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 מבוא

₪ מיליארד  13-עמדה על כשמכרו חברות הביטוח  פרטייםהביטוחי בריאות ההוצאה על 

הגידול הריאלי  אלו. םעל ביטוחיבחודש ₪  400-כ בממוצע, משק בית הוציא 2018.2בשנת 

במונחי הוצאה למשק בית שיעור . 2018-ל 2008בין  138%-בהוצאה הכוללת עמד על כ

 .בתקופה זו 92%-הגידול הוא כ

להגביר את במטרה להתמודד עם כשלי שוק שונים בשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים ו

פר רפורמות על ידי רשות במהלך השנים האחרונות מסבוצעו התחרות בין חברות הביטוח, 

 3( ועל ידי משרד האוצר.רשות שוק ההוןשוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן 

מצוא דרכים לובמטרה בתחום ביטוחי הבריאות מיקה התחרותית את הדינבחון על מנת ל

( מחקר שוק בנושא ביטוחי הרשות, עורכת רשות התחרות )להלן קדם את התחרות בתחוםל

בתחום פעילות הת ביטוח בישראל ומחברבמסגרת המחקר נאספו נתונים  בריאות פרטיים.

אור על מאפיינים רבים של התחום, גם  שופכיםנתונים אלה  .ביטוחי הבריאות הפרטיים

מפורסם במטרה זה  דו"ח בינייםבנושאים אשר מעבר לשאלות שבליבת מחקר השוק. 

דו"ח הביניים  .מרכזיים של התחוםביחס להיבטים עד כה את המידע שצברה הרשות להנגיש 

היקף כפל הביטוח מגמות בשוק; , ובכלל זה 2012-2018 שניםבבתחום מתאר את המתרחש 

שיעור ההחזר של הכיסויים פרמטרים מרכזיים הנוגעים לתביעות; בקרב הלקוחות בשוק; 

 . ממשק בין סוכני הביטוח לחברות ביטוח;הנמכרים ו

מכיל  2פרק מאפייני הענף. של קצרה סקירה  מכיל 1פרק  :הוא כדלהלן מבנה הדו"ח

 .ומציג כיוונים להמשך המחקר את דו"ח הבינייםמסכם  3סטטיסטיקה תיאורית. פרק 

 ומאפייני הענף רקע .1

ביטוח הבריאות ביטוחי הבריאות בישראל כוללים שלושה רבדים. הרובד הראשון הוא 

, מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתיבאמצעות קופות החולים תושב לכל  ניתןההממלכתי 

קופות ל ידי הנמכרים ע (ןנוספים )שב"שירותי בריאות הוא הרובד השני . 1994-התשנ"ד

                                                 
נתונים כמותיים בתחום  –(, פרק ג 2018דו"ח שנתי , רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן 2018דו"ח שנתי לשנת  2

 (.dfhttps://mof.gov.il/hon/documents/report2018_chapter3.p)קישור:  19-18הביטוח, עמ' 
 –(, סקירת עומק 2017דו"ח שנתי , רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון )להלן 2017להרחבה ראו בדו"ח השנתי לשנת  3

 (.review.pdf-https://mof.gov.il/hon/documents/report2017_3.1הרפורמה בביטוחי הבריאות )קישור: 

https://mof.gov.il/hon/documents/report2018_chapter3.pdf
https://mof.gov.il/hon/documents/report2017_3.1-review.pdf
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ברובד השלישי נמצאים ביטוחי הבריאות הפרטיים,  .בכפוף לאישור משרד הבריאות החולים

  4חברות הביטוח.מוכרות  אותם

ענף מחלות ואשפוז וענף  – בתחום ביטוחי הבריאות שני ענפיםבין מבחינה רשות שוק ההון 

תאונות אישיות. ענף מחלות ואשפוז כולל את הכיסויים הביטוחיים הבאים: ניתוחים, 

השתלות, ייעוצים ובדיקות, תרופות מחוץ לסל, מחלות קשות, סיעוד, ביטוחי שיניים, 

ענף תאונות אישיות  .ביטוח בריאות לעובדים זריםביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח נכויות ו

 5כולל כיסוי ביטוחי עבור תאונות אישיות.

(, AIGישראל חברה לביטוח בע"מ ) AIG: עצמאיות חברות ביטוח פרטיות 11בשוק פעילות 

(, הכשרה איילון(, איילון חברה לביטוח בע"מ )ביטוח ישיראיי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ )

(, הראל השקעות הפניקסלביטוח בע"מ ) (, הפניקס חברההכשרהחברה לביטוח בע"מ )

(, מגדל חברה לביטוח כלל(, כלל ביטוח בע"מ )הראלבביטוח ושירותים פיננסים בע"מ )

, (שומרהלביטוח בע"מ ) רה(, שומרה חבמנורה(, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )מגדלבע"מ )

וש.שלמה (, שירביטשירביט חברה לביטוח בע"מ ) 6,הנמצאת בבעלות מלאה של מנורה

מרבית החברות פעילות גם בענף מחלות ואשפוז וגם בענף  7(.שלמהחברה לביטוח בע"מ )

 תאונות אישיות, למעט שומרה ושלמה הפעילות אך ורק בענף תאונות אישיות.

 :מרכזיים פרמטרים שנילפי ניתן לקבץ את מוצרי הביטוח 

 לרובכחלק מקבוצה )ניתן לרכוש ביטוח בריאות קבוצתי: ביטוח פרט לעומת ביטוח  .1

 או באופן פרטני. קיימים מספר הבדלים חשובים בין שתי החלופות: (באמצעות המעסיק

מבוטח הרוכש ביטוח פרט ממלא הצהרה על מצבו מילוי הצהרת בריאות )"חיתום"(:  .א

את אי  ישת הביטוח. הליך החיתום מצמצם)"חיתום"( לצורך רכ יהבריאות

הסימטריה במידע על מצבו הרפואי של הפרט, ולפיכך מקטין את הסיכון שלוקחת 

בביטוחים חברת הביטוח, ומאפשר לה להחליט האם לבטחו ובאיזה מחיר. 

 בו המבוטח יכול להצטרף לביטוח בלי למלא הצהרה זו.שקבוצתיים קיים חלון זמן 

                                                 
ישנה חפיפה מסוימת בין השירותים המוצעים במסגרת השב"ן לבין השירותים המוצעים במסגרת ביטוחי הבריאות  4

 הפרטיים.
 .18, עמ' 2018דו"ח שנתי  5
זה חישבנו את נתחי השוק עבור שתי החברות רשות שוק ההון מציגה את הנתונים עבור שתי החברות בנפרד. בדו"ח  6

 במשותף.
 , ולכן לא נכללה במחקר זה. 2017חברה זו הופיעה לראשונה בדו"חות השנתיים של רשות שוק ההון בשנת  7
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לעומת זאת,  8א סוכן הביטוח.בביטוחי פרט אפיק המכירה העיקרי הו אפיק המכירה: .ב

יועץ לצורך עריכת מכרז בין שכירת בביטוחים קבוצתיים שכיחה פרקטיקה של 

כלומר, פעמים רבות חברות הביטוח על מכירת הביטוח לחברי הביטוח הקבוצתי. 

מטרתו להביא להצעה הזולה ש ביטוח הקבוצתיהליך תיחור במסגרת המתקיים 

הפצה העלויות שהוא נובע מכך ש. הבדל נוסף הקבוצתיביטוח ביותר עבור חברי ה

שים מאמצי שיווק יותר בביטוחי הפרט, מאחר שדרו גבוהותשל חברת הביטוח 

 ו לרכוש את המוצר, בשונה ממכירה של ביטוח קבוצתיושכנועפרטניים לכל לקוח 

  במסגרתה החברה מוכרת למאגר גדול של מבוטחים במכירה יחידה.

קצובים לשנים ספורות, ותקופת הביטוח ככלל, ביטוחים קבוצתיים משך זמן:  .ג

של המבוטחים לרכוש נקבעת על ידי המעסיק. בתום תקופת הביטוח ביכולתם 

 )אם כי במחיר שונה( בו החזיקוש בוצתילביטוח הקבעל תנאים דומים ביטוח פרט 

בת לספק החברה מתחייביטוח פרט הוא ביטוח ש 9.חיתום )"המשכיות"(ב צורךללא 

ארוך יותר יש השלכות על הסיכון שחברות הזמן הלמשך  חיי המבוטח.אורך לכל 

 הביטוח חשופות לו, וכתוצאה מכך גם על עלות הסיכון המתומחרת במחיר הפוליסה.

