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אלמנטרכנס 

2012נובמבר 



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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דירוג חברות הביטוח לפי אחוז פניות דירוג חברות הביטוח לפי אחוז פניות 

    מוצדקות ביחס לנתח שוק בענף הרכבמוצדקות ביחס לנתח שוק בענף הרכב

14%

36%
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שומרה מגדל אליהו ביטוח  
חקלאי

הראל מנורה AIG הפניקס הכשרה שלמה איילון כלל ביטוח  
ישיר

שירביט

0% 0% 0% 0%

5% 5%
6% 6% 6% 6%

8%
9%

14%



דירוג חברות הביטוח לפי אחוז פניותדירוג חברות הביטוח לפי אחוז פניות

מוצדקות ביחס לנתח שוק בענף הרכבמוצדקות ביחס לנתח שוק בענף הרכב

20112011  --  20122012השוואת שנים  השוואת שנים  

6.13%

7.58%

8.68%

14.43%

36.06%

0.00%

2.81%

10.88%

7.81%

12.91%

שלמה

איילון

כלל

ביטוח ישיר

שירביט

2011

2012

4
0% - 2011

0% - 2011

0% - 2011

0.00%

4.68%

4.86%

5.57%

5.58%

6.42%

0% -2012

0% - 2012

0% - 2012

12.14%

1.38%

7.49%

20.36%

5.53%

18.70%

שומרה

מגדל

אליהו

ביטוח חקלאי

הראל

מנורה

AIG

הפניקס

הכשרה



: חברות שמצבן הוטב

חברות הביטוח שרשמו את  
הירידה הגדולה ביותר  

, AIG: באחוזי התלונות
, ביטוח חקלאי, הכשרה

מנורה וכלל

20112011  --  20122012השוואת שנים השוואת שנים 
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מנורה וכלל

:חברות שמצבן הורע

חברות הביטוח שרשמו את  
העליה הגדולה ביותר  

, שירביט: באחוזי התלונות
איילון והראל, ביטוח ישיר



חברות הביטוח המצטיינות במדרג חברות הביטוח המצטיינות במדרג 

...  ...  הןהן  20122012לשנת לשנת ' ' תביעות צד גתביעות צד ג
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.. .. ובמקומות הראשוניםובמקומות הראשונים

 השנה נמצאות ומגדל שומרה חברות•
!תלונות אפס עם ביותר הטוב במקום

 במשך נגדן תלונה אף נתקבלה לא•
  המדרג את מובילות והן כולה השנה

!לשבח ראוי הישג –שנתיים מזה

שומרה

מגדל
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חברות אליהו וביטוח חקלאי נמצאות •
גם הן במקום הראשון לאחר שלא  

!  נמצאו נגדן כל תלונות מוצדקות

 במקומות המדרג את מובילה  אליהו•
!החמישית השנה זו הראשונים

אליהו  

ביטוח חקלאי

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



:דוח ממצאים ומסקנות מסקר בנושא

עמדות סוכני הביטוח עמדות סוכני הביטוח 
כלפי חברות הביטוח כלפי חברות הביטוח 

בתחום הביטוח האלמנטרי  בתחום הביטוח האלמנטרי  
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2012אוקטובר 

בתחום הביטוח האלמנטרי  בתחום הביטוח האלמנטרי  

י חברת דיאלוג"בוצע ע

מוצג על ידי קובי צרפתי

ר הועדה לביטוח אלמנטרי"יו



תוכן ענייניםתוכן עניינים

פירוט הממצאיםפירוט הממצאים

רקע ושיטהרקע ושיטה
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סיכום ומסקנותסיכום ומסקנות



רקע ושיטהרקע ושיטה

• מרואיינים כמדגם מייצג של סוכני הביטוח החברים  701:  מדגם

בלשכת סוכני הביטוח 

• 3.7%–טעות הדגימה 

•  10-15/10/2012בוצע בתאריכים  , סקר טלפוני

• דירוג חברות הביטוח ומעקב אחרי השינויים לעומת : מטרות הסקר

2011   .
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2011   .

