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 ובהתאם 1998 –ח "התשנ, )פרטי דין וחשבון(נערך בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח זה דוח 

 את תקנות ואשר החיל, 2009-1-2'  ומס,2007-1-1' ומס 2006-1-3'  מסמפקח על הביטוח הילחוזר
בשינויים המתחייבים מאופי , על מבטחים ,1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(ניירות ערך 

וכן בהתאם לחוזרים , תוך קביעת פירוט שונה מהנדרש לפי התקנות האמורות, לעיתים, פעילותם
  .סמו על ידי המפקח מעת לעתם שפורנוספי

  
  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד  .1

  *פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו     1.1

מנורה מבטחים " או "החברה": להלן(מ "ביטוח בעמבטחים מנורה   1.1.1
 כחברה פרטית בשם בני ראובן 1995התאגדה בישראל בשנת ) "ביטוח
של מנורה , בשליטה מלאה, הינה חברת בתהחברה . מ"בע) 1995(יזמים 

 1935בשנת ) פלשתינה(אשר נתאגדה בישראל , מ"החזקות בעמבטחים 
בשם משרד לאחריות , כחברה פרטית שעיסוקה בענפי הביטוח השונים

מנורה "מ ל" שונה שמה של מנורה החזקות בע1948בשנת . מ"כללית בע
נה שמה של מנורה  שו1976בשנת ". מ"משרד לאחריות וביטוח משנה בע

 2006ובשנת , "מ"מנורה חברה לביטוח בע"מ פעם נוספת ל"החזקות בע
מנורה מבטחים החזקות "שינתה את שמה פעם נוספת לשמה הנוכחי 

  ".מ"בע

 ובמסגרת הליך של פיצול של עסקי הביטוח של מנורה החזקות 1998בשנת 
יל מ את שמה כמפורט לעיל ובמקב"שינתה מנורה החזקות בע, מ"בע

 2006בשנת ". מ"מנורה חברה לביטוח בע"שינתה החברה את שמה ל
  ".מ"מנורה מבטחים ביטוח בע "-שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי

חברה בת של , מ" מוזגה מנולייף מנורה חברה לביטוח בע2001נת שב
  .לתוך החברה, שעסקה בתחום ביטוח החיים, החברה

,  בכל ענפי הביטוח העיקרייםהחברה הינה חברת ביטוח המורשית לעסוק
כן עוסקת החברה באמצעות . ביטוח חיים ובריאות, ובכלל זה ביטוח כללי

חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של , מ"מבטחים פנסיה בעמנורה 
בניהול קרן הפנסיה הגדולה , )"מנורה מבטחים פנסיה": להלן(החברה 

  . להלן3בישראל כמפורט בפרק 

מספר חברות בנות נוספות כמתואר בתרשים לחברה השקעות ב, בנוסף
משרדים ומקרקעין של החברה מוחזקים על , ן"חלק מנכסי הנדל. שלהלן

  .מ"ידי מנורה מבטחים נכסים והשקעות בע

) 1993(רכשה החברה מאת סיני החזקות ביטוח , 2007בחודש דצמבר   1.1.2
מ "את מניות שומרה חברה לביטוח בע") סיני החזקות: "להלן(מ "בע
שהייתה חברת בת של סיני החזקות וכן את מניות סיני , ")שומרה: "להלן(

"). סיני מורשי חיתום: "להלן(מ "בע) 1989(מורשי חיתום סוכנות לביטוח 
וביטוח ) חובה ורכוש(שומרה עוסקת בעיקר בתחומים של ביטוח רכב 

ובשני ) מ"סיני סוכנות לביטוח בע(רכוש וכן מחזיקה בסוכנות ביטוח 
לפרטים בעניין הרכישה ראו ). מ"ן בע"באמצעות שומרה נדל(נים מב

 באוגוסט 9מ מיום "דיווחים מיידיים של מנורה מבטחים החזקות בע
לתיאור מפורט של הסכם הרכישה ראו . 2007 בדצמבר 16 ומיום 2007
מי הביטוח בהם  בתחוהחברהפעילות , בהמשך לאמור.  להלן7.15.1סעיף 

  .גם את פעילות שומרה, 2008החל משנת , עוסקת שומרה מאחדת

   

                                                 
  . להלן1.2ראו סעיף , זה להגדרות בפרק *
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מ"עב חוטיב םיחטבמ הרונמ

מ"עב תועקשהו םיסכנ הרונממ"עב היסנפ םיחטבמ הרונמ

 תועקשהל הרבח ןורצח

מ"עב
%66

*2008רבמצדב31 םויל הצובקה תוקזחא הנבמ םישרת

.הצובקה לש תיתוהמו תירקיע תוליעפ תעצבתמ ןהב תורבח ללוכ םישרתה  *   
.םישרתב תוראותמ ןניאש תופסונ תוליעפ אל תורבחו תונב תורבח הצובקל

                  .הרבחב םילהנמ רובע תונמאנב קזחומ תוינמה ןוהמ5%  **  

םייח חוטיבל תונכוס תורוא

מ"עב )2005(
מ"עב ןוה סויג םיחטבמ הרונמ

%100

%58מ"עב115 יבנלא ןוינח

%85**%100%100

מ"עב חוטיבל הרבח הרמוש

%100

   חוטיבל תונכוס יניס
מ"עב 100%

מ"עב ן"לדנ הרמוש 100%

םותיחישרומיניס

חוטיבלתונכוס

מ"עב (1989)
100%
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  הגדרות  1.2

למונחים המפורטים להלן תהיה בפרק תיאור עסקי התאגיד המשמעות הרשומה 
  :אלא אם נאמר במפורש אחרת, לצידם

  ; מבטח וחברה מנהלת-  "גוף מוסדי"

  ;ליסה הסכום שמשלם המבוטח למבטח עבור הפו- " דמי ביטוח"

בקרן פנסיה או ) עצמאי ומעסיק, שכיר (עמית הסכום שמשלם - " דמי גמולים"
  ; לפי העניין, עמית בקופת גמל עבור הביטוח הפנסיוני או החיסכון בקופת הגמל

דמי : כגון,  סכומים המשולמים על ידי המבוטח לכיסוי הוצאות המבטח- " דמים"
  ; היטלים שוניםמסים ו: או לכיסוי תשלומי חובה כגון, רישום

 בדצמבר 31 הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום -  "הדוחות הכספיים"
2008;   

  ;מ"בע ביטוח מנורה מבטחים - " החברה"

ביטוח ,  הממונה על שוק ההון- "הממונה"או  "המפקח על הביטוח" או "המפקח"
  ;כהגדרתו בחוק הפיקוח, המפקח על הביטוחשהוא גם סכון במשרד האוצר יוח

    ;במישרין או בעקיפין, הוהחברות שבשליטת  החברה- " הקבוצה"

 ניירות עמדה והבהרות המתפרסמים על ידי הממונה,  חוזרים- " חוזרי המפקח"
   ;או המפקח

  ;1981- א"תשמה,  חוק הגנת הפרטיות- " חוק הגנת הפרטיות"

- ד"התשנ,  חוק השקעות משותפות בנאמנות- " חוק השקעות משותפות בנאמנות"
1994;  

  ;1999- ט"תשנה, חוק החברות - " חוק החברות"

  ;1981- א"התשמ,  חוק חוזה הביטוח- " ביטוחהחוק חוזה "

עיסוק בייעוץ ( חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים -  "חוק הייעוץ הפנסיוני"
  ;2005- ה"תשסה, )פנסיוני ובשיווק פנסיוני

  ;1968- ח"תשכה, חוק ניירות ערך - " חוק ניירות ערך"

 1981- א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים  -  " הפיקוחחוק"
  ;)1981- א"התשמ, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח: בשמו הקודם(

- ה"התשס, )קופות גמל( חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים -  "חוק קופות גמל"
2005;  

ן בי, המבוצעתהפוליסה  תהליך אישור הצעת הביטוח ופעולת תמחור - " חיתום"
  ;בעזרת הנחות אקטואריות, היתר

  ;מ"בע החזקות מנורה מבטחים - " החזקותמנורה מבטחים "

  ;מ" מנורה מבטחים גמל בע- " מנורה מבטחים גמל"

  ;מ" מנורה מבטחים פנסיה בע-  "מנורה מבטחים פנסיה"
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  ;]נוסח חדש[ פקודת מס הכנסה -  "הפקודה" או "פקודת מס הכנסה"

אלא אם כן , מ והחברות שבשליטתה"וח בע שומרה חברה לביט-  "שומרה"
   .צוין במפורש אחרתמשתמע או 

 יתרת סיכון המוטלת על המבטח לאחר העברת חלק מהסיכון למבטח - " שייר"
  ;המשנה

דרכי השקעת ההון ( תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח - " תקנות דרכי ההשקעה"
  ;2001- א"התשס, )והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו

 ימינימאלהון עצמי ( תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח - " ליאנות ההון המינימתק"
  ;1998- ח"התשנ, )הנדרש ממבטח

דרכי חישוב הפרשות ( תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח -  "תקנות החישוב"
  ;1984- ה"התשמ, )לתביעות עתידיות בביטוח כללי

, )רטי דין וחשבוןפ( תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח - " תקנות פרטי דין וחשבון"
  ;1998- ח"התשנ

, )כללים לאישור וניהול קופות גמל( תקנות מס הכנסה - " תקנות קופות הגמל"
  ;1964- ד"התשכ

"I.B.N.R."  - Incurred but not reported) ( - הפרשה בגין תביעות שאירעו אך 
  ;טרם דווחו לחברה

S&P  - -Standard & Poor's חברת דירוג אשראי בינלאומית;  

  עקרונות כלליים ושיטות בתחומי הביטוח השונים  1.3

   אקטואריה   1.3.1

של הקבוצה מחושבות ) עתודות ביטוח ותביעות תלויות(התחייבויות ביטוחיות 
  .על פי מודלים אקטוארייםבמרביתן 

מבוססים על נתוני עבר וניתוח , המשלבים חישובים סטטיסטיים, מודלים אלו
ות שהופרשו מהוות רזרבה הולמת  כי העתודמגמות ובאים להבטיח

   .התחייבויות הביטוחיותל

, חישוב עתודות הביטוח, האקטוארים בקבוצה עוסקים בתמחור תעריפים
חלקם של מבטחי , תלויות וההתחייבויות הפנסיוניות בקרן הפנסיההתביעות ה

. המשנה בהם וכן בבקרת רווחיות מוצרי הביטוח בתחום ביטוח חיים ובריאות
יטוח הכללי בקרת רווחיות מוצרי הביטוח נעשית בשיתוף עם מנהל בתחום הב

  . האגף

אחד בביטוח , בשלושה תחומי הביטוח ,ים ממוניםאקטוארשלושה לקבוצה 
 וכן אקטואר ממונה לתחום ,כללי ואחד בביטוח חיים ובביטוח בריאות

  .בהתאם להוראות המפקח, הפנסיה

 הביטוח תחוםכה אקטוארית בעל הקבוצה לבצע הער, על פי הוראות הפיקוח
הפנסיה לצורך בתחום ו, בריאותבענף ביטוח  ביטוח החיים תחוםב, הכללי

מפורטים הכללים לעניין , בחוזרי המפקח. קביעת העתודות והתביעות התלויות
 ים ההערכות האקטואריות שיש לבצע וההצהרה עליה על האקטוארמתכונת
  .  לחתוםיםהממונ

  .ות הכספייםלדוח 2' ראו גם באור מס
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   התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר  1.3.2

ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי מתבטאות במאזן בעתודות לתביעות 
  . לדוחות הכספיים17לפרטים ראו גם באור . תלויות ולסיכונים שטרם חלפו

  תביעות תלויות כוללות

 סילוקתביעות תלויות שנרשמו בספרים כוללות הפרשה מתאימה ל  .א
 עד לסוף התקופה ואשר טרם שולמו לתאריך  בה והוצאות הטיפולהתביעה

  . הפרשה זו מתבססת על הערכה של מחלקת התביעות. הדוחות הכספיים

  .I.B.N.R  .ב

הפרשה בגובה ההפרש שבין סך התשלומים שישולמו עבור התביעות   .ג
התלויות הידועות על פי הערכה אקטוארית לבין התשלומים הצפויים על 

  ").התפתחות: "להלן(י הערכת מחלקת התביעות פ

 Reserve for unpaid (הפרשה בגין הוצאות עקיפות ליישוב תביעות   .ד
Unallocated Loss Adjustment Expenses(.   