בסכום מוצרי פיצוי הם מוצרים שמעניקים פיצוי כספי )מוצרי פיצוי לעומת מוצרי שיפוי:  .2

התרחשות האירוע הביטוחי. מוצרי שיפוי הם מוצרים הנקוב בתנאי הכיסוי( בגין 

המעניקים למבוטח מימון עבור הליכים רפואיים שביצע כתוצאה מהתרחשות האירוע 

, בגין אותו אירוע ביטוחי הביטוחי. ככלל, במוצרי פיצוי ניתן לתבוע מספר חברות ביטוח

יקריים הנמכרים אך הדבר אינו אפשרי במוצרי שיפוי. בשנים האחרונות, המוצרים הע

כמוצרי פיצוי הם כיסויי המחלות הקשות והתאונות האישיות; יתר הכיסויים נמכרים 

 לרוב כמוצרי שיפוי.

היא בין כיסויים המבטחים כנגד איננה רשמית( היא )אם כי בחנה רלוונטית נוספת ה

הוא מתרחש, כאשר . מצב מוגדר כקטסטרופה אם שאינם כאלו"קטסטרופות" לכיסויים 

ההוצאה הכספית בגינו גדולה מאוד )גם אם הסבירות להתרחשותו נמוכה מאוד(. בהקשר 

                                                 
 ממכירות ביטוחי הפרט נעשות באמצעות סוכן ביטוח. 80%-מנתוני הרשות עולה כי כ 8
 .2009-פיננסיים )ביטוח( )ביטוח בריאות קבוצתי(, תשס"טלהוראות הפיקוח על שירותים  11ראו סעיף  9
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ייחשב ככיסוי המבטח כנגד קטסטרופה כי עלות  , למשל,כיסוי השתלות ,של ביטוחי בריאות

  10.כזההשתלה היא גבוהה מאוד, בעוד שכיסוי ייעוצים ובדיקות, למשל, אינו 

בשוק עולה כי מוצר ביטוח הבריאות הוא מוצר מורכב לרכישה  משיחות עם גורמים שונים

אוריינות העבור הלקוחות, מסיבות שונות: ביטוח הוא מוצר פיננסי ולחלק מהלקוחות חסרה 

מבוטחים נמנעים מלהקדיש מחשבה לארועים כדי להבינו כראוי;  דרושהה פיננסיתה

פומבי זמין אודות ההסתברות המכוסים בביטוחי בריאות, וגם לו היו רוצים אין מידע 

תנאי הפוליסה הם ארוכים ומפורטים ולקוח עשוי להתקשות בהשוואה בין להתרחשותם; 

 2016עד הרפורמה בביטוחי הבריאות בשנת התנאים שמציעות החברות השונות; כמו כן, 

בשוק פרקטיקות של קשירת כיסויים שונים ומכירתם אך ורק כחבילה, פרקטיקה נהוגות  היו

 שהחריפה את הקושי בהשוואה בין כיסויים של חברות שונות. 

. ברכישת ביטוח פרט השוק מאופיין בחסמי מעבר כתוצאה מהליך החיתוםנוסף על כך, 

תדרוש זו  השעבר חיתום עשוי לחשוש ממעבר לחברת ביטוח אחרת מאחר שחבר מבוטח

ולו רק  ,יהיה נחות ביחס לחיתום המקורישבהסתברות גבוהה  ,ממנו לעבור חיתום מחודש

 כתוצאה מהתבגרות המבוטח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ד, שמציג את הנתונים לגבי התביעות בכיסויים השונים.3פירוט נוסף לגבי הבחנה זו נמצא בפרק  10
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 :2018לשנת  11במונחי פרמיות, שונים מציגה מדדי ריכוזיות 1טבלה 

 12: מדדי ריכוזיות בתחום ביטוחי הבריאות הפרטיים1טבלה 

מלמדת שלמרות שלמעלה מעשר חברות פעילות בשוק, הלכה למעשה ישנן חמש  1טבלה 

למעט ענף תאונות חברות ביטוח בעלות היקף פעילות משמעותי בתחום ביטוחי הפרט. 

 13נתח השוק של שאר החברות מסתכם לכדי אחוזים ספורים בלבד.אישיות בביטוח פרט, 

ישנן שלוש חברות שנתח השוק  והה אף יותר:, הריכוזיות גבבתחום הביטוחים הקבוצתיים

 מהפרמיות. 90%-המצרפי שלהם עומד על כ

, המהווים את עיקר הפעילות בשוק המחקר של הרשות התמקד בששת הכיסויים הבאים

: ניתוחים, השתלות, ייעוצים ובדיקות, תרופות מחוץ לסל, מחלות קשות ביטוחי הבריאות

 ותאונות אישיות.

לצורך המחקר הנוכחי הרשות אספה נתונים מחברות הביטוח הפעילות בשוק עבור התקופה 

מפורט (. הנתונים שנאספו כוללים מידע תקופת המחקר)להלן  2018ליוני  2012שבין ינואר 

שהוגשו ואופן  תביעותהעל מוצרי הביטוח, המבוטחים, הסוכנים שמכרו את המוצרים, 

   . ןיישוב

                                                 

11 CR3 ,CR5: ( מדדים המחשבים את נתח השוק המצרפי של שלושCR3( או חמש )CR5 החברות בעלות נתח השוק הגדול )

מדד לריכוזיות בענפים במשק. המדד מוגדר כסכום ריבועי נתחי  HHI (Herfindahl-Hirschman Index:)ביותר בשוק. 

∑השוק של כלל החברות בענף מסוים, בהתאם לנוסחה  𝑚𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1
בשוק בו  𝑖הוא נתח השוק של פירמה  𝑚𝑠𝑖, כאשר 

. בתחרות משוכללת, 1-שווה ל HHIפירמות. במצב של מונופול מושלם, כאשר בענף פועלת פירמה בודדת, מדד  𝑘פועלות 

 .1-ל 0נע בין  HHIהמדד שואף לאפס. לפיכך, מדד 

 .24נתונים כמותיים בתחום הביטוח, עמ'  –, פרק ג 2018מקור: דו"ח שנתי  12
. הצגה זו מתייחסת למלאי המבוטחים 2018רמיות ששולמו בשנת מציגה את נתחי השוק במונחי סך הפ 1כאמור, טבלה  13

הכולל הנמצא בשוק ויכולתה להציג את התמונה התחרותית בנוגע לזרם של מבוטחים חדשים היא מוגבלת. בהמשך המסמך 

נציג נתונים נוספים לגבי נתחי שוק של מצטרפים חדשים. נתונים אלו ממחישים בצורה עשירה יותר את הדינמיקה 

 התחרותית בשוק.
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 יתסטטיסטיקה תיאור .2

שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים ממספר זוויות. לתאר באופן תמציתי את מטרת פרק זה 

; נתחי שוק על פני זמן; גודל השוק במונחי מבוטחים נציג את הממצאים הבאים: בפרט,

(; דפוס המכירות של כפל ביטוחלהלן על ידי מבוטח בודד )מספר כיסויים דומים החזקת 

היקף התשלום למבוטח יחס ההחזר בכיסויי הביטוח השונים ו; אחוז התובעיםסוכני ביטוח; 

 בחלוקה לכיסויים השונים.

 שוקגודל ה .א

מיליון אנשים שהחזיקו בביטוח  3-היו בישראל כ 2012נתוני המחקר מלמדים על כך שבשנת 

אחד מששת הכיסויים שהמחקר התמקד בהם. מספר זה כל הפחות ל שכללבריאות פרטי 

במספר המבוטחים  30%-גידול של כ – 2018באמצע שנת מיליון מבוטחים  3.9-הגיע לכ

  14המחקר.תקופת בשוק במהלך 

בסופה של כל אחת מהשנים  הבאים מציגים את התפלגות הכיסויים בשוקהתרשימים שני 

 :כאחוזים מכלל הכיסויים 2אבסולוטיים ותרשים במספרים  1תרשים  – בתקופת המדגם

 מלאי סוף שנה –: שכיחות כיסויים בשוק הביטוח 1תרשים 

  

                                                 
 .12%-ב 2018לסוף  2012לשם ההשוואה, אוכלוסיית ישראל כולה גדלה בין סוף  14
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, בכל אחד מסוגי הכיסויים, בשנה 31/12-הציר האנכי סוכם את מספר הכיסויים שהיו תקפים בשוק ב הערה:

 המצוינת על הציר האופקי.