• נקבע על פי מספר הסוכנים שציינו " נתח שוק סוכנים: "הערה

שעובדים עם כל חברה כעיקרית או כשנייה.



תוכן ענייניםתוכן עניינים

פירוט הממצאיםפירוט הממצאים

רקע ומטרותרקע ומטרות
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סיכום ומסקנותסיכום ומסקנות



נתח שוק סוכנים
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חברה עיקרית ומשניתחברה עיקרית ומשנית––נתח שוק סוכנים נתח שוק סוכנים 

מהי חברת הביטוח העיקרית עימה הם עובדים בתחום , בשאלה בלתי נעזרת, המרואיינים נשאלו

.ומהי השנייה, האלמנטרי

15% 10%
10%

10%
11%11%

16%

23%

27%
29%

31%

15%

20%

25%

30%

35%

מהסוכנים  71%

ציינו חברה  
עיקרית וחברה  

משנית
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5% 5%
1% 1% 0%

6%

6% 5% 4% 4%

1% 0% 1%

10%
6%6%

13%
17%19%

16%

1%1%
2%

9%10%
11%11%

0%

5%

10%

15%

הפניקס הראל כלל מנורה מגדל אליהו שומרה איילון הכשרה

ביטוח

ביטוח

חקלאי

שירביט שלמה

חברה עיקרית חברה שנייה סה"כ



השוואה  השוואה    - - חברה עיקרית ומשנית חברה עיקרית ומשנית ––נתחי שוק סוכנים נתחי שוק סוכנים 

לשנה קודמתלשנה קודמת

מהי חברת הביטוח העיקרית עימה עובדים בתחום  , בשאלה בלתי נעזרת, המרואיינים נשאלו

.ומהי השנייה, האלמנטרי

26% 25% 24%

18%

31%

27%

16%

28%

23%

29%

20%

25%

30%

35%

הבדל מובהק*

הבדל מובהק*

14

10% 10%
8% 8%

2% 2%

16%

11%
9%

11% 10%

2% 1%
0%

5%

10%

15%

הראל הפניקס כלל מנורה מגדל אליהו הכשרה

ביטוח

שומרה איילון ביטוח

חקלאי

שירביט

2011 2012

חלו  , אשר להם גם מובהקות סטטיסטית, השינויים המשמעותיים ביותר

-וב 5%-אשר נתח שוק הסוכנים שלהן עלה ב, בחברות הפניקס ושומרה
.בהתאמה 3%

הבדל מובהק*



כלל  –הערכת חברות הביטוח 

חברות הביטוח
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חברות הביטוח



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

� יחס עובדי החברה לסוכן 

� מקצועיות העובדים 

� הוגנות החברה בקבלת החלטות לגבי 

תשלום תביעות 

� מהירות הטיפול בתביעות 

הכשרות לסוכנים

יחס  

סוכן  

חברה
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� הכשרות לסוכנים

� גמישות החתמים בביטוח פרט 

� גמישות החתמים בקבלת עסק 

� תעריפי החברה 

� שרות בתחום הטכנולוגי 

� יכולת להתאים את מוצריה –חדשנות 

לדרישות השוק 

מדיניות  

החברה



סך כל החברותסך כל החברות––הערכת החברה העיקרית הערכת החברה העיקרית 

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

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

8.4
7.7 7.6 7.4 7.4 7.3 7.2 7.0 6.9

6.2
6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
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0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