 עודף הכנסות על הוצאות -) בביטוח כללי(סכום הצבירה בענפי החבויות   .ה
ת וחלק תביעו, הוצאות רכישה, המורכב מפרמיות") העודף: "להלן(

העודף . מהכנסות מהשקעות לפי ענפי הביטוח ושנת החיתום המתייחסת
 ממועד ,לפי העניין, או החמישית, לפני סיום השנה השלישית, המצטבר

: להלן(בניכוי עתודה לסיכונים שטרם חלפו , שנת תחילת הביטוח
  .נכלל בסעיף תביעות תלויות") הצבירה"

י השוואה בין הערכות הקבוצה נוהגת לערוך בענפי ביטוח כלל  .ו
הערכות הפרטניות של התביעות המבוצעות על ידי ההאקטוארים לבין 

מדיניות הקבוצה הינה לכלול . מחלקת התביעות ויועציה החיצוניים
את הערכת , למעט ענפי חבויות ורכב חובה, בענפי הביטוח הכללי, במאזן

ערכות מתבצעת השוואה בין ה, בענפי החבויות ורכב החובה. האקטואר
, הערכות הפרטניות ונלקח הסכום הגבוה מבין השנייםההאקטואר ובין 
החברה מנהלת שתי מערכות הערכה בענפים שאינם . לפי שנת חיתום

כאשר ההערכות מתבצעות על בסיס ההנחות , חבויות ורכב חובה
הערכות אלו מהוות . המקצועיות של מחלקת תביעות ויועציה החיצוניים

במקרה של . יבים האקטוארים שהקבוצה מבצעתמקור השוואה לתחש
מתבצעת בחינה להבנה וקבלת , פערים משמעותיים בין ההערכות השונות

ההערכות הפנימיות שמבצעת החברה מהוות הליך . הסברים לפערים
  . אשר נכללות לבסוף במאזן, בקרה להערכות האקטואר

ל בסיס חישוב התפתחות התביעות התלויות בענפי ביטוח רכוש נערך ע  .ז
ואילו בענפי חבויות ורכב חובה החישוב נערך על , שנות אירועי התביעות

 .בסיס שנות החיתום של הפוליסות אליהן מתייחסות התביעות

  עתודות לסיכונים שטרם חלפו

העתודות לסיכונים שטרם חלפו מחושבות בהתאם לתקנות חישוב והן 
החשבונאי בגין  הדיווח תקופתנועדו להקביל חלק מההכנסות שנרשמו ב

: להלן (תקופהפוליסות שתוקפן נמשך גם לאחר סיומה של אותה 
בגין אירועים שעלולים להתרחש בפרק , לכיסוי תביעות") הכנסות מראש"

  . הדיווח הכספי הבאהתקופתהזמן בו הפוליסות תהיינה בתוקף במהלך 

, העתודה לסיכונים שטרם חלפו לגבי עסקים המתנהלים על בסיס שנתי
  .שנת הדיווחשבת לפי הפרמיה המיוחסת לחודשי הביטוח שלאחר מחו
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נקבע בתקנות החישוב שיש לבחון אם ודירות  רכב רכוש פיביחס לענ
חישוב העתודה על בסיס סכום דמי הביטוח היחסי לימי הביטוח שלאחר 

מספיק לכיסוי החשיפה ") תמינימאליעתודה : "להלן( שנת הדיווח
ההפרשה לעתודה מבוצעת לפי . הנזקים בעברהביטוחית על בסיס ניסיון 

   .התוצאה הגבוהה מבין שתי השיטות

  הפרשה לפרמיה בחסר

מספיקות העתודות נבדקת גם נאותות העתודה לסיכונים כחלק מבחינת 
 בענפים אשר לגביהם  בכלים אקטואריים,בין היתר, וזאת, שטרם חלפו
קטוארית לעניין במידה ועל פי ההערכה הא. מספקסטאטיסטי קיים מידע 

ת הפרשה נוספת זה קיים חסר בפרמיה בטרם הורווחה אזי מתבצע
  . המצטרפת להתחייבויות הביטוחיות" פרמיה בחסר"ל

להרחבה בנושא חישוב עתודות ותביעות תלויות בענף ביטוח חיים ראו 
לדוחות הכספיים ולעניין זה בענף ביטוח כללי ראו באור  )1()ו(2 'באור מס

  .לדוחות הכספיים )2()ו(2' מס

  תחומי פעילות  1.4

  :הקבוצה עוסקת בתחומי הפעילות הבאים

 תחום פעילות זה כולל את פעילויות ביטוח :סכון ארוך טווחיביטוח חיים וח  1.4.1
הנותנים כיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים ) טווח ארוך( והבריאות החיים

, בנוסף. ארוך טווחמסיכונים שונים במהלך חיי הפרט וכולל גם חיסכון 
מנורה ו מנורה מבטחים ביטוחבאמצעות זאת ו  פנסיההקבוצה מנהלת קרנות

  . מבטחים פנסיה

 התחום הינה מתן כיסוי ביטוחי לנזק גוף שנגרם פעילות :ביטוח רכב חובה  1.4.2
 שיווק הפעילות כוללת. כנדרש על פי דין, כתוצאה משימוש בכלי רכב מנועי

 בקבוצה באמצעות מנורה תמתנהלו, טוח רכב חובהומכירה של פוליסות בי
  .  ושומרהמבטחים ביטוח

ה של  תחום זה כולל את פעילות הקבוצה בשיווק ומכיר:ביטוח רכב רכוש  1.4.3
הנגרמים באמצעות כלי ' לרבות נזקי צד ג,  רכוש לרכבפוליסות לביטוח נזקי

 טוח בקבוצה באמצעות מנורה מבטחים בינוהלוהוא מ, רכב מבוטחים
  . ושומרה

הביטוחים העיקריים .  תחום זה כולל את יתר ענפי הביטוח:ביטוח כללי  1.4.4
וכן ) טווח קצר(וביטוח בריאות , ביטוח רכוש, בתחום זה הינם ביטוח חבויות

  .פעילויות שלא נכללו בתחומי פעילויות אחרים

  :להלן פירוט הענפים העיקריים הנכללים בתחום ביטוח כללי

 זה כולל את פעילות הקבוצה בשיווק ומכירה ענף :טוח חבויותבי  1.4.4.1
 בקבוצה נוהלוהוא מ', של פוליסות לביטוח חבויות כלפי צדדי ג

  .  ושומרהבאמצעות מנורה מבטחים ביטוח

 זה פועלת הקבוצה בשיווק ומכירה של ענףבמסגרת : ביטוח רכוש  1.4.4.2
יסות המוצעות פוליסות ביטוח רכוש אשר אינו נכלל במסגרת הפול

בקבוצה באמצעות מנורה  נוהלוהוא מ, בתחום ביטוח רכב רכוש
  . ושומרהמבטחים ביטוח

הקבוצה פועלת  זה ענףבמסגרת  :)טווח קצר (ביטוח בריאות  1.4.4.3
לביטוח תאונות , פרט וקבוצתיות,  פוליסותבשיווק ומכירה של

ח ל וביטו"ביטוח נסיעות לחו(אישיות ולביטוח מחלות ואשפוז 
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 בקבוצה באמצעות מנורה נוהלמענף זה . 1)עובדים זרים ותיירים
  . )בהיקף קטן( וכן שומרה מבטחים ביטוח

לא מהותיות בענפי ביטוח כללי , אחרותלחברה פעילויות , בנוסף  1.4.4.4
ביטוח ערבות חוק , ביטוח ערבויות ביצוע וערבויות פיננסיות: כגון

מעסיקים כלפי עובדיהם לכיסוי חבות (ביטוח דמי מחלה , המכר
  .וסיכונים אחרים) על פי דין, לתשלום ימי מחלה

שלא נכללו בתחומי , לחברה פעילויות אחרות,  בנוסף:פעילויות אחרות  1.4.5
,  על מנת להוות תחום פעילות נפרדמהותיות דייןשאינן משום הפעילות שלעיל 

  .  להלן7.3.5כמפורט בסעיף , פעילות השקעה בחברות בנות נוספותביניהן 

למעט בעניינים הנוגעים לכלל תחומי , תיאור תחומי הפעילות של הקבוצה יעשה בנפרד
  . להלן 7במסגרת סעיף , אשר יתוארו יחדיו, הפעילות של הקבוצה

   השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  1.5

 דוח שקדמו למועד נתייםלהלן יובאו פרטים בדבר השקעות בהון החברה שבוצעו בש
  :  עניין בחברה מחוץ לבורסהיזה וכן עסקאות מהותיות שנעשו על ידי בעל

הסכם  החזקות אישרו החברה ומנורה מבטחים 2003בחודש אוגוסט   1.5.1
 4%בשיעור של  ,החברהל " למנכהחברההעסקה ותוכנית הקצאת מניות 

מימוש המניות ניתן באמצעות  .החברהשל ) לאחר ההקצאה(מהונה המונפק 
 תוכנית המניות: "להלן (בלבדמנורה מבטחים החזקות למניות המרה 

מנורה מבטחים  אישר דירקטוריון 31.07.2008 בתאריך"). המקורית
תיקון והחלפה של תכנית המניות המקורית החזקות וכן דירקטוריון החברה 

במסגרת תכנית המניות החדשה בוצעה "). תכנית המניות החדשה: "להלן(
של כל מניות ) שער ההמרה בתכנית המניות המקוריתלפי (המרה מיידית 

, לפי תכנית המניות המקורית החברהל "אשר להן היה זכאי מנכ החברה
. ל"מנכהאשר גם הן יוחזקו בנאמנות עבור מנורה מבטחים החזקות למניות 

לדוחות  )ג(31 -ו )ב(31ראו באור ותוכנית המניות החדשה לתיאור ההסכם 
    . להלן7.6.6 תכנית המניות ראו גם סעיף  לפרטים בדבר.הכספיים

 10%,  המקוריתבהתאם לתכנית המניות, ל"מנכה המיר 17.01.2005ביום 
, בהתאם. מנורה מבטחים החזקותלמניות כאמור מהמניות שהוקצו לו 

 217,728לנאמן על פי התכנית סך של  מנורה מבטחים החזקותהקצתה 
 עלה שיעור החזקתה של ,מורבעקבות הא; א"כ. נ. עח"ש 1מניות בנות 

  .96.4%-  ל96% - מבחברה מנורה מבטחים החזקות

,  המקוריתבהתאם לתכנית המניות, החברהל " המיר מנכ11.10.2005ביום 
. מנורה מבטחים החזקות נוספים מהמניות שהוקצו לו למניות 10%

לנאמן על פי התכנית סך של  מנורה מבטחים החזקותהקצתה , בהתאם
 עלה שיעור החזקתה ,בעקבות האמור; א"כ. נ. עח"ש 1ות בנות  מני217,728

  . 96.8%- ל96.4%- מבחברה מנורה מבטחים החזקותשל 

 המרה מלאה של 24.08.2008בהתאם לתכנית המניות החדשה בוצעה ביום 
ל לפי תכנית המניות המקורית " אשר הוענקו למנכהחברהמלוא יתרת מניות 

. מנורה מבטחים החזקותלמניות )  מניות6,065,766אשר עמדה על סך של (
, באמצעות החברה לרישומיםמנורה מבטחים החזקות בהתאם הקצתה 

ההמרה . א"כ. נ.ח ע" ש1 מניות בנות 1,696,518ל סך של "מנכהלנאמן עבור 
בוצעה בהתאם ליחס ההמרה שבתכנית ובהתאם לשער המניה מיום 

נורה מבטחים החזקות מבעקבות האמור עלה שיעור החזקתה של . 31.7.08
  .100%- ל96.8%- מבחברה

                                                 
נכללו , אך מאחר והינם פוליסות לטווח ארוך,  ענף מחלות ואשפוז כולל גם ביטוח הוצאות רפואיות וביטוח שיניים1

  .ביטוחים אלו בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
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 מניות 13,552,732 אישר דירקטוריון החברה הקצאה של 30.11.08ביום   1.5.2
 80ח ערך נקוב למנורה מבטחים החזקות וזאת כנגד השקעה של " ש1בנות 

מיליון וזאת כחלק מהלוואת בעלים בסך אשר הועמדה לחברה על ידי מנורה 
 על פי אישור דירקטוריון החברה ,ח"ש מיליון 400מבטחים החזקות של 

  .26.7.07מיום 

עומד ההון המונפק של החברה נכון , לאחר ביצוע ההקצאות הנזכרות לעיל  1.5.3
  .א"כ. נ. עח"ש 1מניות בנות  230,868,288 זה על סך שלדוח למועד 

  חלוקת דיבידנדים  1.6

 שקדמו לתאריך תייםנבש, הדיבידנדים שהחברה חילקה לבעלי מניותיה  1.6.1
   :הינם כדלקמן, דוחה

 חילקה החברה 26.04.2007בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום .  א
  ;ח" ש50,000,000 דיבידנד בסך כולל של 29.04.2007ביום 

 חילקה החברה 30.08.2007בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום   . ב
  ;ח" ש100,000,000 דיבידנד בסך כולל של 2.09.2007ביום 

חלוקת . הינם דיבידנדים במזומן,  הדיבידנדים שחולקו כאמורכל  1.6.2
נעשתה מתוך רווחים ועודפים ניתנים לחלוקה , הדיבידנדים כאמור לעיל

כי דירקטוריון החברה לא אימץ ,  יצוין.ולא הצריכה אישור של בית המשפט
  .בהחלטה מדיניות חלוקת דיבידנד
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   ' ' ' חלק בחלק בחלק ב
   

  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגידמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגידמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
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 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה  .2

,  אוחדו2008כי החל משנת , יצוין.  הינם נתונים מבוקרים2008 - ו2007, הנתונים לשנים
רכב רכוש וביטוח כללי , התוצאות העסקיות של שומרה בתחומי ביטוח רכב חובה, לראשונה

  . אחר

  תוצאות הפעילותריכוז   2.1

  ):ח"שבאלפי (להלן יובא מידע כספי אודות תוצאות תחומי הפעילות 
  

 מאוחד
 

2008 2007 
 228,584 51,054 *מתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח) הפסד(רווח 
 102,740 )47,506( מתחום ביטוח רכב חובה) הפסד(רווח 
 16,151 )286( מתחום ביטוח רכב רכוש) הפסד(רווח 

 70,916 336 מתחום ביטוח כללי אחר) הפסד(רווח 

 )56,905( )306,383(   אחר
 361,486 )302,785( לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח

 134,175 )85,493( מסים על הכנסה
 227,311 )217,292( נקי)הפסד(רווח 

    
מיוחס 

    