מיליון בשנת  15-לאורך תקופת הבדיקה, עד שהגיע לכ באופן עקבימספר הכיסויים גדל 

נובע משני גורמים: הגורם הראשון הוא הגידול במספר המבוטחים זה גידול . 2018

 הממוצע שלשמחזיקים בביטוח בריאות, שהוזכר לעיל, והגורם השני הוא גידול במספר 

ממצא בולט נוסף  .2018-ב 3.9-לכ 2012בשנת  3.2-: מככיסויים שמחזיק מבוטחסוגי ה

 במהלך התקופה. 2גדל ביותר מפי הוא הגידול במספר כיסויי התאונות האישיות, ש

 מלאי סוף שנה –: שכיחות כיסויים בשוק הביטוח )אחוזים( 2תרשים 

 

 31/12-שהיו תקפים בשוק בהציר האנכי מציג את החלק היחסי של כל סוג כיסוי, מתוך כלל הכיסויים  הערה:

 בשנה המצוינת על הציר האופקי.

עלתה  –כיסוי התאונות האישיות והמחלות הקשות  –שכיחותם היחסית של מוצרי הפיצוי 

במהלך תקופת המחקר, בניגוד למוצרי השיפוי ששכיחותם היחסית קטנה, ללא יוצא מן 

תי ביותר הוא כיסוי התאונות הכיסוי בו נמצא השינוי המשמעוהכלל. בתוך מוצרי הפיצוי, 

-לשיעור של כ 2012בשנת  9.5%-שיעור של כמהאישיות, ששכיחותו היחסית בשוק עלתה 

  .2018בשנת  12.5%
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 נתחי שוק .ב

לחברות שהתחילו את פעולתן החברות הפעילות בשוק החלו את פעולתן במועדים שונים. 

בתקופה מוקדמת יותר ישנו נתח שוק גדול יותר )במונחי מלאי המבוטחים הקיים( ביחס 

הקיימים  לנוכח חסמי המעברלחברות שהחלו לפעול במועד מאוחר יותר, ככל הנראה גם 

 לראשונה המבוטחים המצטרפים –השנתי הצגת נתחי השוק במונחי זרם המבוטחים . בשוק

משקפת את רמת התחרות  –ביטוח בריאות ראשון  תהביטוח בשנה מסוימת דרך רכישלשוק 

 הצגת נתחי שוק במונחי מלאי המבוטחים.על לקוחות חדשים טוב יותר מאשר 

בחלוקה לביטוחי פרט לעומת ביטוחים קבוצתיים בחלק זה נציג מדדי ריכוזיות בשוק 

בכל אחד מהתרשימים בחלק זה נציג  15ובחלוקה לכיסויים ספציפיים בתוך ביטוחי הפרט.

מדדי , וכן את 2012-2018את מדדי הריכוזיות עבור מבוטחים חדשים שנכנסו לשוק בשנים 

 חים שהיו פעילים בשוק בתחילת וסוף תקופת המחקר.מלאי המבוטל ביחסהריכוזיות 

 :שחושבו, עבור מספר המבוטחים בשוק בכל שנה, הםמדדי הריכוזיות 

1. CR1-3 .המייצג את נתח השוק המצרפי של שלוש החברות הגדולות בשוק 

2. CR4-6  המייצג את נתח השוק המצרפי של החברות הרביעית, החמישית והששית

 .בשוק

3. 01-CR7 16.וקבש המייצג את נתח השוק המצרפי של יתר החברות 

 פרט.ביטוחים הקבוצתיים לעומת תחום ביטוחי המציג את המדדים ביחס לתחום ה 3תרשים 

                                                 
ביטוחים קבוצתיים פחות "גנריים" מביטוחי הפרט מאחר שהם מותאמים לרצונו של בעל הפוליסה, ולכן מידת  15

האינפורמטיביות במדדי ריכוזיות בחלוקה לכיסויים בתוך ביטוחים אלו נמוכה. בנוסף, הנתונים שבידינו לא מאפשרים 

 לבחון בצורה מהימנה מדדי ריכוזיות ברמת הכיסוי עבורם.
 הר כי בחלק מהמקרים זהות החברות במדדי הריכוזיות משתנה בין השנים כתוצאה משינוי בנתחי השוק שלהם.יוב 16
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ם ( בביטוחי פרט לעומת ביטוחי2012-2018: מדדי ריכוזיות )זרם מבוטחים, 3תרשים 

 קבוצתיים

 

מהלך שרכשו לראשונה כיסוי ביטוחי כלשהו בזרם המבוטחים הם במונחי בכל שנה מדדי הריכוזיות  הערה:

 שנה המצוינת על הציר האופקי.ה

הרבה יותר מאשר תחום ביטוחי הפרט. ריכוזי  בוצתייםהק םביטוחיהשתחום מהתרשים עולה 

חברות  10חברות בלבד, לעומת  6פעילות  הביטוחים הקבוצתייםשבתחום כך בהדבר ניכר 

-שלוש החברות הגדולות מכרו יותר מם הקבוצתיים יבביטוחש כךבו בתחום ביטוחי הפרט,

של ן חלק פרט לעומת זאת, בביטוחיבכל אחת מהשנים שבמחקר. מהכיסויים החדשים  93%

 . מחקרלאורך תקופת השלוש החברות הגדולות ירד בצורה חדה 

מציג את תמונת המצב בשוק בתחילת תקופת המחקר ובסופה, במונחי מלאי  4תרשים 

 המבוטחים הכולל הקיים בשוק.
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( בביטוחי פרט לעומת 2018לעומת  2011מבוטחים, : מדדי ריכוזיות )מלאי 4תרשים 

 ם קבוצתייםביטוחי

בשנה  31/12-חי מלאי המבוטחים שהחזיקו בכיסוי תקף נכון למדדי הריכוזיות בכל שנה הם במונ הערה:

  .המצוינת על הציר האופקי

בביטוחי הפרט מהתרשים עולה שהירידה במדדי הריכוזיות של זרם המבוטחים החדשים 

במשך  ,ישנם מספר הסברים לכך: ראשית 17באה לידי ביטוי ניכר במלאי המבוטחים.אינה 

הנתח המצרפי של שלוש החברות הגדולות בזרם היה גבוה מהנתח תקופת המחקר מרבית 

 ןואילו הנתח המצרפי של שלוש החברות הבינוניות בזרם היה נמוך מחלק ,במלאי ןשלה

 עלתה.  שנים הריכוזיות דווקא ןבמלאי, כך שבאות

שבחברות הקטנות יותר ישנם נתוני הזרם מודדים רק הצטרפויות ולא עזיבות; ייתכן , שנית

 .כך שמלאי המבוטחים שלהן קטן ביטולים רבים יותר

 ל אחד מהכיסויים הנבחנים במחקרהתרשים הבא מציג את המדדים הנ"ל בנפרד עבור כ

 ומאפשר העמקה נוספת במידת הריכוזיות הקיימת בשוק הפרט.

                                                 
-במונחי מלאי המבוטחים בתחילת תקופת המחקר לכ 5%-החברות הקטנות בשוק עלה מכ 4בביטוחי פרט השיעור של  17

 בסיומה. 4%-בתחילת תקופת המחקר לכ 1%-בסיומה. בביטוחים קבוצתיים חלקן של שלוש החברות הקטנות עלה מכ 6.5%
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 ( לפי סוגי כיסוי, ביטוחי פרט2012-2018: מדדי ריכוזיות )זרם מבוטחים, 5תרשים 

 

את הכיסוי הביטוחי המתואר מדדי הריכוזיות בכל שנה הם במונחי זרם המבוטחים שרכשו לראשונה  הערה:

 בכל 

 במהלך השנה המצוינת על הציר האופקי.תרשים -תת

כפי שצוין, בתחום ביטוחי הפרט חלה ירידה בנתח השוק של שלוש החברות הגדולות במהלך 

במרבית הכיסויים הכלולים באה לידי ביטוי תופעה זו שמלמד  5תרשים תקופת המחקר. 

חלקן  –, ההשתלות, הייעוצים והתרופות הניתוחים יכיסוי –מוצרי השיפוי בבמחקר. 

. (שבה עלה מעט 2016למעט בשנת )המצרפי של שלוש החברות הגדולות ירד בצורה עקבית 

במקרים כחבילה אחת תופעה זו עולה בקנה אחד עם העובדה שמוצרים אלו נמכרים במשותף 

חלקן של שלוש  –כיסוי המחלות הקשות והתאונות האישיות  –מוצרי הפיצוי ברבים. 

