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חוזר מס' 19/2020
הנדון :ביטוח כללי לבתי המרקחת לשנת 2020

 .1כבכל שנה ניהלנו תהליך של קבלת הצעות מחיר בנושא ביטוח כללי לבתי המרקחת
לשנת .2021
 .2כתוצאה מתחרות בשוק באמצעות מספר סוכנויות ביטוח הפועלות בתחום שלנו,
הצלחנו להביא לידי כך שתעריפי הביטוח לשנת  2021יהיו זהים ומעט נמוכים לאלו
שהיו בשנים .2020/2019
 .3העלויות הכוללות של הפרמיות המוצעות לדגם בית המרקחת שבחרנו לצורך המכרז
כפי שהוצעו ע"י הסוכנויות וחברות הביטוח מפורטות בנספחים למסמך זה .
 .4ההצעות שקיבלנו הן מחברות הביטוח :
א .כלל חברה לביטוח בע"מ )באמצעות  3סוכנויות ביטוח המפורטות בהמשך(.
ב .מגדל חברה לביטוח בע"מ )באמצעות סוכנות ביטוח אחת המפורטת בהמשך(.
ג .מנורה מבטחים )באמצעות  2סוכנויות ביטוח המפורטת בהמשך(.
 .5סוכנויות הביטוח וחברות הביטוח שעימן הגענו לתוצאות הטובות ביותר ,הן בפרמטרים
הכלכליים )גובה הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית( ,הן במוניטין שצברו בטיפול
במקרי הביטוח שאירעו בשנים האחרונות ,והן בהקשר לחברות הביטוח שהן מייצגות
מפורטות כלהלן )לפי סדר א' ב'(.
• אלי ארליך  -סוכנות לביטוח בע"מ )"כלל חברה לביטוח בע"מ"(
• גולן וולך  -סוכנות לביטוח בע"מ )"מנורה"( -לחידוש ביטוח קיים
• גבאי -סוכנות לביטוח )"מנורה"( – לביטוח חדש
• י .פרי סוכנות לביטוח בע"מ )חברת הביטוח-כלל חברה לביטוח בע"מ(
• יולן סוכנות לביטוח בע"מ – )חברת הביטוח "כלל" חברה לביטוח בע"מ(.
• עופר גולדרייך-סוכנות לביטוח )חברת הביטוח-מגדל(
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 .6מניתוח ההצעות הבסיסיות כנ"ל עולה
:
הפרמיות הנדרשות ע"י חברות הביטוח הן:
א.
ב.
ג.
ד.

"כלל" . ₪ 3,919 -ללקוח חדש הנחת חידוש של .5%
"מגדל" )באמצעות סוכנות "עופר גולדרייך"( – ) ₪ 3,884סוכנות "עופר
גולדרייך" מציעה הנחת חידוש של  150ש"ח כך שהפרמיה מוזלת לכדי 3,884
. (₪
ההשתתפות העצמית הנדרשת ע"י "מגדל" קרובה לזו הנדרשת ע"י "כלל".
"מנורה" נתנה את ההצעה הזולה ביותר. ₪ 3,396 :

 .7אנו ממליצים:
א .לנצל את ההצעות הטובות שהשגנו ובכל מקרה ,מי שלא מבוטח באמצעות
סוכנויות הביטוח הנ"ל ,עליו לבדוק את ההצעות הניתנות לו ולהשוותן להצעות
והטובות שהשגנו תוך התייחסות :לגובה הפרמיה לתשלום )כולל דמים ובולים(
לגובה ההשתתפות העצמית ,להרחבות ולתוספות הכלולות בפוליסה ,וכן לניסיון
השרות הן של חברת הביטוח והן של סוכנות הביטוח.
ב .לוודא שכל סוכנות שתבטיח הנחות או תוספות אכן תממש את ההנחות שלה
כפי שהובטח על מנת שהדבר לא יישאר בגדר הבטחה בלבד.
 .8ההצעות אינן כוללות ביטוח צד ג' .ביטוח זה מכוסה במסגרת תכנית הביטוח
המקצועי של "הסתדרות הרוקחים בישראל" עבור בתי מרקחת שהצטרפו לביטוח
המקצועי.
 .9לתשומת לב !
• מועד חידוש הביטוח לחלק נכבד מבתי המרקחת הינו ב.1.1.2020 -
• ההתקשרות היא ישירות עם סוכני הביטוח.
• יש להניח שלפחות חלק מן חברות הביטוח ישלחו סוקרים לבתי המרקחת על
מנת לוודא שהמיגון בבית המרקחת תואם את הנדרש בפוליסות
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 .10פרטי סוכנויות הביטוח:
אלי ארליך-שירותי ביטוח
איש קשר :אלי ארליך
היצירה  2קרית אריה פ"ת
טל03-6259814 :
פקס03-6259843 :
נייד) 052-5824466 :עידן מנהל
מח'(

