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 מטרת המצגת



 רקע

עבודה 
מהבית 

עליה 
במכירות 
מקוונות 
בזמן אמת

שימוש 
בערוצי 

הדיגיטל 
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המשבר הבריאותי ובעקבותיו המשבר הכלכלי הובילו לשינוי  
 :בדפוסי פעילות במשק 



 "*משולש ההונאה"

הזדמנות  

רציונל 

לחץ  
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רציונל

הסוציולוג דונלד קרסי*



 מידע על מעילות והונאות בעקבות הקורונה

 התחזות לאנשי מכירות 

התחזות לספקי ציוד רפואי 

גיוס תרומות פיקטיבי 

תרמיות בתחום ההשקעות וגיוס הון 

הונאות בחברות 
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 עלייה בסיכונים להלבנת הון ומתקפות סייבר

סיכונים להלבנת הון 

 הכר את הלקוח'הקלות בתהליכי' 

סיכון הולך וגובר בתחום ההשקעות 

 גבולות  חוציסיכונים)CROSS BORDER( 
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למתקפות סייבר סיכונים 

פישינג' הודעות' 

מיילים זיופי   

כופר 

 



 מעילות והונאות בחברות הביטוח

הונאות חיצוניות 

דימוי של חברות הביטוח 

מערך בקרה בחברות הביטוח 
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ספקי 
תביעות

רכב

אובדן  
כושר 
עבודה

ביטוחי  
עסק

תחומים  
החשופים 
להונאות  
 חיצוניות



 מעילות והונאות בחברות הביטוח

מעילות פנימיות 

בקרות לעבודה מרחוק 

הפרדת תפקידים 

אי ביטול הרשאות 

פרצות בתהליכים דיגיטליים 

חריגה מסמכות 
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 מה ניתן לעשות

דפוסי מעילות והונאות ביטוח 

זיהוי חריגות סטטיסטיות 

הערכת סיכונים מחודשת 

בחינת מדיניות ביטוחי משנה 

תרחישי קיצון לצורך חישוב דרישות הון 
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 מה ניתן לעשות

דפוסי מעילות והונאות ביטוח 

ל לגבי יעוץ פיקטיבי לאנשים לגבי הפנסיות שלהם"אנו עדים להתפתחויות בחו 

 26/5/2020מיום (ראו למשל פרסום של קנדה לייף בנושא:( 

-victim-a-either-adults-uk-million-2-5http://www.moneynet.co.uk/
-the-since-scam-a-to-victim-fallen-has-who-someone-know-or
/19-covid-of-outbreak 

כמו כן פרסום של הרגולטור האנגלי עם אזהרות בנושא: 

scams-https://www.thepensionsregulator.gov.uk/en/pension 
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 מה ניתן לעשות

זיהוי חריגות סטטיסטיות 

 :נורות אדומות לזיהוי חריגות סטטיסטיות

גידול במשיכות ופדיונות 

גידול בתביעות בכל התחומים: 

איתור קשרים בין גידול בתביעות רכב רכוש לבין שמאים ומוסכים 

 זיהוי גורמים מסבירים לגידול בגניבות רכב 

 גידול בתביעות רכב חובה 

גידול בשריפות בבתי עסק לפי אזורים גאוגרפיים 

גידול בפריצות לדירות 

עיבוי בסיס הנתונים מהמערכות התפעוליות למחלקת האקטואריה 

בחינת תביעות והחריגים במשברים קודמים 
11 



 מה ניתן לעשות

הערכת סיכונים מחודשת 

ביטוחי סייבר וביטוחי פשיעה 

  הכנסת שינויים במשתנים שמסבירים גידול בתביעות 

  מתן משקל גדול יותר לניסיון התביעות העדכני במחקרים

 שמשמשים בסיס לתמחור
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 מה ניתן לעשות

בחינת מדיניות ביטוחי משנה 

ניסיון של מבטחי משנה ממשברים קודמים 

עתודות , ייעול תהליכי ניהול תיקי ביטוח קיימים

 ותביעות בתשלום

גידור סיכונים 
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 מה ניתן לעשות

תרחישי קיצון לצורך חישוב דרישות הון 

מומלץ לשקול הוספת תרחישי קיצון בנושא מעילות והונאות 

 .לצורך חישובי דרישות ההון הפנימיות של החברות
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 רעיונות לחקירה אקטוארית

הפקת רשימה של מדדי הונאה בשוק כולו 

בחינת אופן השימוש של מידע התנהגותי באקטואריה 

 כיצד אקטוארים עשויים להכניס את –'  מדריך'הפקת

 ?המדע של ניתוח הונאה לתהליכים עסקיים

הערכת הסיכון התפעולי 
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 iadesman@KPMG.com אדסמןאילנית 

 judi@mofet.infoיהודית אליהו 
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ועדת קורונה לבחינה מקצועית של השלכות המשבר 

 על שוק הביטוח והפנסיה

 !תודה



 יהודית אליהו, אדסמןאילנית 17

 שאלות


