
מגמות בביטוח אלמנטרי
אסף מיכאליאסף מיכאלי

מנהל מחלקת ביטוח כללימנהל מחלקת ביטוח כללימנהל מחלקת ביטוח כללימנהל מחלקת ביטוח כללי

ביטוח וחיסכוןביטוח וחיסכון, , אגף שוק ההוןאגף שוק ההון

האוצרהאוצרמשרד משרד 
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שירותמוצרים

פוליסה תקנית 

דירות

פוליסה תקנית 

רכב
מדד השוק

פרסום מדדי  

תביעות

הגברת התחרות והשקיפותהגברת התחרות והשקיפות

אפליקציה 

ביטוח רכב
מוצרים

מחיר

שירות
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כתבי שירות

-רכב חובה 
עדכון משתנים

בנקים 

למשכנתאות

פרסום מדדי  

שירות

רכב  - מחשבון 

חובה

ביטוח רכב



!המשך כנס מוצלח!המשך כנס מוצלח
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פוליסה תקנית לביטוח רכב

צד שלישי יכלול הוצאות שונות שיתבעו על ידוכיסוי �

'המבוטח על קבלת הכספים מצד געדכון �

חברת הביטוח תהיה אחראית לפגם שנוצר בעת �

4

חברת הביטוח תהיה אחראית לפגם שנוצר בעת �

תיקון הרכב ובשל כך הוסרה אחריות היצרן

יתוקן בחלפים מקוריים או  - רכב שגילו עד שנתיים �

בלבדחדשים 

הפחתת דמי ביטול פוליסה על ידי המבוטח�



2013 - פוליסה תקנית לביטוח דירות 

כיסוי מיטבי למבוטח–רעידת אדמה �

ניסוח תנאים אחידים לכל  - ' ביטוח חבות כלפי צד ג�

השוק  

5

השוק  

החזר גבוה יותר - הפוליסה על ידי מבוטח ביטול �

הודעה  , פירוט נימוקים -ביטול הפוליסה על ידי מבטח �

מראש ימים  45



2013 - פוליסה תקנית לביטוח דירות 

"שוברי תכשיטים"מענה לנושא  -דרכי הפיצוי �

הצמדה למדד תשומות הבניה -ביטוח מבנה �

ד"שכאבדן הכנסות /כיסוי גבוה יותר להוצאות�
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ד"שכאבדן הכנסות /כיסוי גבוה יותר להוצאות�

עדכון סעיף הכינון�



הפחתת דמי עמילות -ביטוח משכנתה 

תוך  , למבוטחיםהמשך מגמת הפחתת הפרמיה �

.שמירה על איכות מבטחי המשנה

בין סוכנויות הבנק לסוכנים  אפליה בעמלה מניעת �
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בין סוכנויות הבנק לסוכנים  אפליה בעמלה מניעת �

אחרים

תעריף הביטוח לכזה שישקף שיעור נזקים של קירוב �

.2003כנדרש במכתב המפקח בשנת  70%

תרשימים



כתבי שירות

גבולות כתב השירות�

גורמי השיווק  �
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ספקי  , לשכת סוכני ביטוח, דיאלוג עם חברות ביטוח�

.סקירה משווה בעולם, שירות שונים



סקירה משווה -כתבי שירות 

/קליפורניה  אנגליהגרמניהישראלנושא
ניו יורק

פרק ייעודי בחוק  אין חוק ייעודיאין חוק ייעודיייעודי אין חוקחקיקה

הביטוח

לא ביטוחבכפוף למבחניםבכפוף למבחניםלא מוסדרהאם ביטוח
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סמכות לסיווג  

כתבי שירות

מפקח על הביטוחבית משפטבית משפטמפקח על הביטוח

פיקוח על ספק  

השירות

רישום ייעודי ופיקוחלא מפוקחלא מפוקח  לא מפוקח

אם נמכר  , חברת ביטוחאחריות למוצר

חברת ביטוח במעורבות

ספק שירותחברת ביטוחחברת ביטוח

האם מותר לסוכן  

למכור כתב  

שירות

רשאי לשווק ביטוח  מדיניות פיקוח אין

  או מוצר שקשור
לביטוח

  רשאי לשווק ביטוח
בלבד

לא רשאי לשווק כתב  

שירות



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 �





הפחתת דמי עמילות -ביטוח משכנתה 

32%
30%

שיעור עמלה ממוצע
מקיף דירות בנקים למשכנתאות רכב חובה רכב רכוש
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14% 13% 13%

22%

3% 4% 4%

13% 14% 13%

2010 2011 2012
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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

