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מדדי שירות חברות הביטוח

את המבוטח במרכז ומקדמת  תפיסת הרשות מציבה 
קבלת בכלים שונים התנהלות הוגנת שתאפשר לו 
.  החלטות מושכלות ומימוש זכויות מלא

לדרג את חברות הביטוח לפי רמת מטרת המדד 

.השירות שהן מעניקות בכל מוצר

:ביטוח וחיסכון בקישור הבא, המדד זמין באתר רשות שוק ההון

https://www.gov.il/he/Departments/General/madad2020
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פרסום המדד מהווה תמריץ אפקטיבי לשיפור השירות והגברת  

התחרות לטובת הצרכן

מדד השירות הפך לכלי החלטה יעיל לציבור המעוניין בשירות הטוב  

(גמל, דירה, חובה, בריאות: בצד מחשבונים במוצרי)ביותר שיש 

מדדי שירות חברות הביטוח



מדד שירות חברות הביטוח

אובדן כושר  

עבודה
סיכון חיים
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2020רכיבי מדד השירות לשנת 

בסיס מידעתיאורמשקל במדדרכיב

40%תביעות
אחוז התביעות  

שאושרו ומהירות
הטיפול

648,793
תביעות

והמלצהשביעות רצון30%לקוחות
44,691
בקרות

,  תלונות וסיווגםכמות15%תלונות ציבור
ביחס לנתח שוק

3,577

שיעור מענה אנושי  10%מענה טלפוניזמן
דקות3תוך

11,493
בקרות

5%כלים דיגיטליים
האפשרות לבצע  

פעולות בצורה 
דיגיטלית  

דיווחים
מבוקרים



2020מדדי שירות חברות הביטוח 

אישיות. תבריאותדירותרכושחובהחברה
סיעוד 

(פרט)
סיכון חייםל"נח

אובדן  
כושר  
עבודה

9184ווישור

898985ליברה

868787שומרה

ביטוח חקלאי
858685

858381שירביט

8385847979הכשרה

868787827672848778הפניקס

82868783807980ביטוח ישיר

AIG81848279808377

8586848380788672איילון

798180שלמה

848378827677818572מנורה

808685777773818077כלל

798583787479747874מגדל

788481747470767369הראל

70הפול

838584807775808074ממוצע



ביטוח רכב חובה



ביטוח רכב חובה



ביטוח רכב רכוש

.ציוני החברה במדד תביעות ופניות ציבור מבוססים על מאגר נתונים קטן יחסית–חברת ווישור 



ביטוח רכב רכוש



ביטוח דירה



ביטוח דירה



ביטוח בריאות



ביטוח בריאות



ביטוח תאונות אישיות



אישיותביטוח תאונות 



(פרט)ביטוח סיעוד 



(פרט)ביטוח סיעוד 



ח"קופ-ביטוח סיעוד קבוצתי 

.ולכן חושב ממוצע משוקלל בקופה זו31.12.2018ההסכם בין חברת כלל לקופת חולים מכבי הסתיים ביום 



ח"קופ-ביטוח סיעוד קבוצתי 



ל"ביטוח נסיעות לחו

.2019-בלבד מנפח הפעילות בשוק זה בשנה הקודמת19%ל הצטמצם משמעותית עד לכדי "נסיעות לחוביטוח בעקבות התפרצות הקורונה נפח הפעילות בשוק 2020בשנת 1.

הרשות מדדה את הפעילות ופרסמה את הרכיבים במדד בהם הנתונים אפשרו קבלת נתונים אמינים על בסיס . 2020החברה החלה פעילות במוצר בשנת –חברת דויד שילד 2.
.פעילות בהיקף המינימלי הנדרש