 227,326 )217,322( בעלי המניות של החברה
 )15( 30  עוטזכויות מי

 227,311 )217,292(  נקי)הפסד(רווח
  

       . פנסיהו וח לפני מס בביטוח חייםתוצאות התחום אינן סיכום אריתמטי של הרו* 
סיווג הוצאות הפחתת עודף עלות לסעיף המתאים וביטול : הגורמים לשינוי הינם

  . פעולות הדדיות בתוך הקבוצה
  

  .  זה להלןסעיףנים ראו הסברים בלעניין הרווחיות של התחומים השו
  

 227 -ח לעומת רווח של כ" מלש217 - רשמה החברה הפסד נקי בסך של כ2008בשנת 
 177 -הירידה ברווח נובעת מירידה של כ.  ח" מלש444 -ירידה של כ, ח אשתקד"מלש
ח " מלש150 - מירידה של כ, ח מפעילות תחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח"מלש

ח מפעילות בתחום ביטוח רכב " מלש16 -מירידה של כ, חום ביטוח רכב חובהמפעילות ת
 249 -ח מפעילות תחום ביטוח כללי אחר ומירידה של כ"מלש 71 -מירידה  של כ, רכוש
הירידה נובעת בעיקר . ח מפעילות אחרת שלא יוחסה לתחומי הפעילות האמורים"מלש

גין כתבי התחייבות נדחים של מהפסדי השקעות בשוק ההון וכן מהוצאות ריבית ב
  . הקבוצה

  
 .  להלן2.2בסעיף הסברים לגבי השינוי ברווחיות בתחומים המדווחים מפורטים 
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   תחומי הפעילות של התאגידפיע כספי למיד  2.2

  פעילות ביטוחית 2.2.1

 סכון ארוך טווח י ביטוח חיים וח–' תחום א  )1(
  

  נתונים לגבי תחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
 
 2008 2007 

  1,761,882  1,826,315 פרמיות ברוטו 
  1,577,028  1,627,030 פרמיות בשייר עצמי

  228,584  51,054 רווח לפני מיסים
   13,221,590  11,862,304 סך התחייבויות ביטוחיות ברוטו

  
 )ח"שבאלפי (ביטוח חיים 

 

 2008 2007 
  1,761,882  1,826,315 פרמיות ברוטו 

  1,577,028 1,627,030 בשייר עצמיפרמיות 

  140,561  )30,034( לפני מיסים) הפסד(רווח 

  13,221,590  11,862,304 סך התחייבויות ביטוחיות ברוטו

  
ח לעומת שנת "מיליון ש 171 - קטן הרווח מעסקי ביטוח חיים בסך של כ2008בשנת 
 בתיק משתתף מהפסדים בגין השקעות המוחזקותהקיטון ברווח נובע בעיקר . 2007

מהתשואה השלילית שהושגה בפוליסות , ברווחים שההתחייבויות בגינן צמודות מדד
  ,בנוסף. ח"מלש 35 - משתתפות ברווחים ואשר בעקבותיה פחתו דמי הניהול בסך של כ

 וכן חל גידול בהוצאות ,ח" מיליון ש22 -בסך של כ הוצאות הנהלה וכלליותבחל גידול 
  .ח"ש מיליון 14 - רכישה אחרות בסך של כעל עמלות שיווק והוצאות

  
  )ח"שבאלפי (קרנות פנסיה 

  

 2008  2007  

 2,761,952    3,238,935 דמי גמולים שנגבו
  188,553  226,562 נטו, הכנסות מדמי ניהול

  88,004  81,088 רווח לפני מיסים
  20,303,197 19,882,846 סכום נכסים מנוהלים

  
. 2007ח לעומת שנת " מלש477-ביית דמי הגמולים בסך של כבגחל גידול  2008בשנת 

ח " מלש38 - בסך של כנטו, בהכנסות מדמי ניהול חל גידול 2008בשנת  כתוצאה מכך
 36 - הנהלה וכלליות בסך של כ, בהוצאות שיווקחל גידול , בנוסף .2007לעומת שנת 

ידול זה נובע ג.  לעומת התקופה המקבילה אשתקד30% -גידול של כ, ח"מיליון ש
הוצאות אלה מיוחסות . ח" מיליון ש29.5 -בעיקרו מגידול הוצאות השיווק בסך של כ

 .בעיקר לתשלום עמלות לסוכנים ולרכישת כיסויים ביטוחיים משלימים למבוטחים

  .ח" מיליון ש9 -קיימת ירידה בהכנסות מהשקעות בסך של כ, בנוסף



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
18-א

  )ח"באלפי ש ( ביטוח רכב חובה–' תחום ב
  

 2008 2007* 
 373,918 557,301 )כולל דמים(פרמיות ברוטו 

 364,515 539,512 פרמיות בשייר עצמי
 102,740 )47,506( לפני מיסים) הפסד(רווח 

 1,703,826 1,927,671 ברוטו-סך התחייבויות ביטוחיות
 227,298 239,198 עתודה לסיכונים שטרם חלפו

   :תביעות תלויות
 1,435,769 1,649,270 הערכה אקטוארית

גריעה בין הערכה האקטוארית /תוספת
 79 6 להפרשה בדוחות הכספיים

 40,681 39,197 סכום צבירה
      

  . כוללים את שומרה2007נתוני ההשוואה המאזניים לשנת * 
  

ח בהשוואה " מיליוני ש183 - כ גדלו דמי הביטוח ברוטו בתחום זה בסך של2008בשנת 
 הרווח לפני קטן 2008בשנת  . שומרהובע מאיחוד לראשונה שלהגידול נ. 2007לשנת 
קיטון כתוצאה מבעיקר , 2007 בהשוואה לשנת ח"שיוני לי מ150 -בסך של כמסים 

, ח" מלש75- כבסך של,  2004שנת חיתום ביחס ל 2005חיתום שחרור הצבירה משנת ב
תשואה ח וכן מההפרש שבין ה" מלש15 -מגידול בהערכת התביעות התלויות בכ

על פי , שהושגה בפועל על התביעות התלויות לבין הריבית שנזקפה לתביעות התלויות
  . ח" מלש32 -בסך של כ, הנחיות המפקח

  
  )ח"שנתונים באלפי (בשייר של תחום הפעילות ) הפסד(התפלגות הרווח 

  

 2008 2007 
 )7,638( 8,470 בגין השנים הפתוחות) הפסד(רווח 

 2004 2005 שנת חיתום שהשתחררה
 94,149 16,061 בגין שנת החיתום שהשתחררה ) הפסד(רווח 

התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים 
 541 )19,153( הקודמות

 15,688 )52,884( פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות
 102,740 )47,506( כ רווח שדווח"סה

  )17,450( )46,803(  הפסד מעסקי הפול

  
 מנורה מבטחים ממדיניותנובע בעיקרו כתוצאה  2008 -ו 2007 ת החיתוםוההפסד בשנ  

בעוד שדמי הביטוח שנגבו חושבו בהנחת , ביטוח שלא להוון את התביעות התלויות
בגובה ההפסד ) 2007 - ו2006( הוכרו הכנסות בגין שנים פתוחות 2008בשנת . היוון

  .  שנה רווחית2008נת הפכה ש, כתוצאה מכך. הנצבר עד כה בשנות חיתום אילו
  

שנים (הגורם העיקרי להתאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים הקודמות 
 הוגדלו ההערכות 2008 בשנת .בהערכות של התביעות התלויותנובע משינוי , )סגורות

  . ח" מיליון ש19 -לתביעות התלויות בסך של כ
  

הסכום שמשוחרר ו הינל "הנכל השנים בניתן לראות שהמרכיב העיקרי ברווח 
כי הצבירה בענף חובה נמצאת במגמת ירידה חדה על פני השנים דבר , יצוין. מהצבירה

  . שיבוא לידי ביטוי בשנים הקרובות
  

 בגין פעילות שלא נכללה בחישוב העתודות נובע בעיקרו מההפרש 2008ההפסד בשנת   
זקפה לתביעות שבין התשואה שהושגה בפועל על התביעות התלויות לבין הריבית שנ

  .על פי הנחיות המפקח, התלויות
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  :*)ח"באלפי ש (2001 - 2008נתונים בדבר שנות החיתום 

 שנות חיתום סגורות שנות חיתום פתוחות
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 שנת חיתום

כולל (פרמיה ברוטו 
 163,951 226,381 337,523 479,770 508,804 497,166 529,871 563,066 )דמים

בשייר ) הפסד(רווח 
בגין שנת החיתום 
מצטבר לתאריך 

31.12.08  

  
  
)9,333( 

  
  

--- 

  
  

--- 16,061 106,946 75,891 59,233 19,164 
עודף הכנסות על 

  --- ---  ---  ---  --- 3,688 22,589 8,056 הוצאות בשייר
השפעת ההכנסות 
מהשקעות על הרווח 

העודף המצטבר / 
 יתוםבגין שנת הח

  
17,820 

  
45,121 

  
56,291 

  
64,087 

  
80,957 

  
73,481 

  
52,563 

  
13,684 

  
  .הטבלה כוללת את נתוני שומרה על כל שנות החיתום* 
  

אשר ,  חל גידול משמעותי בדמי הביטוח הנובע מהפסקת פעילותה של אבנר2003בשנת 
  נרשם הפסד בשייר2008בשנת החיתום . פעלה כמבטחת בביטוח משותף בענף

מנורה מבטחים ביטוח שלא להוון את בהשוואה לשנים קודמות בעיקר עקב מדיניות 
  . בעוד שדמי הביטוח שנגבו חושבו בהנחת היוון, התביעות התלויות

  
כתוצאה בעיקר , 2007 - ו2006חל שיפור בתוצאות של שנות החיתום , בשנת הדוח

 אי היוון התביעות מיצירת צבירה אשר מקזזת הפסדים שנרשמו בשנים קודמות בשל
  .התלויות

  

  )ח"באלפי ש(  ביטוח רכב רכוש–' תחום ג )2(
  

 2008 2007* 
 645,740 836,971 )כולל דמים(פרמיה ברוטו 

 596,888 774,784 פרמיה בשייר עצמי
 16,151 )286( לפני מיסים) הפסד(רווח 

 479,417 526,999 ברוטו -סך התחייבויות ביטוחיות
 334,446 364,021 ם חלפועתודה לסיכונים שטר

   :תביעות תלויות
 144,971 162,978 הערכה אקטוארית

גריעה בין הערכה האקטוארית להפרשה /תוספת
 --- --- בדוחות הכספיים 

  
  . כוללים את שומרה2007נתוני ההשוואה המאזניים לשנת * 
  

ח בהשוואה " מיליוני ש191 - כ גדלו דמי הביטוח ברוטו בתחום זה בסך של2008בשנת 
  .הגידול נובע מאיחוד לראשונה של שומרה. 2007לשנת 

 16 -ח לעומת רווח של כ"שיון  מל0.3 - כההפסד לפני מס בתקופת הדוח הינו בסך של
 בעיקר כתוצאה מהרעה בתוצאות החיתומיות ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מלש

  . וירידה בהכנסות מהשקעות
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 )ח"לפי שבא( ביטוח כללי אחר -'תחום ד )3(
 

המוצגים תוך הבחנה בין ענפי ביטוח חבויות וביטוח , להלן נתונים בתחום פעילות זה
  :רכוש ואחרים

  

 2008 2007* 
 736,092 763,051 )כולל דמים(פרמיה ברוטו 

 459,262 439,128 פרמיה בשייר עצמי
 70,916 336 רווח לפני מיסים

 1,131,650 1,155,049 סך התחייבויות ביטוחיות ברוטו
 258,249 275,486 עתודה לסיכונים שטרם חלפו

  
  . כוללים את שומרה2007נתוני ההשוואה המאזניים לשנת * 
  

  )ח"באלפי ש( ביטוח חבויות
  

 2008 2007 
 242,711 243,834 )כולל דמים(פרמיה ברוטו 

 171,723 164,712 פרמיה בשייר עצמי
 40,106 )2,464( רווח לפני מיסים

 792,271 808,994 חייבויות ביטוחיות ברוטוסך הת
 95,790 99,328 עתודה לסיכונים שטרם חלפו

תביעות תלויות בגין ענפים שהוערכו על ידי 
   :אקטואר

 354,360 441,234 הערכה אקטוארית
 160 2,656 בגין הערכה אקטוארית) גריעה(תוספת 

 139,570 139,767 סכום הצבירה
 ענפים שלא הוערכו על ידי תביעות תלויות בגין

   :אקטואר

 49,783 44,834 הערכת מחלקת התביעות את התביעות המזוהות
תוספת לתביעות התלויות בגין אירועים שאירעו אך 

 )IBNR(טרם דווחו 
5,620 5,736 

 144,681 75,552 סכום הצבירה
 2,189 --- סכומים נוספים

  
 קיטון בהכנסות בעיקר בגין, ח"שיון  מל42.5 -בסך של כבשנת הדוח חלה הרעה ברווח 

בענף תביעה גדולה כן מגידול בהערכת התביעות התלויות בענף מעבידים ו, מהשקעות
  . דירקטורים

  
פרמיות הביטוח אשר מקורן בפוליסות ביטוח לגביהן נרכש כיסוי ביטוח משנה בשיעור 

  ):ח"שבאלפי  (90%העולה על 
  

 2008 2007 
 30,107 34,327 סך פרמיות ברוטו
 6,054 6,538 סך פרמיות בשייר
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  :)ח"שאלפי  (ענף ביטוח חבויותבשייר של ) הפסד(התפלגות הרווח 
  