14

600

200

862

508

לאחר שבוע לאחר חצי שנה חודשים 8לאחר 

  154%עלייה של 
בהחזר למבוטח

  43%עלייה של 
בהחזר למבוטח



מדדי שירות

:כיצד ניתן לדרג שירות�

סקרי שביעות רצון אצל מבוטחים�

מדידת זמני שירות והמתנה�

15

מדידת זמני שירות והמתנה�

נתוני החברה–מדדי תביעות �

מדרג פניות ציבור�

בניית מתודולוגיה לאיסוף הנתונים�

התקשרות עם חברות מקצועיות�



ולעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף  למבוטחים כלי �

יתקשרו עימוהמוסדי 

פיקוח ואכיפה

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי תביעות
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פיקוח ואכיפה�

הגברת התחרות�

שקיפות�



מספר תביעות–דיווח שנתי לממונה �

שיעור תביעות–פרסום מדדים השוואתיים �

:החוזרעקרונות 

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי תביעות

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

בהליך בוררות�

בתי המשפט�



 טיפול אופן לגבי שנה מידי הביטוח שוק מצב בחינת�
בתביעות

 הביטוח חברות פניית לגבי שנה מידי השוק מצב בחינת�

מדד השוק

 הביטוח חברות פניית לגבי שנה מידי השוק מצב בחינת�
.משפטי להליך

.שונים ביטוח בענפי הביטוח תביעות היקף לגבי מידע�



2012נתוני שנת –מדד השוק 

תביעות בחברות ביטוח

תביעות  

שאושרו

תביעות  

שנדחו

תביעות  

שנסגרו  

בפשרה

תביעות  

שבוטלו
כ"סה
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נזק  (רכב רכוש 

94%1%0%5%100%)עצמי

77%15%4%4%100%)'צד ג(רכב רכוש 

13%2%74%11%100%רכב חובה

71%14%1%14%100%)מבנה(דירות 

83%7%2%8%100%)תכולה(דירות 



2012נתוני שנת –מדד השוק 

70%

80%

90%

100%

סטטוס תביעות בחברות הביטוח
209,621

164,745
56,594

19,799

27,131
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

נזק  (רכב רכוש 
)עצמי

)תכולה(דירות  )'צד ג(רכב רכוש  )מבנה(דירות  רכב חובה

תביעות שאושרו תביעות שנדחו תביעות שנסגרו בפשרה תביעות שבוטלו



2012נתוני שנת –מדד השוק 
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2012נתוני שנת –מדד השוק 

3%
2%

רכב רכוש  -משך זמן טיפול בתביעות שאושרו
)נזק עצמי(

22

55%

22%

13%

יום 30עד 

יום 30-60

יום 60-120

יום 120-180

יום ומעלה 180



2012נתוני שנת –מדד השוק 

3%

3%

רכב רכוש  -משך זמן טיפול בתביעות שאושרו
)צד שלישי(
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25%

29%

17%

יום 30עד 

יום 30-60

יום 60-120

יום 120-180

יום ומעלה 180



2012נתוני שנת –מדד השוק 

3%

דירות -משך זמן טיפול בתביעות שאושרו
)מבנה(

24

31%

18%

14%

5%

3%

יום 30עד 

יום 30-60

יום 60-120

יום 120-180

יום ומעלה 180



2012נתוני שנת –מדד השוק 

3%

דירות -משך זמן טיפול בתביעות שאושרו
)תכולה(

25

38%

22%

15%

4%
יום 30עד 

יום 30-60

יום 60-120

יום 120-180

יום ומעלה 180



2012נתוני שנת –מדד השוק 

תביעות בבית משפט

תביעות  

שאושרו

תביעות  

שנדחו
כ"סהאחרפשרה
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נזק  (רכב רכוש 

24%21%52%4%100%)עצמי

47%18%34%2%100%)'צד ג(רכב רכוש 

7%0%93%0%100%רכב חובה

29%37%16%18%100%)מבנה(דירות 

28%33%28%10%100%)תכולה(דירות 



2012נתוני שנת –מדד השוק 

93%

תביעות בבית משפט
תביעות שנדחו פשרה תביעות שאושרו
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נזק  (רכב רכוש 
)'צד ג(רכב רכוש )עצמי

רכב חובה

21%

18%

0%

52%

34% 24%

47%

7%



2012נתוני שנת –מדד השוק 

37%

33%
29%

תביעות בבית משפט
תביעות שנדחו פשרה תביעות שאושרו
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)מבנה(דירות 

)תכולה(דירות 

16%

28%
29%

28%


