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עיכוב ממושך בטיפול בתביעות ואי עמידה  
בהוראות חוזר יישוב תביעות

,  רשלנות תורמת: קיזוזים שונים כגון
ב"ירידת ערך וכיו, ט שמאי"שכ

מאפייני הפניות המתקבלות בלשכהמאפייני הפניות המתקבלות בלשכה

נימוק מפורט/דחיית תביעה בלא הצדקה

אי תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת
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    אשראשר  ,,התלונותהתלונות  במספרבמספר  העלייההעלייה  מגמתמגמת  נמשכהנמשכה  השנההשנה••

..שעברהשעברה  בשנהבשנה  החלההחלה

    ,,שירביטשירביט  חברתחברת  שעברהשעברה  הרגולטורייםהרגולטוריים  השינוייםהשינויים  לאורלאור••

  20132013..44..11  שמיוםשמיום  לתקופהלתקופה  מתייחסיםמתייחסים  במדרגבמדרג  הנתוניםהנתונים

..בלבדבלבד

הערות כלליותהערות כלליות

..בלבדבלבד

  החברותהחברות  נתונינתוני  ,,ואליהוואליהו  מגדלמגדל  חברותחברות  ביןבין  המיזוגהמיזוג  לאורלאור••

..מגדלמגדל  --  אחתאחת  כחברהכחברה  מופיעיםמופיעים

  שוקשוק  נתחנתח  בעלותבעלות  ביטוחביטוח  חברותחברות  במדרגבמדרג  דורגודורגו  השנההשנה••

..33%%  מעלמעל
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אחוז פניות אחוז פניות דירוג חברות הביטוח לפידירוג חברות הביטוח לפי

מוצדקות ביחס לנתח שוק בענף הרכב  מוצדקות ביחס לנתח שוק בענף הרכב  

7%

11% 11%

14%
15%

15%
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שומרה מגדל הכשרה  

ביטוח
מנורה איילון AIG כלל הראל שירביט הפניקס ביטוח  

ישיר

4% 4% 5%
6%

7%
7%



  7%7%דירוג חברות ביטוח בעלות נתח שוק מעל דירוג חברות ביטוח בעלות נתח שוק מעל 

לפי אחוז פניות מוצדקות ביחס לנתח שוקלפי אחוז פניות מוצדקות ביחס לנתח שוק

11% 11%

15%
15%
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מגדל מנורה איילון כלל הראל הפניקס ביטוח ישיר

4%

6%
7%



  7%7%דירוג חברות ביטוח בעלות נתח שוק עד דירוג חברות ביטוח בעלות נתח שוק עד 

לפי אחוז פניות מוצדקות ביחס לנתח שוקלפי אחוז פניות מוצדקות ביחס לנתח שוק  

14%
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שומרה הכשרה ביטוח AIG שירביט

4%
5%

7%



דירוג חברות הביטוח לפי אחוז פניותדירוג חברות הביטוח לפי אחוז פניות

מוצדקות ביחס לנתח שוק בענף הרכבמוצדקות ביחס לנתח שוק בענף הרכב

20122012  --  20132013השוואת שנים  השוואת שנים  

11.28%

14.04%

14.73%

15.44%

8.68%

4.68%

36.06%

5.58%

14.43%

הראל

שירביט

הפניקס

ביטוח ישיר

2012

2013
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4.32%

4.45%

4.63%

6.28%

6.66%

7.02%

11.15%

0.00% - 2012

0.00% - 2012

6.13%

4.86%

7.58%

5.57%

8.68%

שומרה

מגדל

הכשרה ביטוח

מנורה

איילון

AIG

כלל
2013



חברות הביטוח המצטיינות במדרג חברות הביטוח המצטיינות במדרג 

...  ...  הןהן  20132013לשנת לשנת ' ' תביעות צד גתביעות צד ג
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::ובמקומות הראשוניםובמקומות הראשונים

   הראשון במקום נמצאת שומרה חברת•
  מינימלי מספר עם הבינוניות החברות מבין
!תלונות של

   הראשון במקום המדרג את מובילה שומרה•
  !ברציפות השלישית השנה זו

!לציון ראוי הישג•

שומרה

99

  מבין הראשון במקום נמצאת מגדל חברת•
  של מינימלי מספר עם הגדולות החברות
!תלונות

  במדרג הראשונים במקומות נמצאת מגדל•
!ברציפות השלישית השנה זו

!לציון ראוי הישג•

 מגדל

!!!הכל אפשרי, עם קצת רצון והשקעה - מסקנה 



עמדות סוכני הביטוח 

:דוח ממצאים ומסקנות מסקר בנושא

עמדות סוכני הביטוח 

כלפי חברות הביטוח
אלמנטריביטוח 

י קובי צרפתי"מוגש ע

2013אוקטובר 

"לוגאדי"המחקר נערך על ידי מכון 
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רקע ושיטהרקע ושיטה