הוא הראוי לציון . הבדל נוסף החברות הגדולות ירד בצורה מתונה יותר ועקבית פחות

מנתח השוק החברות הקטנות גדול משמעותית  4נתח השוק של שבכיסוי התאונות האישיות, 

 .יתר הכיסוייםשלהן ב

 מדדי הריכוזיות בתחילת תקופת המחקר ובסופה.תמונת המצב של מציג את  6תרשים 

 ( לפי סוגי כיסוי, ביטוחי פרט2018לעומת  2011מלאי מבוטחים, ): מדדי ריכוזיות 6תרשים 



 

 

15 

 

 

 מדדי הריכוזיות בכל שנה הם במונחי מלאי המבוטחים שהחזיקו בכיסוי תקף, המתואר בכל  הערה:

 בשנה המצוינת על הציר האופקי.  31/12-תרשים, נכון ל-תת

הפרט באה לידי ביטוי  זרם המבוטחים בכיסויישל כך שירידת הריכוזיות מצביע על התרשים 

נתח השוק המצרפי של מרבית הכיסויים ב 18.במרבית הכיסויים גם במלאי המבוטחים הכולל

בנתחי השוק המצרפיים של שתי קבוצות החברות גידול , לצד קטןשלוש החברות הגדולות 

   הירידה המשמעותית ביותר מצויה בכיסוי התאונות האישיות. האחרות.

נתח השוק המצרפי של שלוש החברות , 2018-בשעובדה נוספת הבולטת בתרשים היא 

כמו כן, היקף הפעילות  19קטן מנתח השוק שלהן במוצרי השיפוי.במוצרי הפיצוי הגדולות 

                                                 
. הדבר מושפע מאופן חישוב נתחי 6לבין דפוסים אלו בתרשים  4ניתן לראות שיש פער בין דפוסי הריכוזיות בתרשים  18

פרט וקולקטיב, כאשר בתוך כל קבוצה כל  –החישוב הוא ביחס לשתי קבוצות  4השוק בכל אחד מהתרשימים. בתרשים 

החישוב הוא ביחס לשש  6חת בכל חברה בה יש לו כיסוי ביטוחי לצורך חישוב נתח השוק. בתרשים מבוטח נספר פעם א

קבוצות )ששת הכיסויים השונים( בתחום ביטוחי הפרט, כאשר כל מבוטח נספר פעם אחת בכל חברה בה יש לו את הכיסוי 

יים אותם הוא מחזיק, בעוד שבתרשים מבוטח נספר בנפרד בכל אחד מהכיסו 6עבורו מחושב נתח שוק. כלומר, בתרשים 

הוא נספר פעם אחת עבור כיסויים אלו )לצורך ההשוואה בין ביטוחי הפרט לביטוחים הקבוצתיים בצורה בעלת תוקף(.  4

 דרך החישוב השונה מביאה לתוצאות השונות של הריכוזיות.
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היקף הפעילות בפרט, של ארבע החברות הקטנות ביותר במוצרי השיפוי זניח באופן יחסי. 

 . 8%-הגדול ביותר שלהן הוא בכיסוי התאונות האישיות, בו נתח השוק המצרפי שלהן הוא כ

, ניתן להצביע על התחזקות במידת התחרות על מבוטחים חדשים בביטוחי חלק זה לסיכום

 פרט. תופעה זו ניכרת ברוב הכיסויים שנבחנו במחקר. 

 ביטוח יתר וכפל ביטוח .ג

כפל  אירוע ביטוחי. אותו בו מבוטח מחזיק במספר כיסויים עבורשמתאר מצב ביטוח יתר 

מבוטח מחזיק במספר כיסויים עבור אותו ה , כאשרמקרה פרטי של ביטוח יתר הואביטוח 

יכול ככלל, כפל ביטוח . אך בהתרחש האירוע יוכל לתבוע רק חברה אחתאירוע ביטוחי, 

 , כאשרביטוח יתרבעוד במוצרי פיצוי יכול להתקיים   ,בכיסויים מסוג שיפוי להתקיים

  מבוטח. מכל החברות בהן הואבגין האירוע  פיצויבאופן עקרוני  המבוטח יכול לתבוע

לנבוע מחוסר הבנה של המבוטח לגבי טיב הכיסויים שהוא מחזיק או  יםעשוי ים אלומצב

ככל שמידת הבידול בין  מבחירה מודעת לרכוש כיסויים המבודלים זה מזה במידה מסוימת.

חוסר של גדולה יותר מידה מבטא  ביטוח היתרהכיסויים שמחזיק המבוטח נמוכה יותר, 

 להוצאה מיותרת של מבוטחים ולפגיעה ברווחתם. עלול להביאו יעילות

  :מקורות שוניםיכול לנבוע מביטוח יתר 

החפיפה בין מוצרים אלו עשויה להתקיים בעיקר  .חזקה בשב"ן ובביטוח פרטיה .1

 20הייעוצים והבדיקות.בכיסויי בכיסוי הניתוחים בישראל ו

 באותה חברה.קבוצתי יטוח בחזקה בביטוח פרט ובה .2

 ביטוחי פרט באותה החברה.חזקה בשני ה .3

 .אותה החברההחזקה בשני ביטוחים קבוצתיים ב .4

 .ובביטוח קבוצתי בשתי חברות שונותחזקה בביטוח פרט ה .5

 .חזקה בשני ביטוחי פרט בשתי חברות שונותה .6

 בשתי חברות שונות. קבוצתיים םחזקה בשני ביטוחיה .7

                                                 
במצגת להלן:  23-20לסקירה תמציתית של הכיסויים המוצעים במסגרת השב"ן ראו שקפים  20

https://www.health.gov.il/Services/Committee/shaban_committee/Documents/SHABANcommittee

SteerCo1.pdf_ . 

https://www.health.gov.il/Services/Committee/shaban_committee/Documents/SHABANcommittee_SteerCo1.pdf
https://www.health.gov.il/Services/Committee/shaban_committee/Documents/SHABANcommittee_SteerCo1.pdf


 

 

17 

 

מול  ביטוח היתר, ולכן המחקר לא בוחן את ןחזקה בשב"האין בידי הרשות נתונים לגבי 

עם זאת, לטובת הצגת סוגיית כפל הביטוח במלואה, נציג  .(1)כפל ביטוח מסוג  השב"ן

 2017נתונים שמבוססים על הסקר החברתי שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 

  21.(הסקר החברתי)להלן 

מתוך  .שב"ןב וחזיקה 20מהאוכלוסיה מעל גיל  77%-מנתוני הסקר החברתי עולה שכ

מציגה את  2טבלה  22החזיקו גם בפוליסת ביטוח בריאות פרטי כלשהי. 42%-אוכלוסיה זו, כ

 .ביטוחי בריאות פרטיים, בחלוקה לסוגי הכיסויים השוניםמחזיקים גם בשב"ן וגם בשיעור ה

 23:י, לפי כיסוי ביטוחבשב"ן ובביטוח פרטיהחזקה : שיעורי 2טבלה 

 . 2017נתוני הסקר החברתי,  הערה:

ומעלה בישראל מחזיקה גם בשב"ן וגם  20-מאוכלוסיית בני ה 20%-הטבלה מלמדת שכ

למעשה, התמונה המתקבלת  24בכיסויים המופיעים בטבלה. יםפרטיהביטוח ה יבאחד מכיסוי

                                                 
ומעלה בלבד, שנשאלו שאלות לגבי מגוון היבטים של חייהם. בכל שנה  20כללה אנשים בני האוכלוסיה המשיבה לסקר  21

נושא זה היה בריאות ואורח חיים. במסגרת השאלות על נושא זה,  2017ישנו נושא מתחלף הנחקר בהרחבה. בשנת 

פרטי של חברות הביטוח. המשיבים נשאלו, בין היתר, לגבי חברותם בקופת חולים והחזקתם בשב"ן או בביטוח בריאות 

 נתוני הסקר מציגים תמונה מפורטת למדי באשר לשיעור הכפל בין השב"ן לבין ביטוחי הבריאות הפרטיים. 

 בקישור הבא: 17לפירוט קצר לגבי הסקר ואוכלוסית המשיבים ראו את עמוד 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/seker_hevrati17_1761/intro_h.pdf . 