יחס לסוכן  מקצועיות  הוגנות

בתשלום

תביעות

טכנולוגיה חדשנות גמישות

בביטוח

פרט

מהירות תעריפים גמישות

בקבלת

עסק

הכשרות

באופן כללי ניתן לומר כי הפרמטרים אשר חברות הביטוח מוערכות בצורה 

,  חיובית יותר בהם הינם הפרמטרים הקשורים לקשר בינן לבין הסוכנים
.ובעיקר ביחס אל הסוכן
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השוואה לשנה קודמתהשוואה לשנה קודמת  - - פרמטרים להערכת חברות הביטוח פרמטרים להערכת חברות הביטוח 

חברה עיקרית–להלן ממוצעי שביעות הרצון שהתקבלו עבור הפרמטרים השונים 

20112012

8.98.7יחס לסוכן

8.07.9מקצועיות

8.07.8הוגנות בתשלום תביעות

הבדל מובהק*7.87.6טכנולוגיה

הבדל מובהק*

ישנה ירידה כללית בציוני שביעות הרצון מהחברה  2012-ניתן לראות כי ב

עבור מרבית הפרמטרים  . 2011-העיקרית בפרמטרים השונים בהשוואה ל

.מדובר בירידה בעלת מובהקות סטטיסטית

7.87.5חדשנות

7.77.5גמישות בביטוח פרט

7.57.3מהירות

7.37.1תעריפים

7.26.9גמישות בקבלת עסק

6.66.4הכשרות

הבדל מובהק*

הבדל מובהק*

הבדל מובהק*

הבדל מובהק*

הבדל מובהק*



–הערכת חברות הביטוח 
ניתוח לפי חברות
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ניתוח לפי חברות

 8%מוצגות רק חברות שלהן נתח שוק של , בשל מספר משיבים נמוך
.ומעלה
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גמישות החתמים בביטוח פרטגמישות החתמים בביטוח פרט

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

7.5 7.2 7.1 7.1 7.1
8.0 7.8 7.4

6.7
כלל החברות, 7.3

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

הראל כלל מגדל מנורה הפניקס שומרה הכשרה

ביטוח

אליהו  איילון 
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גמישות החתמים בביטוח עסקגמישות החתמים בביטוח עסק

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

7.1 6.9 6.7 6.7 6.7
7.7 7.3

6.5 6.5
כלל החברות, 6.9

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

הראל כלל מגדל מנורה הפניקס הכשרה

ביטוח

שומרה אליהו  איילון 
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השירות הטכנולוגיהשירות הטכנולוגי

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

8.4
7.6 7.5 7.2 7.1

8.0
7.4

6.4 6.3

כלל החברות, 7.4

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

מגדל הראל כלל מנורה הפניקס שומרה הכשרה

ביטוח

אליהו  איילון 
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תעריפי החברהתעריפי החברה

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

6.9 6.9 6.9 6.8 6.6

7.9
7.5 7.4

6.7
כלל החברות, 7.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

הראל הפניקס מנורה כלל מגדל שומרה הכשרה

ביטוח

אליהו  איילון 
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יכולת להתאים מוצרים לשוקיכולת להתאים מוצרים לשוק––חדשנות חדשנות 

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

7.6 7.6 7.4 7.4
7.0

8.3
7.8

6.7 6.5

כלל החברות, 7.4

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

מגדל הראל כלל הפניקס מנורה שומרה הכשרה

ביטוח

אליהו  איילון 



25

מהירות הטיפול בתביעותמהירות הטיפול בתביעות

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

7.8
7.3

6.8 6.8 6.6

8.3 8.0 7.8

6.4

כלל החברות, 7.2

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

מגדל הראל מנורה הפניקס כלל אליהו  שומרה הכשרה

ביטוח

איילון 
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הוגנות בקבלת החלטות בנושא תביעותהוגנות בקבלת החלטות בנושא תביעות

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

8.1
7.7 7.5 7.3 7.2

8.4 8.2 8.2

7.0
כלל החברות, 7.6

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

מגדל הראל כלל מנורה הפניקס שומרה הכשרה

ביטוח

אליהו  איילון 
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יחס עובדי החברה לסוכןיחס עובדי החברה לסוכן