תוכן עניינים

נתחי שוק סוכניםנתחי שוק סוכנים

כלל החברות–הערכת חברות הביטוח  כלל החברות–הערכת חברות הביטוח 

לפי חברות–הערכת חברות הביטוח  לפי חברות–הערכת חברות הביטוח 
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לפי חברות–הערכת חברות הביטוח  לפי חברות–הערכת חברות הביטוח 

לפי מרחבים–הערכת חברות הביטוח  לפי מרחבים–הערכת חברות הביטוח 

קביעת החברות המצטיינות–סיכום  קביעת החברות המצטיינות–סיכום 



רקע ושיטה

• הביטוחמרואיינים כמדגם מייצג של סוכני הביטוח החברים בלשכת סוכני  700:  מדגם

• 3.8%–טעות הדגימה 

• 07-14/10/2013בוצע בתאריכים , סקר טלפוני
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• 07-14/10/2013בוצע בתאריכים , סקר טלפוני

• 2012השינויים לעומת דירוג חברות הביטוח ומעקב אחרי : מטרות הסקר

• נתח הפרמיות של כל חברה מכלל הפרמיות בתחום נקבע על פי " שוקנתח : "הערה

)רכב ורכוש(הביטוח האלמנטרי 



שוקשוקנתח נתח 

שהוא נתח הפרמיות של כל חברה מכלל הפרמיות בתחום  , להלן התפלגות החברות לפי נתח שוק

.הביטוח האלמנטרי 

10.5%
11.1%

12.5%12.7%
14.5%

15.0%

20.0%

25.0%
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1.9%2.1%

5.0%5.0%5.4%
7.0%

10.5%

0.0%

5.0%

10.0%

הראל הפניקס כלל מנורה מגדל איילון שומרה הכשרה

ביטוח

שירביט ביטוח

חקלאי

שלמה

חברת הראל היא  . גדולות ובינוניות): על פי נתח שוק(מסתמנת חלוקה לשתי קבוצות גודל 

.בעלת נתח השוק הגדול ביותר



))1010--11בסולם של בסולם של ((מרכיבי השירות שנבדקו מרכיבי השירות שנבדקו 

� יחס עובדי החברה לסוכן 

� מקצועיות העובדים 

� הטיפול בתביעות מהירות 

� לסוכניםהכשרות 

� זמינות עובדי החברה

יחס סוכן  

חברה
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� הוגנות החברה בתשלום תביעות

� החברה תעריפי 

� שרות בתחום הטכנולוגי 

� יכולת להתאים את מוצריה –חדשנות 

לדרישות השוק 

מדיניות 

החברה



8.3
7.7 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0

6.4

6

7

8

9

10

))חברה עיקרית ומשניתחברה עיקרית ומשנית((סך כל החברות סך כל החברות הערכת הערכת 

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני הפרמטרים  

.1-10השונים בסולם של  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0

1

2

3

4

5

יחס לסוכן  מקצועיות  הוגנות

בתשלום

תביעות

חדשנות שירותים

טכנולוגיים

ומיחשוב

מהירות

הטיפול

בתביעות

זמינות תעריפים הכשרות

באופן כללי ניתן לומר כי ממוצעי שביעות הרצון שהעניקו סוכני הביטוח לחברות השונות הינם  

בולטת לחיוב היא שביעות הרצון מהיחס של עובדי החברה לסוכן ובולטת לשלילה  . בינוניים

15. שביעות הרצון מההכשרות שמעניקות החברות לסוכנים



16 קודמת קודמת השוואה לשנה השוואה לשנה   - - הערכת סך כול החברות הערכת סך כול החברות 

))חברה עיקרית בלבדחברה עיקרית בלבד((

.חברה עיקרית– להלן ממוצעי שביעות הרצון שהתקבלו עבור הפרמטרים השונים 

201320122011

8.68.78.9יחס לסוכן

7.97.98.0מקצועיות

7.77.88.0הוגנות בתשלום תביעות

7.57.67.8שירותים טכנולוגיים ומחשוב

7.57.57.8חדשנות

7.37.37.5מהירות הטיפול בתביעות

7.07.17.3תעריפים

6.56.46.6הכשרות

מגמת עלייה -
מגמת ירידה - זאת לעומת  . 2012בהשוואה לנתוני  2013השוואה לשנים קודמות מראה כי אין שינוי בנתוני 

