


מבנה ענף ביטוח נסיעות 

ונתונים כמותיים



נתוני מכירות ונתח שוק 
-פרמיות ברוטוחברה  

2009
פרמיות ברוטונתח שוק  

2010 
נתח שוק  

)הערכה(

131,31440%104,84032%הראל  

143,14644%144,88144%כלל

15,7085%34,53510%הפניקס

AIG14,3704%14,7814%

לא נמצא נתון 12,2294%שירביט
בדוח הכספיבדוח הכספי

לא נמצא נתון 6,0392%מנורה
בדוח הכספי

לא נמצא נתון 2,9911%איילון
בדוח הכספי

לא נמצא נתון 1,622מגדל
בדוח הכספי

327,419כ"סה

 2009דוח הממונה : מתוך
של החברות 2010דוחות כספיים 



כ היקף הפרמיות בענף אינו משתנה מזה מספר שנים"סה�
מיצרים חסמי כניסה  , כדוגמת קופות חולים,ערוצי הפצה מסורתיים �

לחברות ביטוח נוספות המבקשות להגדיל תחרות בענף

פעילות התחום מחייבת הגדלת נתח שוק  �

"  אילוף" -אדישות לחברה המבטחת–הרגלי רכישה של הלקוחות �

חסמים– ענף ביטוח נסיעות 

"  אילוף" -אדישות לחברה המבטחת–הרגלי רכישה של הלקוחות �
הצרכנים לביטוח חינם   

תפיסת סוכן הביטוח את המוצר  �



קופות חולים 

סוכן ביטוח 
9%

אינטרנט 
4%

אחר 
4%

התפלגות ערוצי ההפצה
 

קופות חולים 
47%

כרטיסי אשראי 
22%

משרדי נסיעות 
14%



מגמות ושינויים בענף



המשך פעילות קופות החולים כערוץ הפצה ייקבע את עיקר השינוי  �

כניסת חברות ביטוח נוספות תוביל לשינוי בתדמית הענף ותפיסת  �

הסוכן את המוצר

"סגירה"או מוצר  /ו"  חדירה"מוצר �
התעצמות ערוצים  –שינויים מבניים במשרדי הנסיעות �

.מיקוח כחהתאגדויות של משרדים ליצירת /ישירים
גידול בפוליסות  =חיפוש מתמיד להפחתת הוצאות –חברות וגופים �

קולקטיבקולקטיב

מכירה אינטרנטית ופיתוח טכנולוגיות נוספות�



אתגרים 

 OUT-אירופה הקלאסית
IN -אפריקה , דרום אמריקה  IN -אפריקה , דרום אמריקה 



עולם הנסיעות משתנה ועימו צורכי האוכלוסייה�

פעילויות מיוחדות  /עסקים/חופשה -מטרות הנסיעה �

הלקוח אינו מודע לסיכונים�

מענה מתאים למצב רפואי�

קופת החולים מכירים  את התיק  "–הרגלי חשיבה של הלקוחות  �

..."יש לי ביטוח חינם בכרטיס אשראי.." /"שלי

הרגלי חשיבה

..."יש לי ביטוח חינם בכרטיס אשראי.." /"שלי



הטסה   -האם משאירים לשיקול דעת המבוטח לרכישת כיסויים �

כיסוי מופחת להוצאות רפואיות אשפוז  / כיסוי לרעידת אדמה/רפואית

)כדוגמת תוכניות הביטוח של חברות האשראי(
עלויות השירותים הרפואיים�

שילוב פעילויות  , יעדים מרוחקים –חיפוש מתמיד אחר ריגושים�

מיוחדות  

נפגעי סמים  �

...20ילר הישראלי כבר לא בן 'המוצ�
הגיל השלישי�



עולם שלישי– פינוי אווירי לבית חולים �

הטסה רפואית�

יחידת איתור וחילוץ מקצועית בלתי תלויה  �

הטכנולוגיה לשירות המבוטח�

....הישראלי תמיד רוצה להרגיש בבית�

הערכות ומתן שירות בזמן אמת

....הישראלי תמיד רוצה להרגיש בבית�



שנה טובה


