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 9נובמבר2008 ,
חברת  Aonישראל מקיימת כנס חדשנות ביטוחית
בנושא ניהול משברים ,סיכוני טרור ,מלחמה וחטיפות
נושא הכיסוי הביטוחי של סיכוני טרור מלחמה וחטיפות ,הולך וצובר תאוצה גדולה בשנה האחרונה בעולם
בכלל ובישראל בפרט ,בעקבות מלחמת לבנון השנייה ובעקבות איומי החטיפות באפריקה ודרום אמריקה
וחטיפתם לאחרונה של אנשי עסקים ישראלים באפריקה.
בנוסף ,למשבר הפיננסי הנוכחי תהינה ללא ספק השלכות בכל הנוגע לדירוגן של מדינות לעניין ביטוח סיכונים
פוליטיים ,הכולל גם את המצב הכלכלי באותן מדינות .ביטוח זה אף הוא כאמור חלק מתחום ניהול המשברים.
חברת  Aonהינה ברוקר הביטוח הגדול בעולם .חברת  Aonישראל ,ברוקר הביטוח הבינלאומי הגדול בישראל,
מקיימת ,זו הפעם השנייה ,פורום מקצועי לחדשנות ביטוחית ,שיעסוק הפעם בניהול משברים ,סיכוני טרור,
מלחמה וחטיפות.
לצורך הכנס מגיעים לארץ ,מר  Steve Dalchowומר  Justin Priestleyמנהלים בכירים מ Aonבאנגליה
המובילים את תחום ניהול המשברים ומטפלים בתחומים של סיכוני טרור ומלחמה ,חטיפות וסיכונים פוליטיים
עבור חברות שונות ברחבי העולם כולל במזרח הרחוק ,דרום אפריקה ,אמריקה ועוד.
עוד ידברו בכנס מר זאב גינור ,מנהל המחלקה הכלכלית ,חברת כרמל אולפינים ,על כיסוי מלחמה וטרור
במבחן המציאות במלחמת לבנון השנייה על החברה ואל"מ )במיל'( ליאור לוטן ,לשעבר ראש המכון לחקר
הטרור במרכז הבינתחומי הרצלייה ,וראש צוות המו"מ המטכ"לי על "איום הטרור העולמי  -הערכת סיכונים
עדכנית".
 Aonהינו ברוקר הביטוח וניהול הסיכונים הגדול בעולם ,מעסיק כ 40,000 -עובדים בפריסה על פני 124
מדינות.
מקום מושבה של הנהלת הארגון הינו בשיקגו ,ארה"ב והיא נסחרת בבורסת נסד"ק .בישראל מנוהל הסניף
המקומי על ידי מר אילן בק שמשמש כיו"ר ו  CEOועל ידי מר רוני זוסמן המשמש כמנכ"ל.
החברה עוסקת בכל תחומי הביטוח ובין היתר :ביטוח רכוש ,ביטוח חבויות ביטוח כולל חבות מוצר ואחריות
מקצועית ,ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,ביטוח ימי ואווירי ,ביטוחי פרט ,ניהול הסדרים פנסיוניים ,ביטוחי
חיים ובריאות ,מתן פתרונות מורכבים עבור עסקאות סחר חוץ והשקעות בחו"ל ,הדורשות שילוב של מוצרים
פיננסיים וביטוחיים.
בין לקוחות  Aonישראל מוסדות ציבוריים ,מפעלי תעשיה ,חברות כלכליות ,חברות ציבוריות מובילות מכל
מגזרי המשק ביניהם :משרד הביטחון ,כביש חוצה ישראל ,הבנק הבינלאומי ,בתי זיקוק חיפה ,כרמל אולפינים,
א.ארנסון ,דניה סיבוס ,סלקום ,פרטנר ,מנפאוור ישראל ,אמדוקס ,IBM ,איגוד הכדורסל ,מפעלי ד"ר פישר,
תדיראן קשר ,סאפ ,כתר פלסטיק ,פרוטרום ,ערוץ  10ועוד.