 2007 2008 שנת דיווח
 )16,186( )18,144( בגין השנים הפתוחות) הפסד(רווח 

 2004 2005 שנת חיתום שהשתחררה בשנת הדיווח
 66,890 56,239 ווחרווח בגין שנת החיתום שהשתחררה בשנת הדי

התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים 
 )10,225( )19,891( הקודמות

 )373( )20,668( פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות
 40,106 )2,464( כ רווח שדווח"סה

  
 הנובעת בעיקר ,הרעה בהתפתחות התביעות התלויות חלה 2008ניתן לראות כי בשנת 

הגידול בהפסד מפעילות שלא נכללה בחישוב  .מעבידיםענף הרעה בתוצאות מ
 נובע בעיקר מההפרש בין זקיפת ההכנסות מהשקעות בשנים הפתוחות לבין ,העתודות

  .התשואה שהושגה בפועל
  

 :*)ח"שבאלפי (בגין ביטוח חבויות  2008-2001נתונים בדבר שנות חיתום 
  

 שנות חיתום סגורות שנות חיתום פתוחות 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 שנת חיתום

כולל (פרמיה ברוטו 
 118,555 154,902 178,521 200,929 222,789 236,417 247,041 240,310 )דמים

בשייר בגין ) הפסד(רווח 
שנת החיתום מצטבר 

  31.12.08לתאריך 

  
  
)8,385( 

  
  
)5,365( 

  
  
)14,977( 

  
  

47,638 

  
  

56,448 

  
  

35,899 

  
  

16,814 

  
  
)597( 

עודף הכנסות על 
 --- --- --- 711 606 48,892 36,366 34,501 הוצאות בשייר

השפעת ההכנסות 
/ מהשקעות על הרווח 

העודף המצטבר בגין 
 שנת החיתום

  
  

5,037 

  
  

13,546 

  
  

20,453 

  
  

24,868 

  
  

27,273 

  
  

37,413 

  
  

19,135 

  
  

17,580 

  
  .םהטבלה כוללת את נתוני שומרה על כל שנות החיתו* 
  

, חל גידול בדמי הביטוח בתחום הפעילות, 2000החל משנת , לאורך כל התקופה
אשר הושפעה מהותית , 2008למעט בשנת , כתוצאה מגידול בפעילות הקבוצה בתחום

  . מירידת שער החליפין של הדולר
  

עודף .  בעיקר מענף מעבידים, כאמור,ההפסדים בשנות החיתום הפתוחות נובעים
צאות בשייר לאורך השנים הפתוחות ירד כתוצאה מירידה בתעריפים ההכנסות על ההו

בשנים האחרונות וכן כתוצאה מהשפעת הכנסות מהשקעות בסכומים נמוכים יותר 
  .בשנות החיתום הפתוחות
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 :)ח"שבאלפי ( ביטוח רכוש

  

 2008 2007 
 493,381 519,217 )כולל דמים(פרמיה ברוטו 

 287,539 274,416 פרמיה בשייר עצמי
 30,810 2,800 רווח לפני מיסים

 339,379 346,055 ברוטו-סך התחייבויות ביטוחיות
 179,038 176,158 עתודה לסיכונים שטרם חלפו

   :תביעות תלויות בגין ענפים שהוערכו על ידי אקטואר
 142,351 169,897 הערכה אקטוארית של התביעות התלויות

ת להפרשה גריעה בין הערכה האקטוארי/תוספת
 --- --- בדוחות הכספיים

תביעות תלויות בגין ענפים שלא הוערכו על ידי 
   :אקטואר

הערכה של מחלקת התביעות בגין התביעות התלויות 
 16,916 --- המזוהות

תוספת לתביעות התלויות בגין תביעות שאירעו אך טרם 

 IBNR( --- 940(דווחו 
 --- --- סכום הצבירה

 134 --- סכומים נוספים
  

ח בהשוואה " מיליוני ש26 - גדלו דמי הביטוח ברוטו בתחום זה בסך של כ2008בשנת 
ניתן לראות כי חלה  .הגידול נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של שומרה. 2007לשנת 

בעיקר  ,2008ח בשנת " מלש2.8 - ל2007ח בשנת " מלש30.8 -ני מס מהרעה ברווח לפ
בשנת כי , יצוין. יות וירידה בהכנסות מהשקעותכתוצאה מהרעה בתוצאות החיתומ

  .הרכושענפי  בוצעה הערכה אקטוארית לגבי כל 2008
  

פרמיות הביטוח אשר מקורן בפוליסות ביטוח לגביהן נרכש כיסוי ביטוח משנה בשיעור 
  ):ח"שבאלפי  (90%העולה על 

  

 2008 2007 
 91,763 74,805 סך פרמיות ברוטו
 15,216 11,316 סך פרמיות בשייר

  
  .  הירידה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקרה מירידה בשער החליפין של הדולר
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   ' ' ' חלק גחלק גחלק ג
   

  תיאור ומידע על תחומי הפעילות של התאגידתיאור ומידע על תחומי הפעילות של התאגידתיאור ומידע על תחומי הפעילות של התאגיד
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 סכון ארוך טווחיביטוח חיים וח  .3

  מידע כללי על תחום הפעילות  3.1

  . הפנסיהותחום זה כולל את פעילות הקבוצה בענפי ביטוח החיים 

ענף ביטוח החיים מעניק כיסוי לאירועים ביטוחיים הקשורים למצבו הכלכלי של 
 , סיעוד, נכות, אובדן כושר עבודה, מוות: כגון, האדם והנובעים מסיכונים שונים

כאשר ישנן תוכניות , ")ריסק: "להלן(ביטוח שיניים , הוצאות רפואיות ,מחלות קשות
השילוב בין "). סכוןיח: "להלן(ה כספית ביטוח המשלבות בתוכן גם מרכיב של צביר

בפוליסה משולבת או בפוליסות נפרדות תלוי בבחירת ) סכוןיריסק וח(שני המרכיבים 
פוליסות ביטוח חיים הינן פוליסות ארוכות טווח הניתנות . המבוטח ובצרכיו האישיים

 פעילות. )"ביטוח מנהלים" (לרכישה באופן עצמאי או במסגרת יחסי עובד מעביד
 2006 שנתב .הקבוצה בענף ביטוח החיים מתבצעת באמצעות מנורה מבטחים ביטוח

) ללא ריסק(מכירת פוליסות ביטוח חיים המבוססות על חיסכון טהור הקבוצה ב החלה

  . TOP FINANCE בעיקר במוצרי -

, )פנסיית זקנה(סכון פנסיוני לטווח ארוך יענף הפנסיה מעניק למבוטחים אפשרות לח
פעילות הקבוצה בענף ). פנסיית שאירים(ומוות ) פנסיית נכות( למקרה נכות וכן כיסוי

חברה בת בשליטתה המלאה של , הפנסיה מתבצעת באמצעות מנורה מבטחים פנסיה
   .הפועלת כחברה מנהלת של קרנות פנסיה, החברה

תוכניות הביטוח והפנסיה הנמכרות לציבור הרחב , סוגי הפוליסות, אופי המכירות
, ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח מושפעים מאוד משינויים רגולטורייםבתחום 

  .המשתנים של הלקוחותוההעדפות ממדיניות הקבוצה ומהצרכים 

  הפעילות והשינויים בומבנה תחום   3.1.1 

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתחום ביטוח החיים והחיסכון ארוך 
ובכלל ,  על פעילות החברה בתחוםאשר השפיעו או עשויים להשפיע, הטווח

אשר עוגנו בחקיקה , זה השינויים שנערכו בעקבות המלצות ועדת בכר
, בין היתר, חקיקת בכר כוללת.  להלן)א(3.1.2כמפורט בהרחבה בסעיף 
תוך מתן אפשרות לבנקים , מפיץ במובחן ממשווק/הגדרה של תפקיד היועץ

 הוא חקיקה זו הלקוחבהתאם ל, כמו כן. מפיצים בלבד/לשמש כיועצים
בל ילאחר שק, המתאימים לו ביותרהמנהלת  את המוצר והחברה שבוחר

שינוי כאמור ה. מפיץ או המשווק/ מהיועץ)Best Advice( מיטבי ייעוץ
אף , על דרכי השיווק וההפצה של כל מוצרי חיסכון ארוך הטווחמשליך 

שפיע על שלהערכת הקבוצה השפעת השינוי טרם מוצתה במלואה ועשויה לה
הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד  .שינוי נוסף לעניין זה אף בעתיד

במקרה  ייתכן וצפי זה לא יתממש, המבוסס על ניתוח ההתפתחות בתחום
   .של תיקוני חקיקה נוספים או במקרה והתנהגות הצרכנים תהיה שונה

חיסכון מתן העדפה מכרעת למדיניות הממשלה בשנים האחרונות הינה 
) ביטוחי מנהלים ועצמאיים במסלול קצבה וקרנות פנסיה(במסלול הקצבתי 

קופות גמל אישיות לתגמולים ולפיצויים וביטוחי (על פני המסלול ההוני 
זאת כדי להבטיח יכולת קיום בכבוד של האזרחים , )מנהלים במסלול הוני

  . לאחר גיל הפרישה

הקיבוצי הכללי  נכנס לתוקפו צו ההרחבה להסכם 2008בחודש ינואר 
והמחיל את ,  הקובע הסדר של פנסיית חובה לכל עובד2007מחודש נובמבר 

הוראות ההסכם הקיבוצי . הוראות ההסכם הקיבוצי האמור על כלל המשק
קובעות כי ") הסדר פנסיית חובה "-להלן בצוותא (וצו ההרחבה האמורים 

 בקרן פנסיה הביטוח הפנסיוני לפיהם לעובד שלא יבחר במכשיר אחר יבוצע
הסדר פנסיית חובה קובע הסדר מדורג לגבי שיעורי דמי . חדשה מקיפה

וכתוצאה מכך , המוערך כשכר נמוך יחסית, הגמולים מן השכר המבוטח
 היו בסכומים 2008חלק מדמי הגמולים שהופקדו בגין עובדים אלה בשנת 

בות והחברה מעריכה כי גם הסכומים שיופקדו בשנים הקרו, נמוכים יחסית
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. לפי הוראות הסדר פנסיית חובה צפויים להיות בסכומים נמוכים יחסית
הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד המבוסס על ניתוח הוראות 

ייתכן וצפי זה לא יתממש במקרה של תיקוני חקיקה , הסדר פנסיית חובה
   .נוספים או במקרה והתנהגות הצרכנים תהיה שונה

קופות (חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  נחקק 2008בחודש ינואר 
לפיו , ")תיקון חוק הגמל: "לעיל ולהלן (2008- ח"התשס, )3' תיקון מס)(גמל

כלל הכספים המופקדים בקופות הגמל האישיות שנוהלו כקופות הוניות עד 
פוליסות ביטוח ; קופות גמל אישיות לתגמולים ולפיצויים (2007סוף שנת 

,  יהיו מיועדים למטרות קצבה בלבד-) תקנות גמלחיים הוניות הכפופות ל
דהיינו , וקופות הגמל האמורות יהפכו לקופות גמל לא משלמות לקצבה

 2008קופות שרשאיות לשלם את כספי התגמולים שהופקדו בהן משנת 
שהן קופות (ואילך רק על דרך של העברתם לקופות גמל משלמות לקצבה 

כגון קרנות הפנסיה ,  לעמיתיםהמורשות לשלם תשלומי קצבה חודשיים
בתיקון חוק הגמל נקבע כי לא ). החדשות ותכניות ביטוח חיים קצבתיות

בהתקיים התנאים (יחול שינוי לעניין משיכת כספי הפיצויים בסכום הוני 
ולעניין מעמדם של הכספים שהופקדו בקופות ההוניות ) הנדרשים לשם כך

 ככל שהם עולים על סכום קצבה וכי ניתן יהיה להוון תשלומי קצבה, בעבר
  . מזערי שנקבע לעניין זה

 התקין שר האוצר הוראת שעה לתיקון תקנות קופות 2008בחודש פברואר 
 את רכיב הפיצויים לקופות גמל 2008גמל לפיה ניתן יהיה להפקיד במהלך 

לא משלמות לקצבה גם בהיעדר הפקדת המינימום הנדרשת במרכיבי 
הוראת שעה . קצבה לפי הוראות תקנות קופות גמלהתגמולים בקופות גמל ל

בהוראת שעה , 2009ן הפקדות שיבוצעו במהלך שנת ילעני, דומה נקבעה
   .2008נוספת שהתקין שר האוצר בדצמבר 

 התקין שר האוצר הוראת שעה נוספת לתיקון תקנות 2008בחודש פברואר 
משלמות  (לפיה ניתן יהיה להפקיד בכלל קופות הגמל לקצבה, קופות גמל

גם אם ההפקדות ברכיב תגמולי , 2013עד שנת , כספי פיצויים) ולא משלמות
ובלבד ,  זהלענייןליות הנדרשות אהמעביד נמוכות מן ההפקדות המינימ

שההפקדות ברכיבי התגמולים אינן נופלות מן ההפקדות הנדרשות לפי 
  . הסדר פנסיית חובה

קופות (רותים פיננסיים  הותקנו תקנות הפיקוח על שי2008בחודש מרס 
תקנות  "-להלן  (2008-ח"התשס, )העברת כספים בין קופות גמל) (גמל

לפיהן ניתן לבצע העברות של סכומים צבורים בין קופות גמל , ")הניוד
תוך מניעת האפשרות ,  גם אם הן מסוגים שונים-ובמקרים מסוימים , שונות