.אשר הצביע על ירידות בממוצעי שביעות הרצון במרבית הפרמטרים, 2012-ל 2011המעבר משנת 



9.0 8.7 8.6 8.6
8.2 8.1 8.0 8.0

כלל החברות, 8.3

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

יחס לסוכןיחס לסוכן

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

שומרה הכשרה

ביטוח

הראל איילון  מנורה מגדל הפניקס כלל
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. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 

מקרב החברות הבינוניות  , שומרה היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים מהיחס לסוכן

.חברת הראל מובילה בקרב החברות הגדולות. ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 



8.2 8.2 8.0 7.8 7.7 7.6 7.4 7.4

כלל החברות, 7.7

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

מקצועיותמקצועיות

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

הראל שומרה הכשרה

ביטוח

איילון  מגדל הפניקס מנורה כלל
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מקרב החברות  , הראל היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים ממקצועיות עובדי החברה

.חברת שומרה מובילה בקרב החברות הבינוניות. הגדולות ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



8.1 8.1 7.8 7.8 7.7 7.4 7.2 7.1

כלל החברות, 7.5

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

הוגנות בתשלום תביעותהוגנות בתשלום תביעות

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

הכשרה

ביטוח

שומרה מגדל איילון  הראל מנורה הפניקס כלל
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,  הכשרה ביטוח היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים מהוגנות החברה בתשלום תביעות

.חברת מגדל היא המובילה בקרב החברות הגדולות. מקרב החברות הבינוניות ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



8.1
7.7 7.5 7.5 7.3 7.2 7.0 7.0

כלל החברות, 7.4

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

חדשנותחדשנות

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

שומרה הפניקס הראל הכשרה

ביטוח

איילון  מנורה מגדל כלל
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מקרב החברות הבינוניות  , שומרה היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים מחדשנות החברה

.חברת הפניקס היא המובילה בקרב החברות הגדולות. ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



7.7 7.6 7.5 7.4 7.2 7.1 7.0
6.6

כלל החברות, 7.3

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

שירותים טכנולוגיים ומחשובשירותים טכנולוגיים ומחשוב

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

שומרה מגדל הראל כלל הפניקס מנורה הכשרה

ביטוח

איילון 
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מקרב החברות  , שומרה היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים משירותי המחשוב של החברה

.חברת מגדל היא המובילה בקרב החברות הגדולות. הבינוניות ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



8.0 7.7 7.6 7.6 7.4
6.9 6.9

6.5

כלל החברות, 7.2

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

מהירות הטיפול בתביעותמהירות הטיפול בתביעות

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

שומרה הכשרה

ביטוח

איילון  מגדל הראל מנורה הפניקס כלל
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מקרב החברות  , שומרה היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים ממהירות הטיפול בתביעות

.חברת מגדל היא המובילה בקרב החברות הגדולות. הבינוניות ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



8.4
7.7 7.4

7.0 7.0 6.8 6.8 6.6

כלל החברות, 7.1

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

זמינות עובדי החברהזמינות עובדי החברה

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

שומרה הכשרה

ביטוח

הראל איילון  מנורה מגדל הפניקס כלל

23
מקרב החברות  , שומרה היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים מזמינות עובדי החברה

.חברת הראל היא המובילה בקרב החברות הגדולות. הבינוניות ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



8.2

7.3 7.2 7.0 7.0
6.6 6.6 6.6

כלל החברות, 7.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

תעריפיםתעריפים

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

שומרה איילון  הפניקס מנורה הכשרה

ביטוח

מגדל כלל הראל

24
מקרב החברות הבינוניות  , שומרה היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים מתעריפי החברה

.חברת הפניקס היא המובילה בקרב החברות הגדולות. ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



7.2 6.9
6.5 6.4 6.2 6.1 6.1

5.7

כלל החברות, 6.4

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

הכשרותהכשרות

התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם עובדים על פני  המרואיינים 

.1-10של  הפרמטרים השונים בסולם  .להלן הממוצעים שהתקבלו 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

שומרה מגדל הפניקס הראל איילון  כלל מנורה הכשרה

ביטוח

25
מקרב החברות  , שומרה היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים מההכשרות שמספקת החברה