עופר גולדרייך-סוכנות לביטוח
איש קשר :עופר גולדרייך
ז'בוטינסקי  33ר"ג
טל050-6420777 :
פקס077– 3181222 :

י.פרי סוכנות לביטוח בע"מ
אנשי קשר :טובי יצחק
מלכה ראובן
התקווה ,3ראשון לציון
טל03-9596900/3:
פקס03– 9596901 :
נייד052-2520407 :

יולן סוכנות לביטוח בע"מ
אשת קשר :יולן סויסה
האורגים  29אשדוד
טל08-8530025:
פקס08-8530024 :
נייד052-2424608 :

גולן וולך -סוכנות ביטוח
אנשי קשר :גולן וולך
חלוצי התעשייה  40חיפה
טל073-2793133 :
פקס153-73-2793133 :
נייד052-4833855 :

גבאי סוכנות לביטוח
אשת קשר :ליאת
החורץ  9תל אביב
טל0722763439 :
פקס0733324219 :
נייד 052-2398778 :

 .11מצ"ב  3ההצעות הנ"ל של "כלל חברה לביטוח בע"מ" ,של "מנורה חברה לביטוח" ,של
"מגדל חברה לביטוח בע"מ" ,לצורך השוואה והתרשמות.

בברכה,
אמיר ניצן ,מנכ"ל
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השוואת הצעות לביטוח כללי לבתי המרקחת לשנת 2021
סוכנויות לביטוח
נושא הביטוח

סכום לביטוח בש"ח-
דוגמא

אלי ארליך " -שירותי ביטוח ) (1999בע"מ"
טובי יצחק" -י.פרי סוכנות לביטוח בע"מ"
יולן סויסה" -יולן סוכנות לביטוח בע"מ"
השתתפות עצמית
ברוטו כולל דמים
תעריף כולל
ובולים פרמיה )(₪
דמים ₪, %

מבנה -אש מורחב

300,000

0.09%

270

3,000

תכולה –אש מורחב

400,000

0.09%

360

3,000

תכולה-פריצה נזק ראשון

200,000

0.3%

600

4,000

כספים בבית המרקחת
ובהעברה
מרשמים בבית המרקחת
ובהעברה
ציוד אלקטרוני כל הסיכונים
חבות מעבידים
אובדן הכנסות )שיפוי 3
חודשים( אובדן נזקים הפסד
רכוש
אובדן הכנסות )*(
סה"כ פרמיה עבור רעידת
אדמה וניזקי טבע
סכום פרמיה שנתית
לתשלום כולל דמים

) 7,000כולל נזקי טבע
ורעידת אדמה(
) 25,000כולל נזקי
טבע ורעידת אדמה(
18,000
 4עובדים
500,000

1.2%

84

1,500

0.14%

35

3,000

0.35%
 ₪ 128לעובד
0.066%

63
512
330

2,000
4,000
 3ימי עבודה ראשונים

700,000
500,000

0.1664%
0.1%

1,165
500

נזקי טבע  5%מהנזק מינימום10,000ש"ח.
רעידת אדמה  10%מסכום הביטוחלאתר מינימום  30,000ש"ח

1,665
3,919

חברה ביטוח" :כלל שירותי
ביטוח בע"מ"
הערות
)ב 2.5% (₪-מהנזק ולא
פחות מ:
)ב 2.5% (₪-מהנזק ולא
פחות מ:
)ב 2.5% (₪-מהנזק ולא
פחות מ:

ביטוח כספים ומרשמים
כוללים כיסוי נזקי טבע
ורעידת אדמה

 5תשלומים שווים מתחילת הביטוח ללא ריבית והצמדה או  12תשלומים שווים באשראי צמוד ללא ריבית.
תנאי תשלום
עסקים חדשים יזכו להנחה של  5%על התעריפים המפורסמים בטבלה.
*מובהר כי הפרמיות המפורטות בפרק הרכוש והנוגעות לביטוח כספים ומרשמים כוללים כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע ,לפיכך לא נלקחו בחישוב זה.
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השוואת הצעות לביטוח כללי לבתי המרקחת לשנת 2021
סוכנויות לביטוח
נושא הביטוח

סכום לביטוח
בש"ח-דוגמא

תעריף כולל
דמים

"עופר גולדרייך סוכנות לביטוח "
השתתפות עצמית )ב(₪-
ברוטו כולל דמים
פרמיה )(₪

300,000
מבנה -אש מורחב
400,000
תכולה –אש מורחב
תכולה-פריצה נזק ראשון 200,000
7,000
כספים בבית המרקחת
ובהעברה
2,500
99
0.4%
מרשמים בבית המרקחת 25,000
ובהעברה
3,000
54
0.3%
18,000
ציוד אלקטרוני כל
הסיכונים
4,000
 ₪ 105לעובד 420
 4עובדים
חבות מעבידים
שלושה ימים ראשונים
200
0.04%
500,000
אובדן הכנסות )שיפוי 3
חודשים( אובדן נזקים
הפסד
כמקובל
2,211
0.178%
נזקי טבע ורעידת אדמה 1,242,000
4,034
סה"כ בש"ח
-150
הנחת חידוש
3,884
סה"כ לתשלום בש"ח
כולל דמים
 4תשלומים שווים ורצופים ללא ריבית והצמדה ,או  8תשלומים באשראי צמוד ללא ריבית.
תנאי תשלום
0.04%
0.04%
0.35%
1.0%

120
160
700
70

"מגדל" חברה לביטוח בע"מ"
הערות

3,000
3,000
5,000
2,500

מחלת מקצוע 12,600

הנחת חידוש
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השוואת הצעות לביטוח כללי לבתי המרקחת לשנת 2020
סוכנויות לביטוח
נושא הביטוח

סכום לביטוח
בש"ח-דוגמא

"גולן וולך סוכנות לביטוח " – לחידוש ביטוח קיים
"גבאי סוכנות לביטוח" – לביטוחים חדשים
השתתפות עצמית )ב(₪-
תעריף כולל דמים ברוטו כולל דמים
ובולים פרמיה )(₪
₪, %

מבנה -אש מורחב
תכולה –אש מורחב
תכולה-פריצה נזק
ראשון
כספים בבית
המרקחת ובהעברה
מרשמים בבית
המרקחת ובהעברה
ציוד אלקטרוני שיורי

44
58
841

₪ 3000
₪ 3000
₪ 3000

7,000

כלול

4,000

25,000

כלול

4,000

18,000

0.0725%

כלול

2,500

חבות מעבידים

 4עובדים

 ₪ 73לעובד

292

אובדן הכנסות
)שיפוי  3חודשים(
אובדן נזקים הפסד
נזקי טבע ורעידת
אדמה

495,000

0.0145%

73

 . 4,000מחלת מקצוע 8,000 :לכל
נפגע בגין מחלות מקצוע
 4ימי הפסקה מכל מקרה ביטוח

1,192,000

0.174%

2,088.3

רעידת אדמה 10% :מסכום הביטוח
מינימום  30,000למקרה/לאתר.
נזקי טבע 5% :מהנזק מינימום
 20,000מקסימום ₪ 200,000
לארוע

סכום פרמיה שנתית
לתשלום כולל דמים
תנאי תשלום

300,000
400,000
200,000

0.0145%
0.0145%
0.4205%

3,396

"מנורה חברה לביטוח"
הערות

 100,000ראשונים ללא
פרמיה .
מעל  100,000בתעריף
הרשום

 5תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה או  6תשלומים באשראי צמוד ללא ריבית.
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