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

8.5 8.5 8.4 8.1 8.0
8.9 8.8 8.5

8.1
כלל החברות, 8.4

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

הראל מגדל כלל מנורה הפניקס הכשרה

ביטוח

שומרה אליהו  איילון 
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מקצועיות העובדיםמקצועיות העובדים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

8.0 8.0
7.6 7.3 7.3

8.2 8.1 8.1

7.0

כלל החברות, 7.7

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

מגדל הראל כלל הפניקס מנורה שומרה אליהו  הכשרה

ביטוח

איילון 
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הכשרות לסוכניםהכשרות לסוכנים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברות הביטוח העיקרית והמשנית איתן הם  

.1-10עובדים על פני הפרמטרים השונים בסולם של  להלן הממוצעים  

.שהתקבלו

7.3
6.5 6.3 6.1 5.8

7.3

6.0
7.0כלל החברות, 6.2

8.0

9.0

10.0

6.1 5.8 6.0
5.4

4.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

מגדל כלל הראל הפניקס מנורה שומרה הכשרה

ביטוח

איילון  אליהו 
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הערכת החברות על פי השירות הערכת החברות על פי השירות 

מחוזות השונים מחוזות השונים //הניתן במרחביםהניתן במרחבים מחוזות השונים מחוזות השונים //הניתן במרחביםהניתן במרחבים

 8%מוצגות רק חברות שלהן נתח שוק של , בשל מספר משיבים נמוך
.ומעלה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעמגדל
8.328מחוז צפון

8.220מחוז ירושלים 8.220מחוז ירושלים

8.043מחוז מרכז

7.624מחוז סוכנויות

8.0115כ החברה"סה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעכלל
7.878מחוז מרכז

7.831מחוז חיפה והצפון
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7.831מחוז חיפה והצפון

7.533מחוז ירושלים והדרום

7.142מחוז אריה

7.6184כ החברה"סה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעהפניקס
7.566אשכול דן

7.249אשכול תיכון 7.249אשכול תיכון

7.128סניף ירושלים+ אשכול מרכז 

7.138אשכול צפון

7.3186כ החברה"סה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעמנורה
8.341מחוז ירושלים

7.625מחוז חיפה 7.625מחוז חיפה

7.418מחוז דרום

7.227מחוז סוכנויות

6.828מחוז תל אביב

7.6139כ החברה"סה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעהראל
8.622מחוז ירושלים

8.422מחוז מרכז המשמר 8.422מחוז מרכז המשמר

7.944מחוז מרכז דן

7.853מחוז מרכז ציון

7.636מחוז הצפון

8.0177כ החברה"סה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעאיילון
9.05מחוז נתניה

8.08מחוז ירושלים 8.08מחוז ירושלים

7.516מחוז חיפה

7.136מחוז תל אביב

7.565כ החברה"סה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעהכשרה ביטוח
8.416מחוז אקספרס

8.34מחוז ירושלים 8.34מחוז ירושלים

8.016מחוז מרכז

7.918מחוז חיפה

7.73מחוז השפלה

8.157כ החברה"סה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעאליהו
8.738סניף תל אביב

8.223סניף ירושלים 8.223סניף ירושלים

6.816סניף חיפה

8.177כ החברה"סה



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

  השוניםהשונים

המרואיינים התבקשו להעריך את חברת הביטוח העיקרית והמשנית איתה עובדים על פי שביעות  

. 1-10בסולם של , מרחב איתם עובדים/ רצונם מאיכות השירות שאותה מקבלים מהחברה במחוז 
 

Nממוצעשומרה
9.73*מחוז ירושלים

8.914מחוז סוכנויות 8.914מחוז סוכנויות

8.652מחוז מרכז

8.19מחוז חיפה

8.675כ החברה"סה

* .יש לנהוג במשנה זהירות בעת הסקת המסקנות הסטטיסטיות, בשל מספר המשיבים הנמוך



–הערכת חברות הביטוח 
שביעות רצון כללית
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שביעות רצון כללית