 התקנות האמורות .להעברה מקופת גמל למטרת קצבה לקופת גמל הונית
והן צפויות להרחיב את התחרות בין , 2009נכנסו לתקפן באופן מלא בינואר 

גם ) חברות ביטוח וקופות גמל, קרנות פנסיה(הגופים המוסדיים השונים 
מעבר לתחרות על , לעניין ניהול הכספים הצבורים המנוהלים על ידם
ברה הינה הערכת הח .ההפקדות החדשות המופקדות במכשירים השונים

ייתכן וצפי . מידע צופה פני עתיד המבוסס על ניתוח הוראות תקנות הניוד
זה לא יתממש במקרה של תיקוני חקיקה נוספים או במקרה והתנהגות 

   .הצרכנים תהיה שונה

  ענף ביטוח החיים  )1(

תוכניות ביטוח המשלבות ביטוח למקרה ריסק הקבוצה משווקת  .א
פוליסות ביטוח מנהלים ,  פרטביניהן פוליסות ביטוח, סכוןיוח

הכיסויים הביטוחיים המשווקים על . ופוליסות ביטוח לעצמאיים
, אובדן כושר עבודה, מוות: כגון, ידי הקבוצה הינם כיסוי ריסק

וכן ביטוחי שיניים , הוצאות רפואיות, קשותמחלות , סיעוד, נכות
   .סכוןיח
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 פוליסה בעל/הינה חוזה בין מבטח למבוטחפוליסת ביטוח חיים  .ב
שינוי בחוזה . אשר מגדיר את החובות והזכויות של שני הצדדים

 הנן נכס פוליסות ביטוח חיים. ניתן לבצע רק בהסכמת שני הצדדים
סכום הביטוח והחיסכון הצבור בהן אמורים לתת . בידי הלקוח

אובדן כושר עבודה , כגון מוות(מענה לצרכי הלקוח בעיתות משבר 
שים של המאה שעברה הוחלט על הצמדתן בשנות החמי). או פרישה

 למדד המחירים  על מרכיביהן השוניםהמלאה של הפוליסות
למקרה ,  הצמדת סכום הביטוח למקרה מוות-הווה אומר , לצרכן

) סכום החיסכון הצבור בפוליסה(ערך הפדיון , אובדן כושר עבודה
הבטחת ההצמדה כאמור על . והפרמיה המשולמת על ידי הלקוח

ח ייעודי "ות הביטוח התאפשרה כתוצאה מהנפקת אגידי חבר
עד . ) להלן7.3.7לפרוט ראו סעיף (לנושא זה על ידי ממשלת ישראל 

בפברואר ובאוגוסט ,  מדי חצי שנהבוצעההצמדה למדד ה 1976שנת 
 בינואר בגין חודש דצמבר 15-לפי המדד שפורסם ב(של כל שנה 

אינפלציה במדינה כשגברה ה). בהתאמה, וביולי בגין חודש יוני
וכחלק , 1991בשנת . הוחלט על מעבר להצמדה מידי חודש בחודשו

הפסיקה המדינה להנפיק לחברות הביטוח , מהרפורמה בשוק ההון
 ולכן הוחל בשיווק פוליסות על פוליסות חדשותח ייעודי כאמור "אג

 אלה פוליסות .שאין בהן הבטחה להצמדה למדד של החיסכון
". פוליסות משתתפות ברווחים"מכונות , )1991- ששווקו החל מ(

 מושקע על ידי חברות הביטוח בהתאם  בפוליסותהחיסכוןמרכיב 
הרווחים שהושגו על ידי . הנחיות המפקחתקנות דרכי ההשקעה ול

בשנים . בניכוי דמי ניהול נזקפים לטובת המבוטח, החברות
האחרונות פותחו מסלולי השקעה רבים ומגוונים והמבוטח הוא 

 באיזה ממגוון המסלולים להשקיע את כספי מבטחנחה את השמ
   . בהתאם לצרכיו והעדפותיוהחיסכון שלו

 כאמור עידוד החיסכון נהמדיניות הממשלה בעשור האחרון הי  .ג
על פי פקודת מס . ארוך הטווח שמיועד לקצבה החל מגיל פרישה

ניתנות הטבות גדולות יותר ,  מכוחהשהותקנוהכנסה והתקנות 
-בשלהי שנות ה. קוח רוכש קרן פנסיה או פוליסה לקצבהכאשר הל

 של המאה שעברה תוקנו תקנות קופות הגמל כך שעצמאי 90
שחוסך במסלול הקצבתי יוכל לקבל את החיסכון שצבר אך ורק 

 החיסכון בסכום הוני כרוכה במיסוי משיכת ואילו, בדרך של קצבה
יסות לביטוח ל גם על החיסכון בפולהכל חל 2000החל משנת . גבוה

סכום הקצבה שיקבל המבוטח הינו . מנהלים שיעודן לקצבה
 במקדם קצבה שנקבע ותוצאה של חלוקת סך החיסכון הצבור של

בעקבות השינוי האמור ולאור הארכת . בהתאם להוראות הפוליסה
שינו חברות הביטוח את מקדמי הקצבה בפוליסות תוחלת החיים 

סות המשווקות לאחר השינוי בפולי .המשווקות מאותו מועד ואילך
יקבל הלקוח קצבה נמוכה יותר מאשר קבל לקוח שרכש פוליסה 

 2001החל משנת . בתקופה קודמת והגיע לסכום חיסכון זהה
בהתקיים תנאים , אשר לקצבההנפיקה הקבוצה פוליסות 

צבה הנקוב בפוליסה הקאת מקדם רשאי המבטח לשנות , מיםמסוי
 לחוק 3לאור תיקון . צוע השינוילאחר קבלת אישור מהמפקח לבי

הגמל הוחלט על הפיכת המקדמים המפורטים בפוליסות הללו 
החל משנת . למקדמים מובטחים למבוטח) 2001שהונפקו משנת (

החלה הקבוצה גם בשיווק , בעיקר בעקבות תיקון חוק הגמל, 2008
פוליסות ביטוח חיים הכוללות התחייבות למקדם קצבה במועד 

דהיינו התחייבות לקיבוע מקדם הקצבה על , ההנפקת הפוליס
במובחן (בסיס שיעורי התמותה הידועים במועד הנפקת הפוליסה 

אך לא להצמדה למדד ) משיעורי התמותה במועד הפרישה
המחירים לצרכן של כספי הצבירה וסכום הקצבה שתשולם לגמלאי 

הסדר פנסיית . אשר יהיו צמודים לרווחי ההשקעות שיושגו בפועל
מהווים נדבך נוסף , כמפורט לעיל, בה וכן תיקון חוק הגמלחו

הסדרי , להערכת החברה .בביסוס מדיניות הממשלה כאמור
 שכירים רבים שבעבר לא יביאו הפנסיה הכוללים במשק הישראלי



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
27-א

מידע זה הינו  .להיכנס למעגל החוסכים לטווח ארוך, חסכו כלל
. נות בתחוםמידע צופה פני עתיד המבוסס על הרפורמות האחרו

צפי זה עלול שלא להתקיים אם התנהגות הצרכנים תהיה שונה או 
  . אם יהיו שינויים נוספים בחקיקה

הגברת שינויים שהונהגו בענף ביטוח החיים הינה במגמה נוספת  .ד
בפוליסות ביטוח חיים שמשווקות החל מינואר , כך. השקיפות

גיע מה התשלום אופן פיצול , תנאי הפוליסהמפורטים .2004
דהיינו הסכום והאחוז מדמי הביטוח שמוקצים לכיסוי , למבטח

מוקצים ה האחוז והסכום ,)מגביה/דמי ניהול מפרמיה(ההוצאות 
. לרכישת הכיסויים הביטוחיים וסכום היתרה המועברת לחיסכון

ניתן פירוט של אחוז דמי הניהול המנוכים ממרכיב החיסכון , בנוסף
ק ממהלך זה הותאמו כל תוכניות כחל.  וכן פרטים נוספיםהמצטבר

  .ביטוח החיים הכוללות מרכיב חיסכון

 שכותרתו 2006חודש דצמבר המשך לנייר עמדה של המפקח מב .ה
משווקת  "קווים מנחים למוצר ביטוח חיים משולב בחיסכון"

פוליסות לביטוח מנהלים , 2007החברה החל מחודש אפריל 
הוגדרו ות אלה בפוליס. ועצמאים חדשות ופוליסות פרט חדשות

 היקף ומועדי כניסה לתוקף של חבות החברה בכיסויים הביטוחיים
בפוליסות ). להלן) 1(3.2 ראו גם סעיף( קנסות משיכה ובוטלו

לביטוח מנהלים ועצמאים תקופת הביטוח בכל רכיבי הפוליסה 
נקבעה לפחות עד גיל פרישה ובפוליסות לביטוח מנהלים בוטלה 

 . יסההגדרת המעסיק כבעל הפול

: הפרמיה המתקבלת בביטוח חיים מחולקת לשלושה חלקים  .ו
במסגרת הפרמיות . סכוןיריסק וחעלות ה, הוצאות רכישה ותפעול

 את התחייבויות המבטח על ,בין היתר, ביטוח החיים נועדו לכסות
 .פי הפוליסות

 סל -הראשון . שירותי הבריאות בישראל מורכבים ממספר רבדים  .ז
 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי והתקנות הבריאות הבסיסי בהתאם

 שירותי בריאות משלימים בקופות – השני ;אשר הוצאו מכוחו
החולים הניתנים מכוח הסמכה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 ביטוחי הבריאות הפרטיים באמצעות - והשלישי ;")ן"שב": להלן(
 ביטוחי הבריאות הפרטיים נועדו להשלים את .חברות הביטוח

ראשון והשני בדרך של הוספת נדבך נוסף על שירותי הרבדים ה
הבריאות המשלימים בקופות החולים ולעיתים בדרך של הוספה על 

  .סל הבריאות הבסיסי

שוק ביטוחי הבריאות הינו תחום מתפתח המושפע משחיקת הסל 
אשר הולכים , הבסיסי ביחס לצרכים הרפואיים של האוכלוסייה

 ,ם טכנולוגיים בתחום הרפואה בין היתר לאור שיפורי,וגדלים
  . וברמתםעלייה בתוחלת החיים ושיפור באיכות החיים

מלא השירותים המשלימים של קופות החולים אינם נותנים מענה 
 תרופות ,ניתוחים, בעיקר בנושא השתלות, לצרכים השונים
מגמה מתפתחת בשנים האחרונות , נוכח האמור. וכיסויים נוספים
  .קופות החולים בגיבוי חברות הביטוחן בידי "של הרחבת השב

על רקע יוזמה של חלק מקופות החולים להכללת כיסוי נוסף 
שאינן , ן לתרופות מצילות חיים ומאריכות חיים"במסגרת השב

התפתח דיון ציבורי לגבי הרחבה , כלולות בסל התרופות הבסיסי
 נאסר על 2007בחוק ההסדרים שהתקבל בכנסת בחודש דצמבר . זו

ן תרופות מצילות חיים " החולים לכלול בתכניות השבקופות
בחירת רופא מנתח תחייב תשלום , כמו כן. ומאריכות חיים

הוציא המפקח , 2008בחודש פברואר , בנוסף. השתתפות עצמית
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מכתב למנהלי חברות הביטוח בו הודיע שאין בכוונתו לאשר 
תוכנית לכיסוי ביטוחי לתרופות מצילות או מאריכות חיים 

. מסגרת תוכנית לביטוח בריאות קבוצתי לחברי קופות החוליםב
בין , ברצונו, המפקח מפרט במכתב את הנימוקים להחלטה זו לפיה

למנוע ניגוד עניינים פוטנציאלי בין השירותים הניתנים , היתר
פגיעה , במסגרת הסל הבסיסי לבין אלו הניתנים בביטוח הקבוצתי

בריאות הציבוריים לכלל בעיקרון השוויון בהספקת שירותי ה
התושבים והאפשרות שביטוח זה יצור חסמי מעבר בין הקופות 

החברה מעריכה כי לאיסור על הכללת תרופות מאריכות . השונות
ן צפויה להיות השלכה חיובית על הקבוצה "חיים בתכנית השב

מידע זה הינו מידע . ולשפר את מכירות פוליסת ביטוח בריאות
סס על הערכותיה של החברה ועלול שלא צופה פני עתיד המבו

להתממש בשל שינויי חקיקה אשר אין ביכולתה של החברה 
  . לצפות

הקבוצה . 90- בריאות מאז תחילת שנות הביטוחי הקבוצה פועלת ב .ח
, ביטוח הוצאות רפואיות: עוסקת בכל סוגי הביטוחים הרפואיים

 הקבוצה משווקת הן ביטוחי.  שינייםיביטוחמחלות קשות ו
  . פרטיים והן ביטוחים קבוצתייםיאותבר

 3.2להרחבה בנושא מוצרים ושירותים בתחום הפעילות ראו סעיף  .ט
  .להלן

  ענף הפנסיה   )2(

ענף הפנסיה מעניק למבוטחים את האפשרות לחיסכון פנסיוני   .א
במסגרת מנורה מבטחים , בענף זה מנהלת הקבוצה. לטווח ארוך

 פנסיה חדשה מקיפהשהינה קרן , "מבטחים החדשה"את , פנסיה
שזכאית לסבסוד תשואה באמצעות אגרות חוב ממשלתיות 

ואת ) ריםינכות ושא, ת זקנהופנסיכיסויים להמעניקה  (מיועדות
המעניקה (שהינה קרן פנסיה חדשה כללית , "מבטחים משלימה"