. ניתן להגיע לשאלון הסקר באמצעות הקישור הבא: 67-69פירוט נרחב יותר מופיע בעמ' 

https://surveys.cbs.gov.il/survey/survey.htm . 
ומעלה שהחזיקו בפוליסת ביטוח פרטי בלבד, ולא החזיקו בשב"ן. לגבי רשימת  20יצוין כי קיים אחוז קטן של בני  22

בסקר(. ברשימת  4.640הכיסויים לגביהם נשאלו המשיבים: בשאלון הוחרג במפורש כיסוי בגין נסיעות לחו"ל )ראו שאלה 

 4.650כיסויים הפרטיים אודותם נשאלו המשיבים לא מופיעים כיסוי התאונות האישיות או המחלות הקשות )ראו שאלה ה

 בסקר( אך כן נכללו כיסויים שלא נכללו במחקר הנוכחי )רפואת שיניים, כיסוי סיעודי וכיסוי רפואת חירום(.
 ומעלה מאוכלוסיית ישראל. 20בקרב בני  23
. בכיסוי השתלות אחוז הכפל בין השב"ן לביטוח הפרט הוא 4בעמודה  2ל על ידי הכפלת עמודה מתקב 20%הערך של  24

 .24.1%-, ובכיסוי הניתוחים השיעור הגבוה ביותר, העומד על כ18.6%-הנמוך ביותר ועומד על כ

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/seker_hevrati17_1761/intro_h.pdf
https://surveys.cbs.gov.il/survey/survey.htm
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ייעוצים בביטוח פרטי, מחזיק או  כיסוי ניתוחיםהיא שכמעט כל מבוטח המחזיק  4מעמודה 

  25לכיסוי הפרטי אותו הוא מחזיק.בחלקו שב"ן החופף בגם 

בנוסף לכך, בדקנו ברשימה שבתחילת פרק זה.  1מסוג  ביטוח יתרנתונים אלה מתייחסים ל

בשל מגבלות נתונים, אין ביכולתנו לזהות בצורה מדויקת . 7-ו 6, 5, 2מהסוגים ביטוח יתר 

ביטוח יתר באותה החברה ) יםקבוצתישני ביטוחים או  חזקה בשני ביטוחי פרטהמצבים של 

 (.4או  3מסוג 

. 7 -ו 6, 5, 2מסוגים  ביטוח יתר או כפל ביטוחשיעור המבוטחים בעלי את  מציג 7תרשים 

. שייכים לאותו סוג כיסויו שמכרו חברות הביטוח בין ביטוחים ביטוח יתרב תרשים עוסקה

באותה חברה  ביטוח קבוצתיביטוח פרט וחזקת ההנובע מביטוח יתר בין  התרשים מבחין

הנובע מהחזקת כיסוי בביטוח פרט וכיסוי ביטוח יתר , (בתרשיםורוד מופיע בצבע ; 2)סוג 

ביטוח יתר בתרשים(,  אפור; מופיע בצבע 5בחברה אחרת )סוג  קבוצתידומה לו בביטוח 

 כחול; מופיע בצבע 6דומה בביטוח פרט בחברות שונות )סוג  חזקת כיסויההנובע מ

; 7בחברות שונות )סוג  קבוצתיהנובע מהחזקת כיסוי דומה בביטוח  ביטוח יתרבתרשים(, ו

 .בתרשים( שחורמופיע בצבע 

למשך תקופה של שלושה חודשים או  ו הסוגמאותחזקה בכיסוי הלצורך החישוב הנחנו ש

ביטוח ולכן מצב זה אינו נספר כ 26פחות מייצגת מצב של מעבר של מבוטח בין חברה לחברה

חזקה של כיסוי כפול כלשהו לתקופה של שלושה הכבמסמך זה מוגדר  ביטוח יתרקרי, . יתר

  חודשים או יותר במהלך תקופת המחקר. 

מתוך  3.3%-עומד על כבין חברות שונות כעוברים בבדיקה אחוז המבוטחים שזוהו 

לה בקנה אחד עם קיומם של חסמי מעבר ממצא זה עו המבוטחים הפעילים בתקופת המחקר.

 משמעותיים בשוק, כפי שצוין בפרק הרקע למסמך.

                                                 
הביטוחים הפרטיים ממצא זה נכון גם עבור כיסויי ההשתלות והתרופות שמחוץ לסל, אך מידת החפיפה בין השב"ן לבין  25

 קטנה מאוד בכיסויים אלו.
 או בין כיסוי פרט לכיסוי קבוצתי, במקרה של החזקה כפולה באותה החברה. 26
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 )על פי ההגדרה הנ"ל( ביטוח יתרמהמבוטחים בשוק החזיקו ב 34%-מנתוני הרשות עולה שכ

ביטוח משך ההחזקה הממוצע ב בלפחות אחד מהכיסויים שבבעלותם במהלך תקופת המחקר.

 27עמד על תקופה של כשלוש שנים.)על פני כל הכיסויים(  יתר

 בחלוקה לסוגי הכיסויים השונים. התופעהמציג את  7תרשים  

 ביטוח יתר וכפל ביטוח: 7תרשים 

 

הציר האנכי מציג את אחוז המבוטחים שהחזיקו בכיסויים מרובים מאותו סוג למשך תקופה העולה על  הערה:

 הצבעים השונים מייצגים מקורות שונים להחזקה בכפל ביטוח.שלושה חודשים במהלך תקופת המחקר. 

  מצביע על מספר תופעות: 7תרשים 

 :ביטוח היתרמקורות 

                                                 
משך ההחזקה הממוצע בביטוח יתר נבדק בקרב מבוטחים שהחזיקו בביטוח תקף במהלך כל תקופת המחקר )שש וחצי  27

 שנים( על מנת להמנע מהערכת חסר הנובעת ממבוטחים שרכשו ביטוח פרטי לקראת סוף תקופת המחקר.
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  חזקת המ , בקירוב,בכיסוי הניתוחים והייעוצים נובעת באופן שווהתופעת הכפל

אחד בפרט ואחד  :ומה באותה חברהחזקת כיסוי דהכיסוי דומה בחברות שונות ומ

 .בוצתיבק

 חזקת כיסוי דומה המבעיקרה הכיסויים נובעת בשאר  או ביטוח היתר תופעת הכפל

כיסוי התאונות האישיות הוא היחיד שבו הרוב הגדול של הכיסויים  בחברות שונות.

 28ביטוחי פרט.הם הללו 

 :ביטוח היתרשיעור 

  שיעור כפל הביטוח הגדול ביותר נמצא בכיסוי הניתוחים, בו שיעור הכפל עומד על 

. עם זאת, חלק מהכפל בכיסוי זה נובע ממבוטחים מכלל מחזיקי הכיסוי 23.3%-כ

שהם  ,שמחזיקים גם בכיסוי של ניתוחים בישראל וגם בכיסוי של ניתוחים בחו"ל

 מחמת מגבלות הנתונים אין ביכולתנו להבחין ביניהם. אך כיסויים מבודלים

 22%-ל 15%-בין כהכיסויים נע בשאר  או ביטוח היתר שיעור כפל הביטוח.  

)מחלות קשות  יש להבחין בין מוצרי פיצוי ביטוח היתרכאשר בוחנים את סוגית כאמור, 

  .)ניתוחים, השתלות, ייעוצים ותרופות( מוצרי שיפויל ותאונות אישיות(

ניתן לקבל את הפיצוי המובטח בפוליסה ממספר חברות  ,מוצרי פיצויכאשר הדבר אמור ב

מספר מוצרי הבחירה לרכוש באופן עקרוני, מבחינה זו, במקביל עבור אירוע ביטוחי יחיד. 

מנקודת מבט כלכלית אם היא נובעת משנאת  אינה משוללת היגיוןביטוח מחברות שונות 

גם מוצרי פיצוי עלולה לנבוע מנגד, כמובן שהחזקה כפולה של  29סיכון גבוהה של מבוטחים.

במקרים אלו ההחזקה  30מחוסר מודעות של המבוטחים לגבי הכיסויים שיש ברשותם.

)מצב שהגדרנו כביטוח  גורמת להוצאה מיותרתמרובים מאותה משפחת כיסויים במוצרים 

של מספר חברות  כיסוי מחלות קשותבקרב מבוטחים שהחזיקו בהנתונים מלמדים ש .יתר(

. חברה אחת בלבדתבעו  70%-והגישו בפועל תביעה בתקופה בה החזיקו בביטוח כפול, כ

מהמבוטחים תבעו חברה אחת  78%-כ –האחוז גבוה אף יותר אישיות התאונות הכיסוי ב

נתונים אלה מהווים אינדיקציה לכך שבמקרים רבים החזקת כפל ביטוח במוצרי פיצוי  בלבד.

