purchase insurance, underwrite medical costs, file claims, or receive payments, all at the

click of a button. We are very interested in seeing innovative technology implemented across
all sectors, in particular those areas under our regulatory supervision.”

“It’s a great honor to win this competition hosted by one of the leading VC’s in Israel,” said
Eugene Greenberg, Founder and CEO of GetMeIns. “For us, this is a double victory: we intend
to integrate AI capabilities to the core of our business, to raise more funds in Israel, and, by the
end of the year, to open up an office for business development in the U.S. with at least three
active customers.”

“The platform we created allows companies to remove obstacles when closing complex deals,”
said Yair Ravid, Founder and CEO of Seegnature. “This win will help us introduce our platform
to the U.S. financial markets, specifically to insurance companies and banks on the east coast.
We intend to begin sales activities with a team in the U.S., while leaving our R&D in Israel.”

http://www.insurancegateway.co.za/ShorttermProfessionals/PressRoom/ViewPress/Irn=14
993&URL=GetmeIns++Seegnature+Share+Top+Prize+in+1st+Insurtech+Israel+Competition#.
WLVniG_yuUn

JVP invests $2 million in
Insurtech startup contest
winners
Israeli startups GetmeIns and Seegnature shared the top prize
in the Insurtech Israel competition, a first of its kind
competition in Israel for startups in the field of insurance
technology.
JVP decided to double the grand prize, investing over $2 million in the
winners. The grand prizes were awarded by JVP Managing Partner Gadi
Tirosh and Partner Yoav Tzruya.
GetmeIns operates in the field of fraud prevention, and has developed a
unique platform to lower Loss Ratio for insurance companies. GetmeIns
applies methodology from the world of intelligence to the insurance
industry to prevent fraud before it occurs, saving companies the time
and money it takes to investigate claims. GetmeIns uses “intelligence as
a service” designed to predict fraud upon purchase. This is done by
combining various disciplines, including correlation analysis, open
sourcing, signal processing, photogrammetry, and others.
Seegnature empowers consumer-facing enterprises to close transactions
remotely by verifying clients’ identity and getting their signatures on
documents in real-time. Seegnature increases closing ratios, reduces
processing time, and increases customer satisfaction. Using machine
learning, Seegnature also analyzes big data used in the deal closure
phase and can provide valuable real-time insights to insurance agents

on how to more efficiently close deals.
Israeli startup Jones’ participation in the Innovation Center in Paris of
Kamet - the strategic investment arm of AXA Strategic Ventures - was
announced by Stéphane Guinet, Founder and Managing Partner of
Kamet, and Michael Niddam, Executive Partner, Kamet. Jones is a
startup which allows small businesses to buy liability insurance at the
click of a button, insurance which becomes less expensive as the
business gains more experience. Today, new business owners are paying
as much as three times above standard insurance rates. Jones operates
as a third party insurance platform for every contract, all with a single
click.
The Audience Choice Award was presented to LeO by Dorit Salinger,
Executive Director of the Capital Market, Insurance & Saving Authority.
It was voted upon by 150 employees of the Capital Markets Authority,
Insurance and Savings Department. LeO serves as a personal assistant
for all insurance issues. The service utilizes Data Analysis and Artificial
Intelligence to offer policies tailored to the needs of users at the very
moment they are needed. LeO aims to completely change the insurance
experience for millennials by making it simpler and more user-friendly.
The platform was developed as a chatbot and currently operates via
Facebook Messenger to remind users of upcoming policy expiration,
send smart updates and aid in claims. LeO is already working with a
number of U.S.-based insurance companies.
The Insurtech Israel competition was launched in November 2016
amongst great interest from the international insurance industry. Over
80 startups from a cross-section of innovative technological solutions
from the world of insurance entered the competition - the majority
(90%) from Israel, but also from the U.S. (7%) and Europe (3%). The
five finalists Included: GetmeIns, Jones, LeO, TrueNorth, and
Seegnature. The competition was led by JVP and AXA, one of the
world's largest insurance companies, in cooperation with Deloitte,
Earnix, the Herzog, Fox and Neeman (HFN) law firm and Startup
Nation Central. The winners were selected by a team of judges including
representatives from JVP, AXA, Kamet, along with the competition
partners.

Submissions to the competition spanned a variety of areas: Health IT
(19%), Customer Engagement (16%), Risk Management (14%), Cybersecurity (14%), AI (8%), Big Data (7%), Blockchain (5%), Automotive
(4%), Customer Management (4%), IOT (4%), Analytics (3%),
Distribution (1%), and Wearables (1%).
“Insurance companies will need to adapt at the same pace as our ‘new
economy’ is adapting,” said JVP Managing Partner Gadi Tirosh. “The
variety of applications that entered the competition and the winners
themselves have only confirmed for us that Israel will be a significant
hub of innovation in this field as well.”
“Insurance is a very slow moving industry, but Kamet is committed to
working with entrepreneurs to create new models,” said Stéphane
Guinet, Founder and Managing Partner of Kamet. “Together with
outstanding entrepreneurs, we’re building a model that can complement
what AXA as an insurance company is doing globally. You’ll see us a lot
in Israel - we love the energy and entrepreneurial spirit here.”
“It’s a great honor to win this competition hosted by one of the leading
VC’s in Israel,” said Eugene Greenberg, Founder and CEO of GetMeIns.
“For us, this is a double victory: we intend to integrate AI capabilities to
the core of our business, to raise more funds in Israel, and, by the end of
the year, to open up an office for business development in the U.S. with
at least three active customers.”
“The platform we created allows companies to remove obstacles when
closing complex deals,” said Yair Ravid, Founder and CEO of
Seegnature. “This win will help us introduce our platform to the U.S.
financial markets, specifically to insurance companies and banks on the
east coast. We intend to begin sales activities with a team in the U.S.,
while leaving our R&D in Israel.”
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