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תוצאות סקר ביטוח – עלויות וכיסוי
בימים אלה פורום  CFOממקד תשומת לב לתחום הביטוח ,עליו מופקדים ה.CFOs-
במקרים רבים טעות בעריכת הביטוח לא תתגלה עד יום פקודה ,שאז כבר יהיה מאוחר לתקנה .אנו סבורים כי
תוצאות סקר כיסויי הביטוח המקיף (אך הקצר) להלן ,מאפשר לכולנו ללמוד זה מזה על אסטרטגיית והרכב
מערך הביטוחים בחברות השונות.
סה"כ השיבו לסקר  67חברי הפורום.

 .8משוואת הביטוח :עלויות בירידה מול כיסוי בעליה
א .ביטוח אלמנטרי (ללא תחום נושאי משרה)
ניתן לראות כי בעוד שעלויות הפרמיה ברוב
המקרים ירדו ( )26%או נותרו ללא שינוי
( ,)44%היקף הכיסוי הביטוחי שמציעים
המבטחים לחברות לא נפגע ואף שופר
( 69%נשאר זהה ,וב 47%-נוספים אף עלה
היקף הכיסוי הביטוחי) .עוד ניתן לציין כי
מחירי הפרמיה בביטוח אלמנטרי עלו
בממוצע ב( 27.6%-עד  71%עליה במקרה
הכי גבוה שצויין) ,וכשמחיר הפרמיה ירד,
הירידה הממוצעת היתה ב( 21%-עד 36%
ירידה) .החברים ציינו בתשובותיהם כי מחירי
הפרמיה עלו ברוב המקרים בשל הגדלת
הכיסוי או תוספות נכסים.
ב .ביטוח נושאי משרה
ניתן לראות אצל מרבית החברות בהן
מכהנים המשיבים ירידה משמעותית
( )46%בעלויות הפרמיה בעוד שהיקף
הכיסוי נותר בעינו ( 81%ללא שינוי ועוד
 4%של עליה בהיקף הכיסוי) .המשיבים
שציינו כי מחירי הפרמיה בביטוח נ"מ עלו
בשיעורים של  ,6%למעט מקרה אחד של
עליה של  91%במחיר ,עקב תובענה
ייצוגית .במקרים בהם צויינה ירידה
במחירי הפרמיה ,הירידה היא בממוצע ב-
( 27%עד  51%ירידה במחיר ,שנבעה
מהחלפת המבטח) .יצויין עוד כי בתשעה
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מתוך  28המקרים בהם צויינה ירידה בעלות הפרמיה ,היקף הכיסוי הביטוחי נותר זהה .כלומר הורדה
ממשית של מחיר הפרמיה ללא פגיעה בכיסוי.
 .6שביעות הרצון מהיקף הכיסוי בהשוואה לאחוז המכוסה מסך סיכון החשיפה
למעט נושא אובדן רווחים משבר מכני ,ה CFOs-שבעי רצון מהיקף הכיסוי הביטוחי בחברות בתחומים
השונים.

שביעות הרצון מהכיסוי מול אחוז המכוסה מסך סיכון החשיפה
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עוד ניתן לציין כי ברוב סוגי הביטוחים התקיימה כמעט זהות בין שביעות הרצון של ה CFO-מהיקף הכיסוי לבין
האחוז המכוסה מסך סיכון החשיפה .במספר תחומים נרשם אחוז נמוך יחסית של כיסוי ביחס לסך סיכון
החשיפה;



אובדן רווחים מציוד אלקטרוני – 67%
אובדן רווחים משבר מכני – 65%
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 .4היעזרות ביועץ ביטוח
בנושא ההיעזרות ביועץ ביטוח (שאינו סוכן) בולטים בעיקר נושא היציאה למכרז ביטוח ,וכן תחומי הביטוח
האלמנטרי ,פנסיה וביטוח מנהלים.
מאידך – רק  80%מהחברות בהן
מכהנים ה CFOs-שהשיבו לסקר
אינם נעזרים כלל ביועץ ביטוח
מול
ישירות
עובדים
אלא
המבטחים.

 .5הכרעה במכרז ביטוח
לאחר קבלת הצעות ממבטחים
במכרז ביטוח 76% ,מהמשיבים
לא לוקחים את ההצעה הזולה
ביותר רוב החברות ( )96%משוות
את ההצעות ע"י טבלת שקלול ו-
 89%פונות ליועץ הביטוח
להמלצתו.
הערות המשיבים;
 לאחר קבלת הצעות ממבטחים
במכרז אנו מבצעים השוואה של
המחירים ,תנאי הביטוח ותמליל
הפוליסה וזהות ודרוג המבטחים
 סוכן הביטוח בודק עבורנו את
הצעות המבטחים
 ההחלטה בדבר הביטוח נמצאת
במקרים רבים בידי חברת האם
 בעיקר כשמדובר בביטוח פנסיוני ,אנו בודקים מיהו הנציג שאיתו ישבו העובדים ,מוודאים שההסבר מתאים
ושיידע לתת מענה לבעיות יחודיות
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 .6ביטוח נושאי משרה
מרבית הפוליסות כוללות הקדמת הוצאות משפט ( ,)9:%ואף הרחבה לנושאי משרה שפרשו מתפקידם
( ,)85%אולם רק ב40%-
מהחברות הפוליסה מאפשרת
תביעה מסוג "מבוטח נגד
מבוטח" ,כלומר מכסות שיפוי
אישי וישיר לנושא מישרה נגד
נושא משרה – לדוגמא  CFOמול
בעל מניות.

 .7פוליסת אחריות מקצועית
רק ב 58%-מהחברות בהן
מכהנים ה CFOs-שהשיבו לסקר
קיים ביטוח אחריות מקצועית.
ביטוח זה מכסה לרוב את בעלי
המקצוע הפועלים בתוך החברה,
לפי מקצועו של הבכיר המכוסה
בפוליסה (קבלן ,מהנדס ,עו"ד,
רו"ח וכו') .במרבית המקרים
הפוליסות מכסות גם פעילות בחו"ל
וכן כיסוי רטרואקטיבי למועד שלפני
תחילת הפוליסה.
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 .8חבות המוצר
ברוב החברות קיימת הרחבה של הפוליסה לכיסוי פעילות בחו"ל ,וכן קיים כיסוי רטרואקטיבי למועד
שלפני תחילת הפוליסה .על אף שב :2%-מהחברות מחזורי הפעילות מעודכנים בפוליסה ,רק ב85%-
מהחברות קיימת הקבלה בין הכיסוי לפריסה הגאוגרפית בפועל.
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