                                                 
 ביטוחים קבוצתיים.הדבר עולה בקנה אחד עם ממצא אחר לפיו באופן יחסי כיסוי זה כמעט ולא נמכר ב 28
מבוטח שונא סיכון עשוי לרכוש פוליסה דומה מחברות שונות אם הוא מעוניין לגדר את הסיכון שחברה מסוימת לא  29

תאשר את התביעה שלו )ולכן הוא רוכש כיסוי דומה של חברה נוספת(, או שהוא רוכש כיסויים דומים שיש ביניהם מידה 

 את היקף הכיסוי שלו. חפיפה, וכך הוא מרחיב-מסוימת של אי
 משיחות עם גורמים שונים בשוק עולה כי ההסבר הזה סביר יותר לתופעת כפל הביטוח. 30



 

 

21 

 

לא קשר לשאלה מה גרם ללקוח להצטייד בחירה רציונאלית של הלקוח. לאינה נובעת מ

בכפל ביטוח במוצר שיפוי, העובדה כי בקרות מקרה ביטוח לקוחות אינם ממצים את 

זכויותיהם כלפי חברות הביטוח לקבל את הפיצוי לו הם זכאים היא אינדיקציה להעדר 

 מודעות מצידם למלוא הכיסויים הביטוחיים שלהם. 

המבוטח יכול לקבל החזר על הוצאותיו הרפואיות מחברה אחת  , לעומת זאת,צרי השיפויבמו

למיטב  .בלבד. לאור זאת, אין טעם בהחזקת כיסויים מסוג שיפוי של מספר חברות שונות

היכרותנו עם השוק, ומשיחות שערכנו עם גורמים שונים בשוק, החפיפה בין הכיסויים 

השונים במוצרי השיפוי השונים היא רבה. מן ההיבט המהותי הם מציעים כיסוי דומה במקרה 

סביר להניח בו האירוע הביטוחי יתרחש, וההבדלים בין החברות מצויים בשוליים. על כן, 

ללא צורך, וכתוצאה זה מחזיקים בכפל ם יש כפל ביטוח במוצרי השיפוי להשמבוטחים רבים 

 מחוסר מודעות.

ה . עיקרשכיחה למדישביטוח יתר היא תופעה התמונה המתקבלת היא לסיכומו של חלק זה, 

פרטיים. הלכה למעשה, כמעט כל המבוטחים בביטוחי הבריאות הביטוחי ובשב"ן הוא ב

הכלולים בשב"ן מחזיקים בשב"ן ובביטוח פרטי גם יחד. הבריאות הפרטיים בכיסויים 

, לצורותיו השונות. פרטיים יםביטוחביטוח יתר באחוזים נכבדים מתוכם מחזיקים גם ב

תופעה נרחבת כל כך של החזקה בביטוחים המכסים את אותם האירועים הביטוחיים 

ויים בהם מחזיקים מצביעה, ככל הנראה, על חוסר הבנה ומודעות למה כולל כל אחד מהכיס

  המבוטחים.

 תביעות .ד

למבוטחים הגנה מפני סיכון שאם יתממש יביא להוצאה כלכלית מספקים ככלל, מוצרי ביטוח 

יתממש ההסתברות שהסיכון נובע ממשמעותית. הערך שמקבל המבוטח ממוצר הביטוח 

 .במקרה זה תשלום שהוא מקבל מהחברהומה

; התשלום בכיסויים השונים שנבחנו במחקרבחלק זה נתאר את ההסתברות לתביעות 

ההסתברות לתשלום והממוצע בכיסויים השונים במקרים שהחברה שילמה למבוטח; 

 31.שנבחנו ואת יחס ההחזר בכיסויים שהמבוטח תבעבמקרים למבוטח 

                                                 
זו אינם משקפים שנה מלאה )מאחר וברשותנו נתונים רק ביחס למחציתה, בשונה מיתר  2018נתוני התביעות לגבי שנת   31

 שר לתביעות.השנים(, ולכן בחרנו להשמיט אותה מכלל הממצאים שיוצגו בא
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 ותשלומי תביעות למבוטחים הסתברות לתביעה. 1ד.

 בתקופת המחקר. ם קבוצתייםוחי פרט ובביטוחיבביטמציג את ההסתברות לתביעה  8תרשים 

 (ביטוח פרט וביטוח קבוצתי: הסתברות לתביעה )8תרשים 

 

ביעה בסוגי הביטוח השונים שווה לשיעור התובעים שתבעו את חברות הביטוח בשנה ההסתברות לת הערה:

הושמטו מאחר שהם אינם משקפים שנה מלאה של  2018נתוני התביעות לשנת המצוינת על הציר האופקי. 

 תביעות.

, והפער בין הקבוצתיים םהרבה יותר בביטוחי הגבוהההסתברות לתביעה כפי שניתן לראות, 

מספר גורמים עשויים להסביר את הפער בין  הולך וגדל במהלך תקופת המחקר.הביטוחים 

בביטוחים של כיסויי הביטוח תמהיל הראשית,  הביטוחים הקבוצתיים לביטוחי הפרט:

לדוגמה, כיסוי תאונות אישיות כמעט ולא נמכר   .הקבוצתיים שונה מהתמהיל בביטוחי הפרט

, כפי שעולה לתביעה בו נמוכה באופן יחסיברות תההסוכחלק מביטוחים קבוצתיים, 

. הבדל מהותי נוסף הוא העדר החיתום בביטוחים הקבוצתיים, כך התרשים הבאמ

אוכלוסיה המבוטחת בביטוחי מה)מבחינה בריאותית( יותר מסוכנת שהאוכלוסיה המבוטחת 

  32הפרט.

                                                 
 ייתכנו גורמים מסבירים נוספים, שהשפעתם משנית, כגון הרכב הגילאים של המבוטחים בסוגי הביטוח השונים וכדו'. 32
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בחלוקה לכלל סוגי הביטוח הכלולים אחוז התובעים ותשלומי התביעות מציג את  9תרשים 

בכיסויי הפיצוי תשלום התביעות נגזר מסכום הביטוח שרכש המבוטח, ולכן תשלום  במחקר

 ח.גבוה משקף בחירה של המבוטחים בעת שרכשו את הביטו

לא מאפשרים להציג את  הקבוצתיים םבביטוחיכיסויים ההנתונים שקיבלנו אודות סיווג 

הנתון של אחוז התובעים בתרשים  ,על כן .ברמת הכיסוי בביטוחים אלואחוז התובעים 

 .מבוסס על אחוז התובעים בביטוחי פרט בלבד

 אחוז התובעים ותשלומי תביעות: 9תרשים 

 

בממוצע רב שנתי על פני תקופת המחקר.  בכיסויי הביטוח השוניםאחוז התובעים הציר האופקי מציג את  הערה:

בתביעות בהן שילמו  או לספק השירות הרפואי שטיפל במבוטח הציר האנכי מציג את התשלום ששולם למבוטח

 בכיסויים המוצגים בתרשים. ₪ חברות הביטוח סכום הגדול מאפס 

-מציג עבור כל כיסוי את ההסתברות לתביעה )השווה לאחוז התובעים( על ציר ההתרשים 

X של התביעות על ציר )באדום(  99 -והתשלום באחוזון ה )בכחול( ואת התשלום הממוצע

 , עבור כל כיסוי. Y-ה
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. בכיסויי המחלות אחריםהבחנה שבין כיסויי קטסטרופות לכיסויים האת המחזק התרשים 

משמעותית ביחס לשאר  כהנמו ההסתברות לתביעההקשות, התרופות מחוץ לסל וההשתלות 

הדבר עולה בקנה אחד עם העובדה שהשכיחות של . ונעה סביב עשיריות האחוז הכיסויים

, ניתוחים פשוטיםרופא מומחה או  התייעצות עםשכיחות ל בהשוואהאירועים אלו נמוכה 

י הייעוצים והניתוחים. שני הכיסויים האחרונים הם הכיסויים יבמסגרת כיסוהמבוטחים 

שההסתברות של המבוטח לתבוע בגינם היא הגבוהה ביותר. בכיסוי התאונות האישיות 

 במהלך תקופת המחקר. 1%סביב  ה, ונעיותר כהנמוההסתברות לתביעה 

הוגשה תביעה: בכיסויי  אם אכןתמונת הראי להסתברות לתביעה מצויה בתשלום 

הקטסטרופות התשלום הממוצע לתביעה הוא הגבוה ביותר בין הכיסויים: בכיסויי המחלות 

₪,  84,000-וכ₪  100,000-הקשות וההשתלות משולם עבור תביעה ממוצעת סכום של כ

התשלום הממוצע עבור כיסוי תרופות מחוץ לסל נמוך יותר ודומה לתשלום  33בהתאמה.

יים שאינם מוגדרים כקטסטרופה, אך הדבר נובע מכך שבכיסוי זה ישנן הממוצע בכיסו

תביעות רבות על סכומים נמוכים. כאשר בוחנים את התשלום בתביעות היקרות בכיסוי 

( ניכר שתביעות 99-התרופות )המיוצגות בתרשים באמצעות תשלום התביעות באחוזון ה

גבוהים בהרבה מהתשלום עבור ו אלו דומות לכיסויים האחרים המוגדרים כקטסטרופות,

 34.התביעות היקרות בכיסויי הניתוחים, הייעוצים והבדיקות או התאונות האישיות

 שיעור התביעות המאושרות .2ד.