 9%מוצגות רק חברות שלהן נתח שוק של , בשל מספר משיבים נמוך
.ומעלה



שביעות רצון כלליתשביעות רצון כללית

כ השירות שניתן להם מהחברה  "המרואיינים התבקשו לדרג את מידת שביעות רצונם מסה
.להלן הממוצעים שהתקבלו. 1-10העיקרית והמשנית בסולם של 

7.8 8.0 7.9
7.5 7.4 7.2

8.6 8.9
8.5

7.47.5 7.3
6.9 7.0 7.0

7.9 7.7
8.2

6.8
7.3

7.6 7.9 7.7

7.3 7.2 7.1

8.3 8.3 8.3

7.1

6

7

8

9
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באופן כללי ניתן לומר כי הציונים  שניתנו לחברת הביטוח העיקרית הם גבוהים יותר 

בולטות לטובה  ) נתח שוק(החברות הבינוניות . מאלה שניתנו לחברת הביטוח המשנית

.בשיעורי שביעות הרצון הגבוהים שהן מקבלות מהסוכנים אשר עובדים עימן

0

1

2

3

4

5

כלל החברות הראל מגדל מנורה כלל הפניקס הכשרה

ביטוח

אליהו שומרה איילון

צויינה כעיקרית צויינה כמשנית סה"כ
מספר המשיבים–בתחתית הגרפים *



שביעות רצון כלליתשביעות רצון כללית השוואה לשנה קודמתהשוואה לשנה קודמת  --  

חברה עיקרית–להלן ממוצעי שביעות הרצון שהתקבלו 

20112012

9.18.9אליהו    

8.68.6הכשרה ביטוח   

8.78.5שומרה

8.18.0הראל    
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ישנה ירידה כללית בציוני שביעות הרצון הכללית   2012-ניתן לראות כי ב

כלל , הדבר בולט בחברות מנורה. 2011-מהחברה העיקרית בהשוואה ל

.עבורן הירידה בממוצע נמצאה מובהקת, והפניקס

8.37.9מגדל    

8.07.5מנורה   

 7.87.4כלל    

7.57.4איילון

7.77.2הפניקס    

8.17.8כלל החברותכלל החברות

הבדל מובהק*

הבדל מובהק*

הבדל מובהק*
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הצגת המודל לקביעת החברות המצטיינותהצגת המודל לקביעת החברות המצטיינות

R²=0.65

משקולותהפרמטרים

21%גמישות חתמים פרט

17%מהירות טיפול

13%מקצועיות

12%יחס לסוכן

9%חדשנות

8%תעריפים

5%גמישות חתמים עסקים

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

(המשקולות של הפרמטרים נקבעו לפי ניתוח רגרסיה לבחינת המשתנים המרכיבים את שביעות הרצון הכללית של הסוכנים . עובדים R²=0.65.(

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

. מקבלים את המשקולות הגבוהות ביותר) צבועים בכחול(אך ששת הפרמטרים הנכללים במודל המסביר , הפרמטרים נכללים בחישוב הציון הכללי

5%גמישות חתמים עסקים

5%מחשוב

5%הוגנות בתשלום תביעות

5%הכשרות

100%ציון כללי



תוך שקלול כל הפרמטרים של   

 במקום הראשון, שביעות הרצון
מבין החברות הגדולות: 

סיכוםסיכום  - - ביטוח אלמנטרי ביטוח אלמנטרי 

חברת מגדל
 (ממוצע כללי: 7.6)



סיכוםסיכום  - - ביטוח אלמנטרי ביטוח אלמנטרי 

תוך שקלול כל הפרמטרים של   

 במקום הראשון, שביעות הרצון
מבין החברות הבינוניות: 

חברת שומרה
 (ממוצע כללי: 8.1)



!תודה רבה!תודה רבה


