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2019סקר שביעות רצון מהשרות בקרב סוכני ביטוח בתחום הבריאות וביטוחי סיעוד נערך במהלך יוני 

סוכנים חברי לשכה אשר השיבו באופן מלא או חלקי על שאלון שביעות רצון480השתתפו 

:תחומי השירות שנבדקו

NPSמדד : נושאים נוספים שנבדקו

ושביעות הרצון שלו מהחברה מולה הוא  , עבור כל אחד מהתחומים נבדקה החשיבות שהסוכן מייחס לתחום
באותו תחום בו נבדקה החשיבות, עובד

כל סוכן התבקש לדרג את שביעות הרצון שלו מהחברות שאיתן הוא עובד  

הוגנות העמלות•
מערך החיתום בחברה•
מנהלי החברה  /זמינות עובדי•
הימנעות החברה מתחרות עם הסוכן•

היקף רשימת רופאי ההסדר•
ייחודיות במוצרי החברה/ ערך מוסף•

שירות לסוכן•
הוגנות סילוק תביעות•
זמן טיפול בתביעות•
עדכונים/תכנית הדרכות•
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השיטה
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דרגות5–סולם תגובות 

:  בשאלות. 1
דרגות הסולם, 1-5סולם של –דירוג 

כלל לא שבע רצון) 1(
רצון מועטהשביעות ) 2(
רצון בינוניתשביעות ) 3(
שביעות רצון רבה) 4(
שביעות רצון רבה מאד) 5(
)1-5בטווח (ממוצע היגד + התפלגות : מוצגים

דוגמה לדירוג של היגד. 2
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י כלל הסוכנים"לצורך חישוב ממוצע שביעות רצון כוללת דרוג כל תחום שוקלל בחשיבות שבה הוערך תחום השירות ע. 3



מספר משיבים לפי חברה

5

)הכשרה ביטוח לא נכללה בשל מיעוט משיבים(משיבים 20לפחות בניתוח הסטטיסטי נכללו חברות אשר להן 
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תוצאות



חשיבותם של מרכיבים בעבודת הסוכן מול חברות הביטוח
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7.5 7.2 7.2

5.9 5.6 5.4 5.3
4.8

3.8
3.1

שרות לסוכן הוגנות בסילוק 
תביעות

זמן טיפול 
בתביעות

הימנעות  
מתחרות  

בסוכן  
באמצעות 

פעילות ישירה

מערך החיתום 
בחברה

הוגנות  
העמלות

זמינות  
מנהלי  /עובדי

החברה

ייחודיות  
במוצרי 
החברה

היקף רשימת  
רופאי ההסדר 

בחברה

תכנית  
ההדרכות 
והעדכונים

ולאחריו הוגנות בסילוק תביעות וזמן הטיפול בתביעות, המרכיב החשוב ביותר לסוכני הביטוח הוא השירות



שביעות רצון מהשירות לסוכן
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ולאחריה חברת מנורה, חברת איילון דורגה במקום הגבוה ביותר•
חברת הפניקס דורגה במקום אחרון בשביעות הרצון מהשירות שהיא נותנת לסוכנים•



משך זמן הטיפול בתביעות
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ולאחריה חברת איילון, חברת מנורה דורגה במקום הגבוה ביותר•
חברת הפניקס דורגה במקום האחרון במשך זמן הטיפול בתביעות•



הוגנות בסילוק תביעות
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ולאחריה חברת איילון, חברת מנורה דורגה במקום הגבוה ביותר•
חברת הפניקס דורגה במקום האחרון•



מנהלי החברה/זמינות עובדי
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ולאחריה חברת איילון, חברת מנורה דורגה במקום הגבוה ביותר•
חברת הפניקס דורגה במקום האחרון•



תכנית העדכונים וההדרכות של החברה
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.  בתחום ההדרכות כלל קיבלו את הציון הגבוה ביותר מבין החברות ובמקום שני מגדל•
הפניקס קיבלו את הציון הנמוך ביותר מבין החברות בתחום העדכונים וההדרכות•



הוגנות העמלות
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ולאחריה חברת איילון, חברת מנורה דורגה במקום הגבוה ביותר•
חברת הפניקס דורגה במקום האחרון•



הימנעות החברה מפעילות ישירה המתחרה בסוכן
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שטח ירוק משמעו שביעות רצון מהימנעות החברה מתחרות בסוכן  •
ושטח אדום משמעו חוסר שביעות רצון



מערך החיתום בחברה
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היקף רשימת רופאי ההסדר של החברה
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.במנורה רמת שביעות הרצון מהיקף רשימת רופאי ההסדר הכי גבוהה ובפניקס הכי נמוכה•



ייחודיות במוצרי החברה/ ערך מוסף
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באיילון רמת שביעות הרצון מהערך המוסף או הייחודיות של מוצרי החברה גבוה ביותר  •
הנמוך ביותרבהפניקס •
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ל"ביטוח נסיעות לחו



ל"שווק ביטוח נסיעות לחו
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85%

51%

34% 32%

4% 4% 1%

פספורטכארד הראל מגדל הפניקס מנורה כלל שירביט

בהיקף  , כן
56%, נרחב

בהיקף  , כן
35%, נמוך

9%, לא

"?ל"עם איזו חברה הינך משווק ביטוח נסיעות לחו" ?ל"האם אתה עוסק בתחום ביטוח נסיעות לחו

כאשר החברה העיקרית הינה פספורטכארד, ל בהיקף נרחב"משווקים ביטוח נסיעות לחו, שהשיבומהסוכנים 56%



ל"שווק ביטוח נסיעות לחו
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35%

17% 17%

9%
6%

15%

חוסר זמן לא בקיא בתחום לא משתלם לא מעוניין לא עומד בתחרות סיבה אחרת

"?ל"מה הסיבה שאינך משווק ביטוח נסיעות לחו"

ל היא חוסר זמן"הסיבה המרכזית לכך שלא משווקים ביטוח נסיעות לחו



ל"שביעות רצון בתחום ביטוח נסיעות לחו
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.  ל"פספורטכארד מובילה בשביעות הרצון בביטוח נסיעות לחו
.רמת שביעות הרצון נוטה להיות גבוהה בכל החברות



שביעות רצון לפי מחוזות

22



מרחב/ שביעות רצון לפי מחוז
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מרחב/ נכונות להמליץ לפי מחוז
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)ציון ממוצע כולל(דירוג החברות 

25

.  ואיילוןמנורה : החברות שהכי מרוצים מהן
.  לשאלה) על פני כל העונים(הממוצעת ) 1-10(והוכפלה בחשיבות ) 1-5(נמדדה שביעות הרצון מכל תחום : חישוב שביעות הרצון

על פני כל השירותים בתוך כל חברה מניב את התוצאות המוצגות) 5עד 1(ממוצע הסולם החדש . 1-5בוצעה התמרה ליניארית לנתונים לסולם של 



דירוג החברות לפי נכונות להמליץ על החברה

26

.  החברה שהכי מרוצים ממנה היא מנורה
)1-10(המדד הוא מיצוע של שאלת הנכונות להמליץ על חברה 
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תודה
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