משוקלל

שיעור 

תשלום 

תביעות

מהירות 

טיפול 

בתביעו

ת

8482848082888798הפניקס

AIG8396969686675280

8171717289889281מנורה

8179778189677897כלל

7977847081728591ביטוח ישיר

7684878281821093הראל

7469805868828989מגדל

8080837782787090ממוצע

98971009685דיויד שילד

ביטוח נסיעות לחו"ל 2020

מדד שירות בביטוח נסיעות 

לחו"ל

תשלום תביעות

טיפול 

בלקוחות

תלונות 

ציבור

זמן 

מענה 

טלפוני

כלים 

דיגיטליים



ל"ביטוח נסיעות לחו

משוקלל

שיעור 

תשלום 

תביעות

מהירות 

טיפול 

בתביעו

ת

3-7-9-57-13-1111-כלל

4-15-20-106-144-מנורה

AIG-500-1-2-13-20-4

6-13-12-131-1-10-1-הפניקס

9-11-13-10-6-182-1-ביטוח ישיר

9-18-12-24-12-2222-מגדל

10-5-6-52-6-71-1-הראל

6-10-10-10-1-7-122-ממוצע

תלונות 

ציבור

זמן 

מענה 

טלפוני

כלים 

דיגיטליים

ביטוח נסיעות לחו"ל - שינוי לעומת 2019

מדד שירות בביטוח 

נסיעות לחו"ל

תשלום תביעות

טיפול 

בלקוחות



ביטוח סיכון חיים  



ביטוח סיכון חיים  



ביטוח אובדן כושר עבודה



ביטוח אובדן כושר עבודה
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תביעות



תביעות  תשלום 
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.  תביעות ביטוח700,000-שנה מטפלות חברות הביטוח בכמדי -

.  ביטוח וחיסכון, המדד מבוסס על דיווחי החברות לרשות שוק ההון-

תביעות  יותר ניתן לחברה ככל שהיא מאשרת גבוה ציון -

בהן יותר מהראת הטיפול ומסיימת 

:  ממוצע של שני רכיבים-אופן החישוב 

-שאושרו ושולמו התביעות שיעור . 1

שנסגרוכלל התביעות התביעות שאושרו לבין בין סך היחס 

-הטיפול בתביעות מהירות . 2

שנסגרו  כלל התביעות לבין , למוצרשנסגרו בסטנדרט הזמן שנקבע היחס בין התביעות 
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2020-תביעות ביטוח כללי שנסגרו ב

2020מספר תביעות הביטוח שהטיפול בהן הסתיים בשנת 

2019שינוי לעומת מספר תביעות  ביטוח  

-43,34110%חובה

-176,8394%רכב רכוש  עצמי

-163,3886%'רכב רכוש צד ג

21,08111%דירות מבנה

-14,3743%דירות תכולה

-419,0235%כ תביעות  "סה
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2020-תביעות ביטוח בריאות שנסגרו ב

2020מספר תביעות הביטוח שהטיפול בהן הסתיים בשנת 

2019שינוי לעומת מספר תביעות  ביטוח  

100,3754%בריאות

59,2762%תאונות אישיות

4,81426%(פרט)סיעוד 

-40,80251%ל"נסיעות לחו

-205,26715%תביעות  כ "סה
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2020-תביעות ביטוח חיים שנסגרו ב

2020מספר תביעות הביטוח שהטיפול בהן הסתיים בשנת 

2019שינוי לעומת מספר תביעות  ביטוח  

כושר עבודהאבדן
11,3502%-

סיכון חיים
3,7518%-

-15,1014%תביעות  כ "סה
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2020-סכומים ששולמו למבוטחים ב

(₪באלפי )2020סכומים ששולמו לתובעים בשנת 

*ביטוח חייםביטוח בריאותביטוח כללי

תשלומיםביטוחתשלומיםביטוחתשלומיםביטוח

391,291ע.כ.א1,644,215בריאות4,098,643חובה

1,102,224סיכון חיים1,043,179תאונות אישיות5,564,966רכב רכוש

543,384(פרט)סיעוד 979,781דירות מבנה

2,473,534(קבוצתי)סיעוד 

213,676ל"נסיעות לחו

10,643,3905,917,9881,493,515כ"סה

.הנתונים המוצגים הם לפוליסות פרט מסוג ביטוח אובדן כושר עבודה וסיכון חיים בלבד שאינן כוללות רכיב חיסכון
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שביעות רצון והמלצת  
לקוחות



שביעות רצון והמלצת לקוחות  
מכוני מחקר מטעם  ידי עשרות אלפי שאלונים מבוצעים מדיי שנה על •