.חברת מגדל היא המובילה בקרב החברות הגדולות. הבינוניות ובכלל

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



מחוז/לפי מרחב–הערכת חברות הביטוח  מחוז/לפי מרחב–הערכת חברות הביטוח 

26



מחוזות  מחוזות  //הערכת החברות על פי השירות הניתן במרחביםהערכת החברות על פי השירות הניתן במרחבים

  השוניםהשונים

על פי שביעות  עימן הם עובדים הביטוח העיקרית והמשנית חברות המרואיינים התבקשו להעריך את 

.  1-10בסולם של , שלהםמרחב / מהחברה במחוז שהם מקבלים רצונם מאיכות השירות 

ממוצעמגדל

8.0מחוז ירושלים

7.6מחוז צפון

7.5מחוז מרכז

7.2מחוז סוכנויות

27



מחוזות  מחוזות  //הערכת החברות על פי השירות הניתן במרחביםהערכת החברות על פי השירות הניתן במרחבים

  השוניםהשונים

על פי שביעות  עימן הם עובדים הביטוח העיקרית והמשנית חברות המרואיינים התבקשו להעריך את 

.  1-10בסולם של , שלהםמרחב / מהחברה במחוז שהם מקבלים רצונם מאיכות השירות 

ממוצעכלל

7.9חיפה והצפון

7.4ירושלים והדרום

7.0מרכז

28

מחוז סוכנויות לא נכלל בניתוח בשל מספר המרואיינים הקטן שהשיב לגבי מחוז זה



מחוזות  מחוזות  //הערכת החברות על פי השירות הניתן במרחביםהערכת החברות על פי השירות הניתן במרחבים

  השוניםהשונים

על פי שביעות  עימן הם עובדים הביטוח העיקרית והמשנית חברות המרואיינים התבקשו להעריך את 

.  1-10בסולם של , שלהםמרחב / מהחברה במחוז שהם מקבלים רצונם מאיכות השירות 

ממוצעהפניקס

7.8אשכול תיכון

29

7.7סניף ירושלים+ אשכול מרכז 

7.2אשכול דן

7.0אשכול צפון

אשכול הסדרים לא נכלל בניתוח בשל מספר המרואיינים הקטן שהשיב לגבי מחוז זה



מחוזות  מחוזות  //הערכת החברות על פי השירות הניתן במרחביםהערכת החברות על פי השירות הניתן במרחבים

  השוניםהשונים

על פי שביעות  עימן הם עובדים הביטוח העיקרית והמשנית חברות המרואיינים התבקשו להעריך את 

.  1-10בסולם של , שלהםמרחב / מהחברה במחוז שהם מקבלים רצונם מאיכות השירות 

ממוצעמנורה

8.2מחוז ירושלים

8.1מחוז חיפה

30

8.1מחוז חיפה

7.4מחוז תל אביב

7.3מחוז סוכנויות

7.3מחוז דרום



מחוזות  מחוזות  //הערכת החברות על פי השירות הניתן במרחביםהערכת החברות על פי השירות הניתן במרחבים

  השוניםהשונים

על פי שביעות  עימן הם עובדים הביטוח העיקרית והמשנית חברות המרואיינים התבקשו להעריך את 

.  1-10בסולם של , שלהםמרחב / מהחברה במחוז שהם מקבלים רצונם מאיכות השירות 

ממוצעהראל

8.8מחוז ירושלים

31

8.0מחוז מרכז המשמר

7.9מחוז מרכז דן

7.9מחוז הצפון



מחוזות  מחוזות  //הערכת החברות על פי השירות הניתן במרחביםהערכת החברות על פי השירות הניתן במרחבים

  השוניםהשונים

על פי שביעות  עימן הם עובדים הביטוח העיקרית והמשנית חברות המרואיינים התבקשו להעריך את 

.  1-10בסולם של , שלהםמרחב / מהחברה במחוז שהם מקבלים רצונם מאיכות השירות 

ממוצעאיילון

9.0סניף נתניה

32

7.7מחוז ירושלים

7.7מחוז תל אביב

7.7מחוז חיפה



הצגת המודל לקביעת החברות המצטיינותהצגת המודל לקביעת החברות המצטיינות

משקולותהפרמטרים

20%מקצועיות

17%יחס לסוכן

17%תעריפיםתעריפיםתעריפיםתעריפים

13%מהירות הטיפול בתביעות

12%זמינות

7%הוגנות בתשלום תביעותהוגנות בתשלום תביעותהוגנות בתשלום תביעותהוגנות בתשלום תביעות

