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ביטוח  סוכני 612בסקר השתתפו •

שאלונים1,765כ "סה, כל סוכן דירג מספר חברות ביטוח איתן הוא עובד•

2020הסקר נערך בחודש ספטמבר •

והחשיבות שהסוכן מייחס לשירות , נמדדה שביעות רצון בהיבטים מרכזיים של שירות•

בכל אחד מההיבטים שנמדדו

ל"שביעות רצון כללית מחברות ביטוח נסיעות לחונמדדה •

לפי מחוזות, דווח על שביעות רצון מהשירות בכל חברה•

כללי



מספר המשיבים לפי חברה
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התוצאות



חשיבותם של מרכיבים בעבודת הסוכן מול חברות הביטוח
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שירות לסוכן



זמן טיפול בתביעות
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הוגנות סילוק תביעות

:



יחודיות במוצרי החברה/ ערך מוסף 

;



מנהלי החברה/ זמינות עובדי 
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היקף רשימת רופאי ההסדר של החברה
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הוגנות העמלות

34



מערך החיתום בחברה
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עדכונים/ תוכנית ההדרכות 

36



הימנעות החברה מתחרות עם הסוכנים על לקוחות
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NPS (Net Promoters Score)במידה רבה מאוד= 10-ו, כלל לא= 0כאשר 0-10דרוג על סולם של " (?באיזה מידה תמליץ לחבר או קרוב: "מורכב משאלה אחת המופנית למשיב.  הוא מדד לצמיחה של מותג  .("
לצורך השוואה  לאורך זמן נכון לחשב את המדד .  הציון מחושב כהפרש בין אחוז המשיבים שהם מקדמים ואחוז המשיבים שהם משמיצים"). פאסיביים"-היתר, 0-6ומשמיצי מותג 9-10מקדמי מותג (סולם זה מכוון לשתי דרגות 

)Benchmark(מדד זה גם נותן לארגון את האפשרות להשוות את עצמו למול מתחרים בענף .  ובחינת מגמת שיפור שתתבטא בעלייה במדד

NPS: נכונות להמליץ על החברה בפני עמיתים
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דירוג החברות לפי נכונות להמליץ על החברה
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שביעות רצון מהשירות של חברות שירות רפואי



שירות לסוכן

3;

חברת רימונים לא מוצגת בשל מיעוט משיבים



הוגנות סילוק תביעות
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זמני תגובה
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ל"ביטוח נסיעות לחו



ל"שיעור הסוכנים שעובדות עם חברות ביטוח לנוסעים לחו
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ל "שיעור הסוכנים שעובדים עם חברות ביטוח לנוסעים לחו
)ל"מקרב סוכנים שמוכרים ביטוחי חו(
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ל"מה הסיבה שאינך משווק ביטוח נסיעות לחו
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ל"שביעות רצון כללית מחברות ביטוח הנסיעות לחו



ל"נכונות להמליץ על חברות ביטוח נסיעות לחו
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שביעות רצון לפי מחוזות



נכונות להמליץ על חברה לפי מחוז

4;



ציון שירותי חברה לפי מחוז
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החברה הזוכה בשביעות הרצון הגבוהה ביותר



)ציון ממוצע כולל(דירוג חברות השירות 
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)ציון ממוצע כולל(ל "דירוג החברות שעוסקות בביטוח לחו
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)ציון ממוצע כולל(דירוג החברות 
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