 וכן כיסויים לפנסיות נכות ושאירים ת זקנה בלבדופנסיכיסוי ל
 מסגרת ההתקשרות עם ).ים כאלהלעמיתים שיבחרו לקבל כיסוי

המבוטחים היא תקנון הניתן לשינוי על ידי החברה המנהלת 
 .באישור או על פי דרישת הממונה

אשר נסגרו בפני (קרנות פנסיה ותיקות כולל שוק הפנסיה   .ב
 קרנות פנסיה חדשות, )1995שנת בעמיתים חדשים הצטרפות 

 הממונהמינה  2003בשנת . כלליותחדשות  וקרנות פנסיה מקיפות
העמיד הורה ל, קרנות הפנסיה הותיקותמרבית מנהלים מיוחדים ל

למכירה את החברות המנהלות של קרנות הפנסיה החדשות שהיו 
והנהיג שינויים ,  האמורותבבעלות קרנות הפנסיה הותיקות

וזאת בעיקר על מנת להתמודד , בתקנוני קרנות הפנסיה הותיקות
החברות המנהלות . ל אותן קרנותעם בעיית הגירעון האקטוארי ש

,  נמכרו לחברות הביטוח העיקריותשל קרנות הפנסיה החדשות
מנורה מבטחים מנורה מבטחים פנסיה בידי  רכשהובמסגרת זו נ

 מכירת החברות המנהלות של קרנות הפנסיה החדשות .ביטוח
 בתחום חיסכון לחברות הביטוח הביאה לשינוי מבנה התחרות

  . בפרטבענף הפנסיהוארוך הטווח בכללו 

 רמת המעורבות של לפיו, בניגוד למצב ששרר עד לחקיקת בכר  .ג
 הייתה נמוכה  שלוהעובד בקביעת סוג ומאפייני ההסדר הפנסיוני

המגמה , והשפעתם של המעבידים הייתה גבוהה יותר, יחסית
המסתמנת מרפורמת בכר הינה להסיט את הדגש לכיוון הלקוח 

מידת מעורבותו והשפעתו תהיה גבוהה כך ש,  העובד-קרי , הסופי
  .)להלן) א(3.1.2ראו סעיף  (יותר
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 מגמה של הצטרפות אישית של מתפתחת בשוק הפנסיה, בנוסף  .ד
תוך הסתייעות במתווכים הפועלים לפי , יחידים לקרנות הפנסיה

אותם בחסות חופש הבחירה שניתן ל, הוראות חוק הייעוץ הפנסיוני
  . מכוח חוק קופות הגמליחידים

הכנסות הקבוצה בענף זה הינן מדמי ניהול המתקבלים מהקרנות 
שוטף התפעול הכאמור והוצאות הקבוצה בענף זה הינן הוצאות 

 למנורה מבטחים פנסיה רישיון מבטח בענף .של פעילות הקרנות
והיא מחזיקה גם , ביטוח פנסיוני בהתאם להוראת חוק הפיקוח
 להרחבה .האמורותבאישורי קופות גמל עבור קרנות הפנסיה 

  . להלן3.2בנושא מוצרים ושירותים בתחום הפעילות ראו סעיף 

   תקינה ואילוצים מיוחדים  מיסוי,חקיקה, מגבלות  3.1.2

קרנות ופעילות הקבוצה בתחום זה כפופה להוראות הדין החלות על מבטחים 
לרבות הוראות חוק הפיקוח והתקנות שהוצאו על פיו וכן להוראות , פנסיה
  . כפי שמתפרסמות מעת לעת ולהוראות הממונה כמפורט להלן, חהמפק

 7.2למגבלות החקיקה המרכזיות החלות על הקבוצה בכלל פעילותה ראו סעיף 
   .להלן

  כללי

להלן יפורטו מגבלות החקיקה המרכזיות החלות על הקבוצה בפעילותה 
ת סכון ארוך טווח וכן עיקרי ההוראות הרגולטוריויבתחום ביטוח חיים וח

לרבות הצעות לחקיקה וטיוטות  (בתחום זהשנתיים האחרונות שפורסמו ב
  : )חוזרים

  חקיקת בכר   )א(

פורסם דוח הצוות הבין משרדי לעניין רפורמה בשוק , 2004בחודש נובמבר 
: לעיל ולהלן(ר יוסי בכר "ד, ל משרד האוצר דאז"ההון בראשות מנכ

יתה להביא לביסוס יר המטרת רפורמת בכ"). רפורמת בכר"- ו" ועדת בכר"
זאת באמצעות צמצום , מבנה תחרותי בשוק ההון ולשיפור תפקודו

מזעור ניגודי העניינים בקרב , הריכוזיות והגברת התחרות בשוק ההון
הגופים הפועלים בשוק ההון והרחבת הפיקוח והבקרה על גופים אלה ועל 

 עיקרי הרפורמה הינם הפרדת הבנקים. השולטים והמחזיקים בהם
הסדרת העיסוק , מהבעלות והשליטה על קופות הגמל וקרנות נאמנות

כניסת , בייעוץ או בשיווק בכל הקשור למוצרים פנסיונים לסוגיהם
הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני והסדרת המשטר התאגידי בקרב הגופים 

 נתקבלו בכנסת שלושה 2005בחודש אוגוסט . המוסדיים בשוק ההון
בהסתמך על המלצותיה של ועדת , עת הממשלהחוקים שחוקקו לפי הצ

  "): חקיקת בכר: "לעיל ולהלן(בכר 

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון 
חוק הגברת : "להלן (2005-ה"התשס, )תיקוני חקיקה(בישראל 
נועד ליצור מבנה תחרותי בשוק ההון בעיקר  חוק זה - ")התחרות

 הריכוזיות ומזעור ניגודי העניינים אצל הגופים הפועלים באמצעות צמצום
. בשוק ההון והרחבת הפיקוח והבקרה על גופים אלה ועל השולטים בהם

ובכלל , ליישום האמור נכללו בחוק תיקונים עקיפים למספר דברי חקיקה
בעיקר לעניין הסדרת הפרדת הבעלות של , זה חוקי הבנקאות השונים

תוך קביעת הוראות , קרנות הנאמנות שבבעלותםהבנקים מקופות הגמל ו
מעבר לעניין זה בהתחשב בנתח השוק וההון העצמי של הבנק או מי 

וקביעת תחומי פעולה חדשים בהם יורשו , עובר לחקיקת בכר, מטעמו
חוק ; לעסוק הבנקים ובפרט ייעוץ פנסיוני וייעוץ או שיווק השקעות

הרישוי לפעילות של שיווק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות תוך הסדרת 
 החוק הפיקוח תוך הרחב; השקעות וחוק השקעות משותפות בנאמנות
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והעמקה של הפיקוח והבקרה על מבטחים וסוכנים ועל השולטים בהם 
  .ומספר חוקים נוספים אחרים; ) להלן7.2.2ראו הרחבה לעניין זה בסעיף (

 תחום בחוק זה הוסדר לראשונה בחקיקה ראשית - חוק קופות הגמל
בחוק קופות . תקנות קופות הגמלב אזהפעילות של קופות הגמל שעוגן עד 

, הוראות לעניין רישוי חברה מנהלת של קופת גמל, בין היתר, הגמל נקבעו
הגבלות על החזקת אמצעי שליטה בחברה , היתרי שליטה בחברה כאמור

, תמינוי אורגנים ובעלי תפקידים בחברה מנהל, בלעדיות העיסוק, מנהלת
כללים לעניין , תקנון הקופה ואופן שינויו, הסדרת אישור לקופות גמל

דרכי השקעת כספי הקופה וניהול , תשלומים לקופה ומשיכת כספים ממנה
  .פיקוח על הקופה ודיווחים לממונה ולעמיתים, נכסיה

במסגרת חוק קופות הגמל נקבעה לראשונה זכותו של עובד לבחור את 
ככל שיש לעובד זכות , בידו את הכספים עבורוקופת הגמל בה יפקיד מע

אף אם הזכות נקבעה במקורה לגבי (להפקדת כספים על שמו בקופת הגמל 
בהקשר זה נקבע כי במידה והעובד הזכאי לא בחר ; )קופת גמל פלונית

תהא ההפקדה בקופת הגמל , בקופת גמל מסוימת בהתאם לזכותו זו
ובד את הזכות להפקדת שזהותה נקבעה בדין או בהסכם המעניק לע

כמו כן הוסדרה מערכת היחסים שבין ; כספים על שמו בקופת גמל
  .העמיתים לבין החברה המנהלת

חוק קופות הגמל מסמיך את המפקח להטיל עיצומים כספיים על העובר 
תקנות הפיקוח על שירותים בהקשר זה פורסמו . על חלק מהוראות החוק

-ח"תשס, )ומי העיצום הכספיהפחתה של סכ) (קופות גמל(פיננסים 
יפחית המפקח , בהתקיים נסיבות המפורטות בהן, על פי התקנות. 2007

  .את סכומי העיצום הכספי שהוא מוסמך להטיל

חוק הפיקוח על שירותים ( נחקק התיקון לחוק הגמל 2008בחודש ינואר 
 3.1.1ראה סעיף ) (2008-ח"התשס, )3' תיקון מס)(קופות גמל(פיננסיים 

כלל הכספים המופקדים בקופות , לפי התיקון לחוק קופות הגמל). לעיל
קופות גמל  (2007הגמל האישיות שנוהלו כקופות הוניות עד סוף שנת 

 יהיו -) פוליסות ביטוח חיים הוניות; אישיות לתגמולים ולפיצויים
וקופות הגמל האמורות יהפכו לקופות גמל , מיועדים למטרות קצבה בלבד

דהיינו קופות שרשאיות לשלם את כספי התגמולים , בהלא משלמות לקצ
 ואילך רק על דרך של העברתם לקופות גמל 2008שהופקדו בהן משנת 

שהן קופות המורשות לשלם תשלומי פנסיה חודשיים (משלמות לקצבה 
). כגון קרנות הפנסיה החדשות ותכניות ביטוח חיים קצבתיות, לעמיתים

ול שינוי לעניין משיכת כספי הפיצויים בתיקון חוק הגמל נקבע כי לא יח
ולעניין מעמדם של ) בהתקיים התנאים הנדרשים לשם כך(בסכום הוני 

וכי ניתן יהיה להוון תשלומי , הכספים שהופקדו בקופות ההוניות בעבר
   .פנסיה ככל שהם עולים על סכום פנסיה מזערי שנקבע לעניין זה

ים טכניים שונים בחוק בוצעו גם תיקונ, במסגרת התיקון לחוק הגמל
לצורך קביעת כללים אחידים לעניין בעלי , הפיקוח ובחוק הייעוץ הפנסיוני

וכן נקבעו , )יועצים פנסיוניים וסוכנים פנסיוניים(הרישיון השונים 
הבהרות לגבי זכותו של העמית לבחור את המוצר הפנסיוני שבו יופקדו 

ות היסטוריות מתכניות וזכותו לעניין העברת צביר, דמי הגמולים בגינו
  . ביטוח המנהלים

ונקבעו בה , כן תוקנה במסגרת התיקון האמור גם פקודת מס הכנסה
קופות , קרנות פנסיה(הטבות מס אחידות לגבי כלל קופות הגמל האישיות 

הועלתה התקרה המותרת , )גמל לא משלמות לקצבה וביטוחי מנהלים
ושר עבודה לעובד והוכרה להוצאה לצורך רכישת כיסוי ביטוחי לאובדן כ

הוצאה לצורך רכישת ביטוח שאירים קצבתי לשאירי המבוטח כמעניקה 
נקבעו תקרות שכר , בנוסף). בכפוף לתקרות שנקבעו לעניין זה(זיכוי ממס 

  .והכנסה מבוטחת לעניין רכישת הכיסויים הביטוחיים האמורים
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ייעוץ או  בחוק זה הוסדר העיסוק במקצועות ה- חוק הייעוץ הפנסיוני
הוראות בדבר חובת הרישוי כיועץ , בין היתר, נקבעו בו. השיווק הפנסיוני

איסורים , חובות, תנאים ודרישות כשירות לעניין זה, או משווק פנסיוני
 ,התאמת המוצר לצרכי הלקוח ,והגבלות לעניין ייעוץ או שיווק פנסיוני

סמכים מתן מ, ")Best Advice("החובה ליתן ללקוח ייעוץ מיטבי 
גילוי , המנמקים בכתב את כדאיות החיסכון הפנסיוני והמלצת היועץ

 תוך קביעת ,זיקתו ליצרנים השונים, נאות לגבי היותו משווק או יועץ
 בין היועץ או  אפשריחובות אמון וחובת זהירות ואיסור על ניגוד עניינים

ע הוראות בדבר פיקוח הממונה על פעילות בעלי המקצוו, המשווק ללקוח
   .ל וחובות רישום ודיווח"הנ

 פרסם המפקח חוזר הבהרה בקשר לצירוף עמיתים 2008בחודש דצמבר 
 לחוק הפיקוח על 13החוזר מבהיר את האמור בסעיף . לגוף מוסדי

- ה"התשס, )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(שירותים פיננסיים 
לחוק ) ב(20סעיף וכן מבהיר את היחס בין ") חוק הייעוץ: "להלן (2005

אשר במרכזו סוגיית החובה ליתן ,  לחוק הייעוץ13קופות הגמל לבין סעיף 
. עובר להצטרפותו לקופת גמל וכתנאי לה, ייעוץ או שיווק פנסיוני ליחיד

מהווה ייעוץ פנסיוני או , בחוזר הובהר כי כל קשר של יחיד עם בעל רישיון
לא ניתן לבצע , על כן.  עיסוקםוזאת בשל מהות, לפי העניין, שיווק פנסיוני