המבוטח סבור שהתרחש אירוע הכלול בכיסוי בו הוא מחזיק, ביכולתו לתבוע את  כאשר

דחות או לסיים את חברת הביטוח. החברה בוחנת את התביעה ומחליטה האם לאשר, ל

מציג את ההסתברות לאישור התביעה בכל אחד  10תרשים התביעה בהליך של פשרה. 

 מהכיסויים השונים.

 

 

 

                                                 
כאמור לעיל, בכיסויי פיצוי סכום התשלום נגזר מסכום הביטוח שהמבוטח בחר לרכוש, ולכן גובה התשלום משקף את  33

 הבחירה של המבוטח במועד הרכישה.
המופיעים בנספח מציגים את התפלגות התשלומים בכל אחד מהכיסויים ובכך הם מציגים תמונה  13-ו 12ים תרשימ 34

 מפורטת ומלאה יותר של תשלומי התביעות.
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 : אחוז התביעות המאושרות לפי כיסוי10תרשים 

 

סכום  או לספק השירות הרפואי שטיפל במבוטח בתרשים מוצג שיעור התביעות בהן שולם למבוטח הערה:

 מתוך כלל התביעות בכיסוי המופיע על הציר האופקי שהוגשו בתקופת המחקר.₪ הגדול מאפס 

מלמד שישנה שונות באחוז התביעות המאושרות בכיסויים השונים. בפרט,  10תרשים 

בכיסוי ההשתלות והתאונות האישיות נמצאו שיעורי האישור הנמוכים ביותר. משיחות 

פות עשוי לנבוע מתופעה שערכנו עולה כי שיעור התביעות המאושרות הנמוך בכיסוי התרו

של "תביעות סרק" השכיחה יותר בכיסוי זה, ובכיסוי ההשתלות הדבר עשוי לנבוע מכך שלא 

נמצא איבר מתאים להשתלה עבור המבוטח כתוצאה מאילוצים שאינם קשורים לחברת 

מציג זווית נוספת של ההבחנה בין כיסויי ה"קטסטרופות" ליתר הכיסויים. בכיסויי הביטוח.

סטרופות" שיעורי אישור התביעות הם הנמוכים ביותר מבין הכיסויים. הדבר בולט ה"קט

במיוחד בכיסויי התרופות מחוץ לסל וההשתלות, בהם שיעור התביעות המאושרות הוא 

 הנמוך ביותר.

שלושת הנושאים שנדונו בפרק זה מהותיים עבור בחירה מושכלת בעת רכישת ביטוח. מוצר 

המבוטח  ולת התמודדות עם זעזועים פיננסיים בלתי צפויים.הביטוח מספק למבוטח יכ

הרציונלי יביא בחשבון את הסיכוי לכך שהאירוע עבורו הוא רוכש ביטוח יתממש, הסיכוי 

שתביעתו אושרה. הנתונים במקרה שתביעתו תאושר על ידי החברה והתשלום הצפוי 

ה קשה או הזדקקות כנגד קטסטרופות )השתלה, מחל םמאששים את ההבחנה בין כיסויי
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אך עלותם גבוהה מאוד בעת התרחשותם, לבין נמוכה לתרופה יקרה( המתרחשים בהסתברות 

יתר הכיסויים שההסתברות להתרחשותם גבוהה יותר אך בממוצע, העלות הנובעת מהם 

 נמוכה יותר.

 סוכני הביטוח .ה

מנקודת מבט כלכלית, הערך . ערוץ המכירה העיקרי של ביטוחי הפרטהם כאמור, הסוכנים 

בצמצום פערי האינפורמציה שבין במהלך המכירה הוא המוסף שסוכן יכול לתת למבוטח 

מצבו  על מנת לצמצם את פער האינפורמציה על הסוכן לברר אתהמבוטח לבין החברה. 

מתוך הכיסויים והחברות הקיימים  להתאים לו את הכיסוי ההולם עבורוווצרכיו של המבוטח 

הסוכן  כתוצאה מכך, סוכני הביטוח עשויים לתרום לתחרות בין החברות על מבוטחים. .בשוק

יש לו מומחיות במתרחש בשוק במונחי המוצרים השכיחים שלהוות זרז תחרותי מאחר אמור 

לסייע למבוטחים לקבל כיסויים שמתאימים להם  וצריך יכול הסוכןבו, איכותם ומחיריהם. 

 .םיימיטב ובאיכות במחיר

בשיחות  35סוכני ביטוח מכרו ביטוחי בריאות למבוטחים בשוק. 5,000-כ 2017בשנת 

קרי, מוצר  ",תואר ביטוח הבריאות כמוצר "דחיפהבענף שהרשות קיימה עם גורמים שונים 

. אמירה זו על מנת להסביר את חשיבותו ללקוחשדרושה השקעה ניכרת מצד נציג המכירה 

 מהכיסויים נמכרו באמצעות סוכנים 80%-ביטוחי הפרט, כנתמכת בנתונים שבידינו. בשוק 

. שיעור זה נשאר פחות או יותר קבוע לאורך תקופת והיתר ישירות על ידי חברות הביטוח

  36המדגם.

ביכולתם להתקשר עם מעביד עם חברות הביטוח. -אינם מצויים ביחסי עובדח סוכני הביטו

כוללת שני סוגים חוזית עם החברות ההתקשרות הככלל, מספר חברות ביטוח כפי רצונם. 

 של עמלות:

לסוכן, לרוב, בשנה הראשונה שלאחר שמשלמת חברת הביטוח עמלה  עמלת היקף: .1

מכירת הביטוח למבוטח. במקרה בו המבוטח מבטל את הפוליסה שלו בטווח זמן 

לרוב, עמלה  קצר לאחר הרכישה הסוכן יידרש להחזיר את העמלות לחברת הביטוח.

                                                 
סוכני  6,200-, בה פעלו כ2015השנה בה נמצא המספר הגדול ביותר של סוכני ביטוח שמכרו ביטוחי בריאות היתה  35

 ביטוח. 
ישנה שונות בין הכיסויים השונים באחוז המכירות על ידי סוכנים. למשל, בכיסויי התאונות האישיות והמחלות הקשות  36

 שיעור המכירות שלא באמצעות סוכנים היה גבוה ביחס לשאר הכיסויים.
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באותה  ו היא בשיעור משמעותי מתוך הפרמיה שמשלם המבוטח לחברת הביטוחז

בשיחות עם גורמים בשוק נאמר שעמלה גבוהה זו מגלמת עבור הסוכן את  .תקופה

 לצורך מכירת ביטוח הבריאות למבוטח.הסוכן מנדרש שהמאמץ הניכר 

 לסוכן כל זמן שהמבוטח ממשיךשמשלמת חברת הביטוח עמלה עמלת נפרעים:  .2

שיעור עמלה זו נמוך באופן  להחזיק בכיסויים שנמכרו לו באמצעות הסוכן.

 משמעותי משיעור עמלת ההיקף.

בגין עמידה ביעדי מכירה  נוספים על העמלות בונוסיםחלק מהסוכנים זכאים מכוח החוזה ל

פרסים עניקות וממבצעים תקופתיים במהלך השנה  עורכותכמו כן, חברות הביטוח  .שנתיים

 . לתקופת המבצעים הללולמי שעומד ביעדי מכירה 

מספר חברות הביטוח שאת מוצריהן הסוכן מוכר על פני השנים מציג את התפלגות  11תרשים 

מספרים הסוכנים שמכרו מוצרים של אחוז את  עמודה מציגה כלהנכללות בתקופת המדגם. 

 . בכל שנה וכו'(חברה בודדת, שתי חברות, שונים של חברות )

 בתחום הבריאות : מספר החברות שמוכרים סוכני הביטוח11תרשים 

  

המופיעה על הציר האופקי היו כל עמודה בתרשים מציגה את אחוז הסוכנים שהמוצרים שמכר בשנה  הערה:

, שתי שחורשייכים למספר חברות המזוהה על פי מפתח הצבעים )סוכנים שמכרו מוצרים של חברה יחידה ב

 , וכו'(. אפורחברות ב
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הסוכנים מכרו בכל אחת מהשנים כיסויי ביטוח של חברה אחת מכמחצית מעלה כי  11תרשים 

תרשים זה לא מבחין בין  נציין כי  כיסויים של שתי חברות לכל היותר. ומכר 70%–כבלבד, ו

כיסוי ניתוחים  2013בשנת סוכן שמכר  כלומר, –מכירה של כיסויים שונים בשנה מסוימת 

מחלות קשות של חברה ב' בלבד ייחשב כסוכן שמכר כיסויים של בלבד וכיסוי של חברה א' 

 שתי חברות שונות.