.  הרשות

מעבירות חברות הביטוח את פרטי ההתקשרות עם  , הרשותדרישת לפי •

.לקבלת שירות בתקופה האחרונהשפנו הלקוחות 

לכל מוצר ביטוח מפורסם מדד שנתי המבוסס על אלפי שאלונים  •

שפנו לחברת הביטוח וקיבלו שירות באחד מערוצי  ללקוחות טלפוניים 

.השירות

: בקרות לפי החלוקה הבאה44,691בוצעו 2020בשנת •

בביטוח כללי21,531–

בביטוח בריאות  12,427–

בביטוח חיים10,733–

34
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שביעות רצון והמלצת לקוחות  

:המדד מחושב כממוצע הציונים שניתנו לשאלות•

?בפנייהשביעות הרצון מטיפול החברה מהי מידת –

?באיזו מידה תמליץ על הצטרפות לחברה המבטחת–

: הביטוח הם החשובים ביותר ללקוחות חברות הערכים 

פשטות תהליך הטיפול בפניות  -פשוט 1.

משך זמן הטיפול בפנייה-קצר 2.

והוגנתעד כמה חברת הביטוח ישרה -הוגנות 3.

אדיבות ונכונות של נציג השירות לסייע  -אדיב 4.
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תלונות ציבור



תלונות הציבור
. המדד מבוסס על אלפי פניות המתבררות מדיי שנה ברשות

:כ"תלונות סה3,577טופלו ברשות 2020בשנת 
.  הסתייםתלונות שהטיפול בהן –
.תלונות שהתקבלו–

.  המוגשות לאגףטיפול בפניות ציבור תהליך •

:העברת התלונה להתייחסות הגוף המפוקח-(מיצוי הליכים)ה "שלב מצ–
סילוק•
.דחייה•

:מקצועיתבירור אצל מטפל במחלקה –
.  לא מוצדקת•
. מוצדקת•

ונמצאו פחות תלונות  , לרשות פחות תלונות על החברהעל כך שהוגשו במדד מעיד גבוה ציון 

(הרשותי החברה או "ע)שיש בהן ממש 

.  מהתלונות שהבירור בהן הסתיים נמצא שהחברה פעלה שלא כנדרש45%-כ2020בשנת 
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אופן החישוב

סיווג התלונות למוצרים. 1

:בהתאם למועד פתיחת התלונה וסיווג הסגירהניקוד התלונות . 2

',  נק1= נפתח •

',  נק2= סולק •

'נק4= מוצדק •

(  לפי נתח שוק)התאמה להיקף פעילות . 3

".ציון בית ספר"יחס התלונות להמרת . 4

38
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ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון, חטיבת חיסכון וביטוח הפנסיוני

2020מדד שירות חיסכון פנסיוני 
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2020מדד שירות קרנות הפנסיה 

2020מדד שירות קרנות הפנסיה 

מדד שירות קרנות פנסיהחברה
ציון מדד שביעות רצון והמלצת 

לקוחות
ציון מדד זמני מענה טלפוניציון מדד תלונות הציבור

82857971שחםאלטשולר

82808194פנסיההפניקס אקסלנס 

80788289כלל פנסיה וגמל 

79798370הראל פנסיה

77768279מגדל מקפת 

77748088פנסיה  מנורה מבטחים 

77787178הלמן אלדובי

76767969פסגות

73737175מיטב דש  

ממוצע
78787979
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השוואה-2019מדד שירות קרנות הפנסיה לשנת 

2019שינוי לעומת 2019ציון מדד 2020ציון מדד חברות  

82811אלטשולר שחם

82793הפניקס פנסיה

80800כלל פנסיה וגמל 

79781הראל פנסיה

77743מנורה מבטחים פנסיה  

77725מגדל מקפת 

776710הלמן אלדובי

76706פסגות קופות גמל ופנסיה  

7375-2מיטב דש  

7875ממוצע
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קופות גמל2020מדד שירות 

2020מדד שירות קופות גמל 

ציון מדד שביעות רצון והמלצת לקוחותמדד שירות קופות גמלחברות
ציון מדד תלונות הציבור