 13סעיף , עם זאת. עסקה ללא הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני
לחוק הייעוץ לא יחול במקרים בהם עובד מצטרף לגוף מוסדי אשר הוגדר 

לחוק קופות גמל או אם ) ב(20על ידי המעסיק כברירת מחדל לפי סעיף 
ף מוסדי פסיבי לחלוטין ואינו יחיד פונה ביוזמתו לגוף מוסדי ואותו גו

כגון הצטרפות דרך אתר , נוקט כל פעולה שיווקית אל מול אותו יחיד
  .האינטרנט

בחוק הייעוץ הפנסיוני נקבעו הוראות לגבי העיסוק בייעוץ פנסיוני של 
 ובכללן תנאים לקבלת היתר של יועץ פנסיוני לתאגיד בנקאי תאגיד בנקאי

 קצוב את אפשרותו של תאגיד בנקאי וכן הוראות המגבילות לפרק זמן
לספק ייעוץ פנסיוני בקשר עם מוצרים פנסיוניים המנוהלים בידי חברות 

אף אם לא היה קיים בידם רישיון יועץ פנסיוני לפי החוק , הביטוח
כי יועץ פנסיוני רשאי לקבל , עוד נקבע בחוק הייעוץ הפנסיוני. האמור

ובלבד , ייקבע בתקנותבשיעור מרבי ש, עמלת הפצה מחברה מנהלת
. שחישוב העמלה ייעשה ללא תלות במוצר שעליו המליץ היועץ ללקוח

קופות (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים בהקשר זה פורסמו 
בהן נקבעו עמלות ההפצה המרביות , 2006- ו"התשס ,)עמלות הפצה)(גמל

ר עקב עסקה שנערכה באמצעות היועץ במוצ, שניתן לשלם ליועץ פנסיוני
בהמשך לייעוץ הפנסיוני המתמשך שהעניק היועץ , הפנסיוני של קופת גמל

הכול , או עקב השארת כספים באותה קופת גמל עקב אותו ייעוץ, ללקוח
בנוסחו ,  עם זאת. לפי העניין,בהתאם לסוגי המוצרים הפנסיוניים השונים

נאסר על יועץ פנסיוני לגבות עמלת הפצה מחברת , המקורי של החוק
ועל חברת ביטוח נאסר לשלם עמלת , וח לגבי מוצרים פנסיוניים שלהביט

איסור זה בוטל . הפצה ליועץ פנסיוני בשל מוצרים פנסיוניים כאמור
 שנעשה במסגרת חוק 2007בתיקון לחוק הייעוץ הפנסיוני מחודש דצמבר 

במסגרת התיקון לחוק הייעוץ הפנסיוני קוצר . ההסדרים כמפורט להלן
  . לכניסת הבנקים לייעוץ פנסיוני בתחום הביטוחימינימאלהלוח הזמנים 

תקנות  הועבר לועדת הכספים של הכנסת נוסח 2008בחודש ספטמבר 
, )תיקון)(עמלות הפצה)(קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

, בין היתר, הטיוטה מוסיפה"). הטיוטה: "בפסקה זו( 2008- ח"התשס
כי לא תשולם עמלת הפצה בשל סייג לתשלום עמלת הפצה וקובעת 

סכומים העומדים לזכות לקוח בקופת גמל שמקורם בתשלומים שהופקדו 
   .1991 בדצמבר 31לקופת ביטוח מבטיחת תשואה עד ליום 

חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך את המפקח להטיל עיצומים כספיים על 
 תקנות הפיקוח עלבהקשר זה פורסמו . העובר על הוראות מהוראות החוק

הפחתה של ) (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(שירותים פיננסיים 
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בהתקיים נסיבות , על פי התקנות. 2007-ח"תשס, )סכומי העיצום הכספי
יפחית המפקח את סכומי העיצום הכספי שהוא מוסמך , המפורטות בהן

  .להטיל

 חוק ההסדרים במשק המדינה  התקבל בכנסת2007בחודש דצמבר 
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת תיקוני (

בין , לפיו, ")חוק ההסדרים: "להלן (2007-ח"התשס, )2008הכספים 
תוקן חוק הייעוץ הפנסיוני כך שקוצרה תקופת ההמתנה עד , היתר

לכניסתם של הבנקים לייעוץ פנסיוני במוצרים פנסיוניים של חברות 
לשלם עמלות הפצה עקב מתן ייעוץ לחברות הביטוח תוך מתן היתר ביטוח 
  ). ובהתאם הותר ליועצים הפנסיוניים לקבל עמלות הפצה כאלה(כאמור 

   1963-ג"התשכ, חוק פיצויי פיטורים  )ב(

כללים לעניין ההפקדות בקופות הגמל של מרכיב , בין היתר, חוק זה קובע
ובכלל זה לגבי , הפיצויים ולעניין כלל ההפקדות בקופות גמל לקצבה

, וקרנות הפנסיה) ביטוחי מנהלים(וליסות הכפופות לתקנות קופות הגמל פ
החזרה או , הגנה על כספים שהופקדו כאמור מפני עיקולהוראות וכן 

  .העברה

  1958-ח"התשי, חוק הגנת השכר  )ג(

על קופות גמל לזקוף , א לחוק הגנת השכר19בהתאם להוראות סעיף 
אך , ר המעביד חייב בהעברתםתשלומים אש, באופן רעיוני, לזכות עמית

, בפועל לא התקבלו בקופה ולהקנות בגין תשלומים אלה זכויות מלאות
למעט בנסיבות מסוימות המפורטות , במשך התקופה הקבועה באותו סעיף

  .בסעיף האמור

  פקודת מס הכנסה   )ד(

בפקודת מס הכנסה קבועות הטבות המס הניתנות עקב הפקדת כספים 
זה לגבי פוליסות הכפופות לתקנות קופות הגמל ובכלל , בקופות גמל

והטבות המס הניתנות , וקרנות הפנסיה) לעצמאיים וביטוחי מנהלים(
  .לכספים המשתלמים מהן

שנועד , )153' תיקון מס( פורסם תיקון לפקודה 2007בחודש ינואר 
כללים לאישור ולניהול קופות (תקנות מס הכנסה להשלים את הוראות 

, ")לתקנות 3' תיקון מס: "להלן (2005-ה"התשס, )3פר תיקון מס) (גמל
 ואילך יהיו זכאים להטבות מס 1961נקבעו הוראות לפיהן ילידי שנת בהן 

בין אם הם (עצמאי בקופות גמל - עקב הפקדת כספים במעמד עמית
בתנאי שהפקידו רובד ראשון של , )עובדים שכירים ובין אם הם עצמאים

' במסגרת תיקון מס .בפוליסת ביטוח קצבתיתדמי גמולים בקרן פנסיה או 
עצמאי המפקיד כספים -הוגדלו הטבות המס המרביות לעמית לפקודה 153

, ונקבע כי הטבות המס בשל הפקדות במוצר הוני יותנו, בתכנית קצבתית
, )חל עליולתקנות  3' עמית שתיקון מס(כהגדרתו שם " עמית מוטב"ין ילענ

ין ביצוע הפקדות בסכום י לענקנות לת3' בקיום הוראות תיקון מס
שנערך כמה ימים ,  לפקודה152תיקון מספר . לי במוצר קצבתיאמינימ

ין הגדלת הטבות המס יקבע הוראת שעה לענ, 153' קודם לתיקון מס
 עם חקיקת תיקון חוק הגמל והפיכת .2006ין שנת הכספים יכאמור גם לענ

לעניין הפקדות , בהקופות הגמל ההוניות לקופות גמל לא משלמות לקצ
 לתקנות 3' הפכו הוראותיהם של תיקון מס,  ואילך2008שבוצעו בשנת 
באשר כל ההפקדות ,  לפקודה לחסרות נפקות מעשית153' ושל תיקון מס

  .בקופות הגמל כאמור הינן הפקדות למטרת קצבה

ראו סעיף ( תוקנה הפקודה במסגרת תיקון חוק הגמל 2008בחודש ינואר 
בתיקון האמור נקבעו הטבות מס ). בסעיף זה) א(פסקה  לעיל ו3.1.1

קופות גמל לא , קרנות פנסיה(אחידות לגבי כלל קופות הגמל האישיות 
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באופן של השוואת שיעור הזיכוי , )משלמות לקצבה וביטוחי מנהלים
 מן ההפקדה 35%הניתן בגין הפקדות במכשירים אלה לשיעור אחיד של 

הועלתה התקרה המותרת להוצאה , כמו כן.  זהןלענייעד התקרה שנקבעה 
 מהשכר 2.5%-מ(לצורך רכישת כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה לעובד 

והוכרה הוצאה לצורך רכישת ביטוח קצבתי לשאירים )  מהשכר3.5%-ל
. לצורך קבלת הזיכוי כאמור)  מההכנסה המבוטחת1.5%בשיעור של עד (

 רכישת ןלענייוטחת נקבעו תקרות שכר מבוטח והכנסה מב, בנוסף
   .הכיסויים הביטוחיים האמורים

 פרסמה הממשלה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2008בחודש יולי 
שנועד לכלול תיקוני חקיקה משלימים , 2008- ח"התשס, )171' תיקון מס(

מוצע לתקן את פקודת , במסגרת הצעת החוק. לתיקון חוק קופות הגמל
הפקדת " (רצף פיצויים"חדשים לעניין ולקבוע בה כללים , מס הכנסה

הואיל ). כספי פיצויי פרישה בקופת גמל לצורך דחיית החבות במס בגינם
ולנוכח תיקון חוק קופות הגמל לא ניתן עוד להפקיד כספי פיצויים כאמור 

מוצע לקבוע כי ניתן יהיה לבצע את ההפקדה , בקופת גמל אישית לפיצויים
צע לקבוע כי ההפקדה המותרת לצורך ובמקביל מו, בקופת גמל לקצבה

לא תעלה על סכום השווה לארבע פעמים השכר " רצף פיצויים"קבלת 
עוד מוצע במסגרת הצעת החוק לתקן . הממוצע במשק בגין כל שנת עבודה

  -את חוק קופות הגמל ואת חוק הפיקוח כדלקמן 

) וקרנות פנסיה בכלל זה(להתיר לחברה מנהלת של קופות גמל   .א
כפי שיקבע , לרבות תיווך בביטוח, יסוקים נוספיםלעסוק בע

  ;ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההון

להתיר לקופת גמל לקצבה לקלוט כספים שהופקדו בקופת גמל   .ב
תוך שמירה על מעמדם , 2007אישית לתגמולים ולפיצויים עד תום 

 ;ההוני של הכספים האמורים
ך היוון חלק לצור, לעניין קביעת סכום הקצבה לו זכאי העמית  .ג

 3,850 -כיום (הקצבה בסכום העולה על סכום הקצבה המזערי 
יובאו בחשבון גם קצבאות שהעמית זכאי להן , )שקלים חדשים

 ;מקופות גמל אחרות או לפי הסדר של פנסיה תקציבית
נוסף על האפשרות למשוך מקופת גמל לא משלמת לקצבה את   .ד

 לא משלמת לקצבה להתיר לקופת גמל, סכום הפיצויים כסכום הוני
, לשלם לעמית גם את כספי התגמולים המופקדים בה בסכום הוני

ובתנאי שלזכות העמית נצבר , לאחר הגיעו של העמית לגיל הפרישה
במרכיב התגמולים בקופה סכום שאינו עולה על סכום צבירה מזערי 

והכל בתנאי , ) שקלים חדשים40,000-ל, לפי המוצע, השווה(
למעט קרן פנסיה ( נוסף בקופת גמל כלשהי שלעמית אין חשבון

 ;)ותיקה
למעט מקרים , לאסור כליל על משיכת כספי תגמולים מקופות גמל  .ה

, לעיל ומקרים של מצוקה בריאותית או כלכלית' כמפורט בפסקה ד
 ;בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר לעניין זה

להתיר לחברה מנהלת של קרנות פנסיה חדשות לנהל גם קרנות   .ו
 .ה ותיקותפנסי

 
  1994-ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות  )ה(

קובע כי כל אזרח ישראלי זכאי , 1995שנכנס לתוקף בחודש ינואר , חוק זה  
שירותים אלה ניתנים . לשירותי בריאות המפורטים בסל שירותי הבריאות

 .על ידי קופות החולים

  הסדרי פנסיה כוללים במשק הישראלי  )ו(

לביטוח פנסיוני ) מסגרת(ם קיבוצי כללי  נחתם הסכ2007בחודש יולי 
אשר תכליתו הינה להחיל חובת ביטוח פנסיוני על כל , מקיף במשק

ואשר הוחלף בהסכם מתקן בחודש , העובדים השכירים במשק הישראלי
 2007 בדצמבר 30ביום "). ההסכם הקיבוצי: "לעיל ולהלן (2007נובמבר 
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וראות ההסכם ת על צו הרחבה המחיל את עיקר ה"חתם שר התמ
הקיבוצי על כלל העובדים השכירים במשק והנותן להסכם הקיבוצי תוקף 

לפי נוסח ההסכם "). צו ההרחבה: "להלן (2008החל מחודש ינואר 
שיעורי ההפרשות מהשכר שחובה לבטחו בביטוח , הקיבוצי וצו ההרחבה

החל מכניסתו לתוקף של ההסכם , יעלו באופן הדרגתי מדי שנה, פנסיוני
נקבעו , בנוסף. 2013ועד לשנת ,  כאמור2008היינו ראשית שנת , יבוציהק