מוצרים של חברה בעיקר למכור עשויים  גם סוכנים שמוכרים מוצרים של יותר מחברה אחת

מקרב הסוכנים למשל,  .בלבד מוצרים של יתר החברות באופן ספורדי ומזדמןולמכור אחת 

נתח השוק של החברה  45%-אצל כ, לך תקופת המחקרשמכרו כיסויים של שתי חברות במה

. למעשה, בקרב רבע מכלל הסוכנים שמכרו מוצרים 90%-הגדולה ביותר שמכרו היה גדול מ

 או יותר. 90%-של יותר מחברה אחת, נתח השוק של החברה הגדולה ביותר היה שווה ל

צירוף מכלול נתונים זה מלמד על קשר אנכי הדוק הקיים בין חלק משמעותי מהסוכנים לבין 

 חברת ביטוח ספציפית.

כאמור, הערך המוסף שביכולתו של סוכן לספק למבוטחים בעת הרכישה הוא התאמה 

כמו כן נדרש מיפוי של הם רוכשים לצרכים הבריאותיים שלהם. שמדויקת של הכיסוי 

החלטה וחיים שכבר קיימים ללקוח כדי למנוע ממנו כפל ביטוח מיותר. הכיסויים הביט

כרוכה בעלויות חיפוש ועיבוד מידע גבוהות, היות מושכלת לגבי סוג הכיסוי שיש לרכוש 

שהכיסויים השונים מורכבים להשוואה ודרוש ידע על מנת להבין מה הם מספקים ומה 

אפיינים אלו עומדים בבסיס ההצדקה מ הכיסויים שמציעות החברות השונות.ההבדל בין 

הסוכנים אמורים להתמחות בתחום הביטוח ולהנגיש  –לקיומו של מוסד הסוכנות בביטוח 

הן בהיבטי  את המידע הרלוונטי למבוטחים, על מנת לסייע בידם לבחור בצורה אופטימלית

  37.הכיסוי והן בהיבטי המחיר

מייצג את צרכיו ועובד "עבורו". בחודש  חלק נכבד מהציבור הרחב אכן סבור שסוכן הביטוח

ויועצים  םערך משרד האוצר סקר לבחינת עמדות הציבור בנושא סוכני ,2018דצמבר 

במידה רבה  מהמשיבים אמרו שהסוכן נמצא "בצד שלהם" %49 38.בעולמות הפנסיה והביטוח

רו בלבד שסב 4%-שהשיבו שהוא "בצד שלהם" במידה מעטה, ו 10%או רבה מאוד, לעומת 

                                                 
. https://tinyurl.com/qr7hfrnטענה זו נטענת גם בפרסומים המופיעים בבמות של לשכת סוכני הביטוח. ראו כאן:  37

 הסוכן עשוי לסייע למבוטח גם בעת הגשת תביעה, אך נושא זה חורג מהדיון כאן.
ומעלה, המהווים מדגם ארצי מייצג יחידת הדגימה הייתה בעלי ביטוחים או מוצרי  18ישראלים בני  705בסקר נדגמו  38

 .±3.8%. טעות הדגימה המקסימלית הינה CIרך באופן אינטרנטי על גבי הפאנל של חברת חיסכון פנסיוני. הסקר נע

https://tinyurl.com/qr7hfrn
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מהמשיבים היו מודעים לקשר בין סוכני  43%שהוא כלל לא "בצד שלהם". לצד תפיסה זו, 

  הביטוח לחברות הביטוח.

מעלה ספקות בנוגע לאופטימליות ההתאמה של הכיסוי  15הממצא המופיע בתרשים על פניו, 

הביטוחי ולהיותם של סוכני הביטוח גורם היוצר תחרות בין חברות הביטוח לטובת 

חברה  כיסויים של המקרים הסוכן מוכרשבחלק הארי של שים מלמד על כך המבוטחים. התר

אחת בלבד. דפוס זה מעיד על נטיה חזקה לרכז את המכירות אצל חברה אחת, שלא בהכרח 

. קשה להלום את הממצא האמור להם נותן סוכן הביטוח שירות המבוטחיםכל מיטיבה עם 

  כל מבוטח ומבוטח. ו שלידתכיסוי ביטוחי לפי מעם "תפירת" 

מתרחשת  חרות בין חברות הביטוחלאותת על כך שהת מכירת מוצרי חברה יחידה עלולה

מוצריהן. מתן תמריצים למכירה כמעט בלעדית של , באמצעות על ליבם של הסוכניםבעיקר 

את התמריצים האטרקטיביים ביותר  וחברה שמספקת לכיסויי הטה למכור את יכך, סוכן י

בצורה מלאה את צרכי מייצגת עבורו. מצב זה בהחלט עלול להביא למכירה שאינה 

 39.המבוטח

תבחן לעומק את התופעה של ריכוז המכירות על ידי מרבית הסוכנים הרשות בהמשך המחקר 

החוזית  תוסיף ותבחן את ההתקשרותאצל חברה או שתיים לכל היותר. במסגרת זו, הרשות 

של סוכני הביטוח, תנתח את הגורמים למספר הנמוך של חברות ביטוח עימן הם עובדים ואת 

 שנותנות החברות לסוכני הביטוח משפיעים על דפוסי המכירה שלהם. האופן בו התמריצים

 סיכום .3

שנאספו חלק מהסטטיסטיקה התיאורית שעולה מהנתונים דו"ח ביניים המציג הוא מסמך זה 

מחקר ביטוחי הבריאות. במסמך הוצגו המגמות העיקריות בשוק בשנים האחרונות לצורך 

פרמטרים בסיסיים בתביעות שתובעים שכיחות תופעת כפל הביטוח, וממצאים המתייחסים ל

 .ודפוסי הפעולה של סוכני ביטוח המבוטחים את חברות הביטוח

נראה . יקה הקיימת בומיננתונים אלה משקפים תמונה בסיסית על התחום והדבין היתר, 

המסמך שם זרקור . 2012שמידת התחרות על מבוטחים חדשים נמצאת במגמת התחזקות מאז 

                                                 
ישנו תמריץ למכירת כיסויים למבוטחים  –נציין שגם שיעורי כפל הביטוח הלא מבוטלים הם אינדיקציה לאותה בעיה  39

כני ביטוח ולחברות המוכרות גם אם טובתם של המבוטחים היא להמנע מרכישת כיסויים נוספים. בעיה הזו משותפת לסו

 את מוצריהן בערוץ מכירה ישיר.
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קיים גם בין  ביטוח היתרהקיים בתחום ביטוחי הבריאות.  ביטוח יתרעל תופעה רחבה של 

כיסויי ביטוחי הבריאות הפרטיים וגם בין כיסויים דומים וחופפים של והכיסוי של השב"ן 

 ביטוחי בריאות שונים. 

כמו כן המסמך מלמד כי חלק משמעותי של סוכני הביטוח העוסקים בביטוחי בריאות 

משווקים פוליסות ביטוח בריאות של חברה אחת בלבד או כמעט של חברה אחת בלבד וחלק 

היותר ביטוחי בריאות של שתי חברות. תופעה זאת תעמוד  ניכר מהסוכנים משווק לכל

בכלל זה בדעת הרשות לבחון האם יש בתופעה  במוקד המשך המחקר של רשות התחרות.

ובממצאים כדי לשפוך אור על מערך התמריצים המשפיע על סוכנים בתהליך התאמת 

  . פוליסות הביטוח למבוטחים שעבורם הם פועלים
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 נספח תרשימים

 : מדדי פיזור של תשלומי תביעות לפי כיסוי12תרשים 
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 (ארבעת הכיסויים בעלי תשלום נמוך: מדדי פיזור של תשלומי תביעות לפי כיסוי )13תרשים 

 

או לספק השירות הרפואי שטיפל  התרשים מתייחס לתביעות בהן שילמו חברות הביטוח למבוטח הערה:

גבול התיבה התחתון בכיסוי המופיע על הציר האופקי במהלך תקופת המחקר. ₪ סכום הגדול מאפס  במבוטח

הקו האופקי באמצע  ;75-של התביעות, והעליון את התשלום באחוזון ה 25-מייצג את התשלום באחוזון ה

התשלום הממוצע; קצה הקו הכחול התחתון מייצג את  מייצג את התשלום החציוני; המעוין מייצג את התיבה

 .95-של התביעות וקצהו העליון מייצג את התשלום באחוזון ה 5-התשלום באחוזון ה


