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ארגז הכלים של המבוטח

שירות
איכות  

המוצר
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מבוטח

מחיר
  סילוק

תביעות



)2012עדכון אוקטובר ( -פוליסה תקנית לביטוח רכב �

2013 - לביטוח דירות תקנית פוליסה �

?על מה נדבר

תקנות הפחתת דמי עמילות בביטוח מבנה אגב  �

משכנתה

שירותחוזר �

3



?על מה נדבר

דיווח שנתי ראשון  2013במרץ  31 -סילוק תביעות �

מתוקף חוזר איסוף מידע סטטיסטי 

עדכון משתנים בתעריף רכב חובה
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עדכון משתנים בתעריף רכב חובה�



פוליסה תקנית לביטוח רכב

הפחתת דמי ביטול פוליסה על ידי המבוטח�

צד שלישי יכלול הוצאות שונות שיתבעו על ידוכיסוי �

'המבוטח על קבלת הכספים מצד געדכון �
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'המבוטח על קבלת הכספים מצד געדכון �

חברת הביטוח תהיה אחראית לפגם שנוצר בעת �

היצרןתיקון הרכב ובשל כך הוסרה אחריות 

השתתפות עצמית אחת בלבד�



2013 - פוליסה תקנית לביטוח דירות 

ניסוח תנאים אחידים   -ערך קרקע /ערך חילוףביטוח �

השוקלכל 

'  ביטוח חבות כלפי צד ג�
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'  ביטוח חבות כלפי צד ג�

הפוליסה על ידי מבוטח ביטול �

חובת הנמקה   -ביטול הפוליסה על ידי מבטח �

מראש ימים  45והודעה    



2013 - פוליסה תקנית לביטוח דירות 

הצמדה למדד תשומות הבניה -ביטוח מבנה �

ד"שכאבדן הכנסות /להוצאותמשופר כיסוי �

הארכת התקופה - עדכון סעיף הכינון �
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הארכת התקופה - עדכון סעיף הכינון �

הבהרה -דירה שאינה תפוסה �



הפחתת דמי עמילות -ביטוח משכנתה 

ביטוח מעין חובה�

�Loss Ratio 70%-נמוך מ

תוך  , למבוטחיםהמשך מגמת הפחתת הפרמיה �
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תוך  , למבוטחיםהמשך מגמת הפחתת הפרמיה �

המשנהשמירה על איכות מבטחי 

בין סוכנויות הבנק לסוכנים  אפליה בעמלה מניעת �

אחרים



ולעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף  למבוטחים כלי �

המוסדי  

פיקוח ואכיפה

חוזר איסוף מידע סטטיסטי  
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פיקוח ואכיפה�

כלי שיווקי למבטח -הגברת התחרות �

שקיפות�



דרכי סילוק תביעות�

זמני טיפול בתביעות�

:החוזרעקרונות 

חוזר איסוף מידע סטטיסטי  

:הנתונים יתייחסו למשך הזמן שעובר עד ליישוב התביעות
בחברות הביטוח �

בהליך בוררות�

בתי המשפט�



מדדים  –חוזר איסוף מידע סטטיסטי 



עדכון משתנים בתעריף רכב חובה

טכנולוגיות מצילות חיים ברכב תוביל להוזלת התקנת �

החובהפרמיית ביטוח רכב 

  -הטכנולוגיות שאושרו �
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  -הטכנולוגיות שאושרו �

)ESP(לבקרת יציבות מערכת �

)ABS(למניעת נעילת גלגלים מערכת �

מרחקהתראה על אי שמירת מערכת �

)  FCW,LDW(התראה על סטייה מנתיב מערכת �



!המשך כנס מוצלח!המשך כנס מוצלח
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הפחתת דמי עמילות -ביטוח משכנתה 

38%39%39%

שיעור עמלה ממוצע

ביטוח דירה באמצעות בנקים למשכנתאות מקיף דירות שלא באמצעות הבנקים

רכב רכוש רכב חובה
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38%39%39%

20%21%22%

16%16%16%

4%4%4%

201120102009



הפחתת דמי ביטול פוליסה על ידי המבוטח

1,600

1,900

החזר כספי למבוטח -ח  "ש 2,000עבור פרמיה של 

מנגנון ישן מנגנון חדש

  19%עלייה של 
בהחזר למבוטח
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600

200

862

508

לאחר שבוע לאחר חצי שנה חודשים 8לאחר 

  154%עלייה של 
בהחזר למבוטח

  43%עלייה של 
בהחזר למבוטח