ציון מדד זמני מענה 
טלפוני

ילין לפידות
88

8689100

אינפיניטי
84

838790

אנליסט
83

828785

כלל פנסיה וגמל
81

808094

הפניקס אקסלנס 
81

808580

מגדל מקפת
80

788192

מור גמל
80

788093

אלטשולר שחם
80

818561

פסגות  
78

767197

הראל גמל 
74

768349

הלמן אלדובי
72

707190

מנורה
71

706784

68657774מיטב דש
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השוואה-2019מדד שירות קופות גמל לשנת 

2020בSMSסקרי השירות בתחום הגמל נעשו באמצעות 

2019שינוי לעומת 2019ציון מדד 2020ציון מדד חברות  

8891ילין לפידות
3-

8486אינפיניטי
2-

8386אנליסט
3-

8178כלל פנסיה וגמל
3

8178הפניקס אקסלנס 
3

8082אלטשולר שחם
2-

8078מגדל מקפת
2

לא נמדדה80מור גמל

7871פסגות קופות גמל ופנסיה
7

7479הראל גמל 
5-

7266הלמן אלדובי
6

7170מנורה
1

6881מיטב דש
13-
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2020מדד שירות ביטוח חיים משולב חיסכון 

2020מדד שירות ביטוח חיים משולב חיסכון 

2020מדד שירות חברות
ציון מדד שביעות רצון  

והמלצת לקוחות

ציון מדד תלונות הציבור
ציון מדד זמני מענה  

טלפוני

הפניקס
80798087

מנורה
80787892

כלל
79788084

איילון
77787091

מגדל
77768477

הכשרה
75757090

הראל
7280807

77787775ממוצע שוק
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השוואה-2019מדד שירות ביטוח חיים משולב חיסכון לשנת 

2019שינוי לעומת 2019ציון מדד 2020ציון מדד חברות  

8074הפניקס
6

8073מנורה
7

7972כלל
7

7773איילון
4

7770מגדל
7

7573הכשרה
2

7274הראל
-2

7773ממוצע
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חיסכון פנסיוני-שביעות רצון והמלצת לקוחות

ביטוח חיים משולב חיסכון

2019ציון 2020ציון חברה

הראל
8073

הפניקס
7972

איילון
7871

כלל
7871

מנורה
7871

מגדל
7673

הכשרה
7571

ממוצע
7872

גמל

2019ציון 2020ציון חברה

8689ילין לפידות

8385אינפיניטי

8285אנליסט

8179אלטשולר שחם

8078כלל פנסיה וגמל

הפניקס אקסלנס  
פנסיה וגמל

8077

7878מגדל מקפת

7678הראל גמל 

7175פסגות

7072הלמן אלדובי

7070מנורה

6583מיטב דש

7779ממוצע

פנסיה

2019ציון 2020ציון חברה

אלטשולר שחם
8582

8078הפניקס  פנסיה וגמל

7978הראל פנסיה

7880כלל פנסיה וגמל 

7873הלמן אלדובי

7673פסגות 

7672מגדל מקפת 

7472מנורה מבטחים פנסיה  

מיטב דש 
7379

7876ממוצע



ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון, חטיבת חיסכון וביטוח הפנסיוני

זמני מענה טלפוני חיסכון פנסיוני

פנסיה

20202019חברה

הפניקס פנסיה וגמל
9492

כלל פנסיה וגמל 
8974

מנורה מבטחים פנסיה  
8882

מגדל מקפת 
7954

הלמן אלדובי
7826

מיטב דש 
7565

אלטשולר שחם
7188

הראל פנסיה
7068

פסגות קופות גמל ופנסיה  
6929

7964ממוצע

גמל

20202019חברה

10099ילין לפידות

9577כלל פנסיה וגמל

9276מגדל מקפת

9095אינפיניטי

9027הלמן אלדובי

8591אנליסט

8477מבטחיםמנורה 

8081וגמלפנסיה הפניקס 

7466מיטב דש

פסגות קופות גמל  
7428ופנסיה

6183שחםאלטשולר

4990הראל גמל 

8174ממוצע

ביטוח חיים משולב חיסכון

20202019חברה

מנורה
9289

איילון
9193

הכשרה
9090

הפניקס
8793

כלל
8479

מגדל
7737

הראל
781

7551ממוצע
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