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:למידע ולמאגר, זיקת הסוכן ללקוח
מטרות המאגרמטרות המאגרמטרות המאגרמטרות המאגרמטרות המאגרמטרות המאגרמטרות המאגרמטרות המאגר, , , , , , , , רישום מאגר מידערישום מאגר מידערישום מאגר מידערישום מאגר מידערישום מאגר מידערישום מאגר מידערישום מאגר מידערישום מאגר מידע1.1.1.1.1.1.1.1.

........הסכמות מול הלקוחהסכמות מול הלקוחהסכמות מול הלקוחהסכמות מול הלקוחהסכמות מול הלקוחהסכמות מול הלקוחהסכמות מול הלקוחהסכמות מול הלקוח2.2.2.2.2.2.2.2.

........הודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידע3.3.3.3.3.3.3.3.
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........הודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידעהודעת מבקש המידע3.3.3.3.3.3.3.3.

........הסכם מול סוכנות ביטוחהסכם מול סוכנות ביטוחהסכם מול סוכנות ביטוחהסכם מול סוכנות ביטוחהסכם מול סוכנות ביטוחהסכם מול סוכנות ביטוחהסכם מול סוכנות ביטוחהסכם מול סוכנות ביטוח4.4.4.4.4.4.4.4.

........הביטוחהביטוחהביטוחהביטוחהביטוחהביטוחהביטוחהביטוח' ' ' ' ' ' ' ' הסכם מול חבהסכם מול חבהסכם מול חבהסכם מול חבהסכם מול חבהסכם מול חבהסכם מול חבהסכם מול חב5.5.5.5.5.5.5.5.

........פעילות מיקור חוץפעילות מיקור חוץפעילות מיקור חוץפעילות מיקור חוץפעילות מיקור חוץפעילות מיקור חוץפעילות מיקור חוץפעילות מיקור חוץ6.6.6.6.6.6.6.6.

........הסכם מול מחזיקהסכם מול מחזיקהסכם מול מחזיקהסכם מול מחזיקהסכם מול מחזיקהסכם מול מחזיקהסכם מול מחזיקהסכם מול מחזיק7.7.7.7.7.7.7.7.

........אחריות לאבטחת המידעאחריות לאבטחת המידעאחריות לאבטחת המידעאחריות לאבטחת המידעאחריות לאבטחת המידעאחריות לאבטחת המידעאחריות לאבטחת המידעאחריות לאבטחת המידע8.8.8.8.8.8.8.8.
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