R²=0.64

• הפרמטרים שעל פיהם העריכו סוכני הביטוח את החברות עימן הם  10-מהמורכב , לכל חברה ניתן ציון כללי, לצורך קביעת החברות המצטיינות 

כפי שנמדדה , הסוכניםהמשקולות של הפרמטרים נקבעו לפי ניתוח רגרסיה לבחינת המשתנים המרכיבים את שביעות הרצון הכללית של . עובדים

(בסקר הנוכחי  R²=0.64.(

•  9כל . הציון הכללי מחושב כמכפלת הציון הממוצע של כל חברה בפרמטרים השונים במשקולת שהתקבלה עבור הפרמטר בניתוח הרגרסיה 

. את המשקולות הגבוהות ביותרמקבלים הפרמטרים הנכללים במודל המסביר שבעת אך , הפרמטרים נכללים בחישוב הציון הכללי

7%הוגנות בתשלום תביעותהוגנות בתשלום תביעותהוגנות בתשלום תביעותהוגנות בתשלום תביעות

5%הכשרותהכשרותהכשרותהכשרות

5%חדשנותחדשנותחדשנותחדשנות

5%טכנולוגיים ומחשובטכנולוגיים ומחשובטכנולוגיים ומחשובטכנולוגיים ומחשוב    שירותיםשירותיםשירותיםשירותים

100%ציון כללי

33



8.32
7.76 7.68 7.64 7.46 7.39 7.36 7.11

5

6

7

8

9

10

הציונים הכלליים של החברותהציונים הכלליים של החברות

אשר חושבו בהתבסס על המודל לקביעת  , להלן הציונים הכלליים שהתקבלו עבור החברות השונות

.החברות המצטיינות

0

1

2

3

4

5

שומרה הכשרה

ביטוח

הראל איילון  מגדל הפניקס מנורה כלל
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חברת הראל  . שומרה היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים בקרב החברות הבינוניות ובכלל

.היא המובילה בקרב החברות הגדולות

)נתח שוק(חברות גדולות 
נתח שוק(חברות בינוניות 

. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטהחברות 



נזקי צנרתנזקי צנרת

(סוכני הביטוח העובדים בתחום האלמנטרי  N=700 נשאלו האם הם עובדים עם חברות לשירותי נזקי ) 

? הם עובדים בתחום זה עימהמהי החברה העיקרית , ואם כן? צנרת

לא עובדים עם  לא עובדים עם  לא עובדים עם  לא עובדים עם  

חברות  חברות  חברות  חברות  

לשירותי  לשירותי  לשירותי  לשירותי  

,  ,  ,  ,  אינסטלציהאינסטלציהאינסטלציהאינסטלציה

38%38%38%38%

6%6%6%6%, , , , שכלשכלשכלשכל

,  ,  ,  ,  פמי פרמיוםפמי פרמיוםפמי פרמיוםפמי פרמיום

11%11%11%11%

35

ציון כלליהחברה

6.1ל.כ.ש. 1

5.3פרמיום פמי. 2

3.8שחר. 3

45%45%45%45%, , , , שחרשחרשחרשחר

(סוכני הביטוח העובדים עם חברות לשירותי נזקי צנרת  N=425 נשאלו מהי שביעות רצונם הכללית מהשירות שהם ) 

מציין מרוצה   10- מציין כלל לא מרוצה ו 1- כש, 1-10על סולם , הם עובדים בתחום זה עימהמקבלים מהחברה העיקרית 

? במידה רבה מאוד

.  מהסוכנים העובדים בתחום האלמנטרי ציינו כי הם עובדים עם חברות לשירותי נזקי צנרת 62%

ניתן לראות שממוצעי שביעות הרצון של הסוכנים מהחברות לשירותי נזקי צנרת הינם נמוכים 

.במיוחד עבור חברת שחר, מאוד



תוך שקלול כל הפרמטרים של   

 במקום הראשון, שביעות הרצון

מבין החברות הבינוניות: 

סיכוםסיכום  - -   אלמנטריאלמנטריביטוח ביטוח 

חברת שומרה
 (ציון כללי: 8.3)
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. בשל מספר משיבים קטן מדי, שלמה וביטוח חקלאי לא נכללו בניתוח, שירביטחשוב לציין כי החברות 



בקרב החברות הגדולות: 

לא הוכרזה חברה מנצחת

סיכוםסיכום  - -   אלמנטריאלמנטריביטוח ביטוח 

לא הוכרזה חברה מנצחת

בשל הצורך בשיפור רמת 

השירות המוענקת לסוכנים
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