לפיהן , בצו ההרחבה הוראות שונות לעניין תחולת הביטוח הפנסיוני
 21 וגברים מגיל 20ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה יחולו על נשים מגיל 

והחבויות בגינו לא יחולו על מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל 
 העדיף על פני ההסדר - ו על מי שיש לו הסדר פנסיוני מיטיב קצבה א

השכר המבוטח לפי ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה יהיה . המתואר לעיל
חובת הביטוח הפנסיוני . השכר בפועל אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק

 חודשי עבודה 6ובחלוף , 2008 חודשי עבודה בשנת 9תכנס לתוקף בחלוף 
תקום החובה ,  אם לעובד הסדר ביטוח פנסיוני קודםאך, 2009החל משנת 

אין .  חודשי עבודה בלבד3כעבור , בתוקף מיום עבודתו הראשון, לבטחו
ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה כמפורט לעיל כדי , בתיאור הצעת החוק

  .3.1.1לפרטים ראו גם סעיף . להוות תיאור ממצה שלהם

  תקנות קופות הגמל  ) ז(

, ת נושאים שונים הנוגעים לניהולן של קופות גמלתקנות אלה מסדירו
בין עיקרי . לעצמאייםביטוח חיים  ביטוחי מנהלים ו,קרנות פנסיה

קביעת , הנושאים המוסדרים בתקנות אלה ניתן למצוא את כללי ההשקעה
שיעורי ההפרשות המותרים להפרשה לטובת חיסכון פנסיוני לעניין 

וכן קביעת אפשרויות המשיכה , יםעמיתים שכירים ולעניין עמיתים עצמא
  . של הסכומים הצבורים בהם

לערוך , התקנות מחייבות את קופות הגמל וחברות המנהלות קופות גמל
ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותן בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי 

הביטוח . וכן לכיסוי מעילה באמון של עובדיהן כלפי העמיתים, העמיתים
תקנות השקעות משותפות בנאמנות ובתנאים הקבועים בייעשה בסכומים 

הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים (
ובאופן שיכסה תביעות בשל , 1995-ו"תשנ, )וחברי ועדת ההשקעות

אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת 
בפוליסה הנדרשת מוגבל בתקרה סכום ההשתתפות העצמית . הפוליסה

  . הקבועה בתקנות קופות הגמל

 התקין שר האוצר הוראת שעה לתיקון תקנות קופות 2008בחודש פברואר 
 את רכיב הפיצויים לקופות גמל 2008גמל לפיה ניתן יהיה להפקיד במהלך 

לא משלמות לקצבה גם בהיעדר הפקדת המינימום הנדרשת במרכיבי 
הוראת .  לקצבה לפי הוראות תקנות קופות גמלהתגמולים בקופות גמל

בהוראת , 2009לעניין הפקדות שיבוצעו במהלך שנת , שעה דומה נקבעה
  .2008שעה נוספת שהתקין שר האוצר בדצמבר 

 התקין שר האוצר הוראת שעה נוספת לתיקון תקנות 2008בחודש פברואר 
משלמות (ה לפיה ניתן יהיה להפקיד בכלל קופות הגמל לקצב, קופות גמל

גם אם ההפקדות ברכיב , 2013עד שנת , כספי פיצויים) ולא משלמות
, תגמולי המעביד נמוכות מן ההפקדות המינימאליות הנדרשות לעניין זה

ובלבד שההפקדות ברכיבי התגמולים אינן נופלות מן ההפקדות הנדרשות 
  . לפי הסדר פנסיית חובה

 הארכת(ות מס הכנסה  התקין שר האוצר את תקנ2009בחודש פברואר 
-ט"התשס, )שעה הוראת) (חיים ולביטוח גמל לקופת התשלום תקופת
בקרנות , עצמאיים שבוצעו בקופות הגמל- לפיהן הפקדות עמיתים, 2009

 2009הפנסיה ובתכניות ביטוחי החיים במהלך החודשים ינואר ופברואר 
אם , 2008כהפקדות שבוצעו במהלך שנת המס , לעניין דיני המס, ייחשבו

 .2009העמית ביקש זאת בבקשה שהוגשה עד לסוף חודש מרס 
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, הכשרה, בקשה לרישיון) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   )ח(
יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק , התמחות ובחינות של סוכני ביטוח

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ; 2006-ו"התשס, )פנסיוני
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ; 2006- ו"התשס, )אגרות) (ביטוח(
יועצים , פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח) (ביטוח(

תקנות : "להלן (2006-ו"התשס, )פנסיוניים וסוכני שיווק פנסיוני
  ")הפטור

התקנות האמורות מסדירות את תהליך הכשרתם של היועצים הפנסיוניים 
את תשלום האגרות  , את תהליך הרישוי שלהם,והמשווקים הפנסיונים

 ואת הפטורים שיינתנו מהתהליכים האמורים באופן מלא רישויהכרוך ב
רישיון (תקנות אלה החליפו את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח . או חלקי

,  תוקנו תקנות הפטור2007 סבחודש מר. 1969- ט"התשכ, )לסוכן ביטוח
 לעניין מתן פטור תמידי וחלקן לעניין  חלקן-ונקבעו בהן הקלות מסוימות 

   .מתן פטור זמני

דיווח וניהול רישומים של מבטח , חובות זיהוי(צו איסור הלבנת הון   )ט(
  ") צו הביטוח: "להלן בפסקה זו( 2001-ב"התשס, )וסוכן ביטוח

, דיווח, סוכני הביטוח חובת זיהוי לקוחותו מטיל על חברות הביטוח זה צו
 חל רק על תכניות ביטוח חיים צו הביטוח. מכים שוניםניהול ושמירת מס

 פרסם המפקח טיוטת תיקון 2007בחודש ספטמבר . בעלות מרכיב חיסכון
 את עקרונות הדיווח והגילוי בקשר לפעולות ה ומחילה המרחיבזהלצו 

 את הסכומים בגינם יש נההפקדה ומשיכה של כספים על מבטח וכן מקטי
טיוטת הצו כוללת גם . בגין הפקדות ומשיכותלבצע אימות פרטים ודיווח 

, 2000-ס"התש, תיקון לתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון
. שמטרתה החלת החובות החלות מכוח חוק זה גם על יועצים פנסיוניים

פרסם המפקח טיוטת חוזר בעניין מדיניות וכללים להכרת , במקביל
הטיוטות . ן טרורמקבלי השירות כאמצעי למניעת הלבנת הון ומימו

נהלים ודרכי התמודדות , מטילות על גופים מוסדיים חובה לקבוע מדיניות
, אשר יסייעו לגוף המוסדי בקביעת הזהות האמיתית של מקבלי השירות

בהבנת ייעוד הכספים המנוהלים באמצעותו ובמניעת הסיכון כי ייהפך 
סם המפקח  פר2008בחודש ינואר . לאמצעי להלבנת הון או למימון טרור

חוזר בעניין חובות הדיווח החלות על קופות גמל בהקשר של פעולה בלתי 
רגילה והבהיר כי חובות הדיווח חלות גם במקום בו פעולה נחזית בעיני 
הקופה או המבטח כקשורה להלבנת הון או מימון טרור אף אם אין ידיעה 

 .או חשד לזיקה בין הפעולה האמורה לבין עבירת מקור

העברת כספים בין )(קופות גמל(ת הפיקוח על שירותים פיננסיים תקנו  )י(
  ")תקנות הניוד: "להלן (2008 -ח"התשס, )קופות

שעניינן קביעת כללים שנועדו , תקנות הניוד פורסמו 2008מרס בחודש 
בין , באופן קל ופשוט ככל שניתן, לאפשר לעמיתים לבצע העברת כספים

ואף העברת , ) פנסיה וקופות ביטוחלרבות קרנות(קופות גמל מאותו סוג 
התקנות נועדו להגביר  .הוניות לקופות גמל לקצבהקופות גמל מכספים 

התקנות נכנסו לתוקפן באופן מלא בינואר . את התחרות בשוק ולשכללה
2009.  

 פרסם המפקח חוזר שעניינו העברת כספים בין 2008בחודש אוגוסט 
, החוזר מפרט. לתקנות הניודהחוזר פורסם בהמשך וכהשלמה . קופות גמל
הוראות בדבר אופן הטיפול בבקשה להעברת כספים בין קופות , בין היתר

שליחת אישורים , גמל והסדרת הליך הודעת ביטול לבקשת העברה
המתכונת לפיה יש לערוך את העברת המידע בין הגופים , למבוטח עובר

  . והוראות טכניות נוספות

להביא לשינוי בהתנהגות הצרכנים , אהככל הנר, צפוי, אישור התקנות
. באופן שיביא להגברת התחרות בענף זה בתחום החיסכון ארוך הטווח
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עלול להקטין את , מתן אפשרות מעבר הצרכנים לתוכניות שונות
הערכת החברה הינה מידע צופה פני . המרווחים על חלק מתיק הצרכן

ול שלא צפי זה על, עתיד המתבססת על הרגולציה המתוארת לעיל
. העדפות צרכנים השונות מהצפוי כאמורשינויי רגולציה ולהתממש בשל 
  .3.1.5 - ו3.1.1סעיפים לפרוט נוסף ראו 

הוצאות ישירות ( )קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   )יא(
  2008-ח"התשס, )בשל ביצוע עסקאות

סיים  פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננ2008בחודש פברואר 
. 2008-ח"התשס, )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (קופות גמל(

קופת גמל (תקנות אלה מסדירות את סוגי ההוצאות שמותר לגוף המוסדי 
להוציא בשל ביצוע עסקאות ) או מבטח בגין התחייבויות תלויות תשואה

כאשר הוצאות אלו לא יכללו במסגרת דמי הניהול , בנכסים שבניהולו
כי תשלומים , בין היתר, התקנות קובעות.  גובה מהעמיתיםאותם הוא

הנובעים מהשקעה של הגוף המוסדי בעמלות קנייה ומכירה ודמי שמירת 
וכן , בניירות ערך לא סחירים ובזכויות במקרקעין, בקרנות השקעה, ע"ני

לבעל רישיון מנהל תיקים ולמנהל ,  למנהל תיקים זר- עמלות ניהול חיצוני 
 המשקיעים את רוב הנכסים המנוהלים על ידם מחוץ ,קרן נאמנות

בתנאים ובמגבלות המפורטים , יכללו במסגרת הוצאות כאמור, לישראל
 חלק מהוראות התקנות האמורות נקבע כהוראת שעה .בטיוטת התקנות

  . 2011שתעמוד בתוקפה עד לסוף שנת 

 פרסם המפקח חוזר שעניינו דיווח 2008בחודש פברואר , בהקשר זה
מטרת החוזר . יבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתיםלצ

הינה הגברת המידע המוצג לציבור ויצירת מנגנון פיקוח שקוף ביחס 
 העמיתים מחשבונותלגביית ההוצאות אותם רשאי גוף מוסדי לנכות 

החוזר קובע את מבנה הדיווח הרבעוני . בכפוף לתקנות המתוארות לעיל
כמו כן קובע . תדירותו והצגתו באתר האינטרנט, יווחאופן הד, ומתכונתו

  . החוזר הוראות בדבר אופן הדיווח למפקח

 פרסם המפקח הצעת תיקון לתקנות האמורות וכן 2008בחודש מאי 
לאור הדמיון הרב הקיים בענף . טיוטת חוזר בעניין השקעה בתעודות סל

בקרנות המכשירים הפיננסים בין השקעה בתעודות סל ולבין השקעה 
המתייחסים , ככל האפשר, נאמנות הוצע לקבוע בתקנות כללים אחידים

לתנאים שבהתקיימם ניתן להכיר בהוצאות המשולמות למנהל קרן 
נאמנות או בתקבולים השונים שמקבל מנפיק תעודת סל בהוצאות ישירות 

 . הנגבות מעבר לדמי הניהול

השתתפות ) (ופות גמלק(טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   )יב(
תקנות קופות : "להלן (2008 –ח "התשס, )חברה מנהלת באסיפה כללית

  ")גמל השתתפות באסיפות כלליות

 פורסמו טיוטת תקנות קופות גמל השתתפות 2008בחודש אוגוסט 
טיוטת חוזר שעניינה הגברת מעורבות הגופים המוסדיים ; באסיפה כללית

והבהרה שעניינה ") טיוטת החוזר: "הלהלן בסעיף ז(בשוק ההון בישראל 
הטיוטות מאמצות את המלצות . מינוי דירקטור על ידי הגוף המוסדי

הועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות הגופים המוסדיים 
אשר סיימה עבודתה בחודש , ")ועדת חמדני: "להלן(בשוק ההון בישראל 

ות של הגופים ושמה דגש בהמלצותיה לחובת ההשתתפ, 2008ינואר 
התמודדות עם ניגודי , ח"המוסדיים באסיפות בעלי מניות ומחזיקי אג

עידוד הגופים המוסדיים לקבלת סיוע מגורמים מקצועיים , עניינים
הגברת מעורבות גופים המוסדיים , לגיבוש המלצות הצבעה באסיפות

במינוי דירקטוריונים חיצוניים בחברות ציבוריות ועידוד הגופים 
ים למעורבות פעילה בתחומים אחרים של הממשל התאגידי המוסדי

 . והפיקוח על החברות הציבוריות בהן הם משקיעים
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קופת גמל ) (קופות גמל(טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים   )גי(
תקנות קופת גמל בניהול : "להלן (2008 -ח"התשס, )בניהול אישי

 ")אישי

טת תקנות קופת גמל בניהול  העביר המפקח את טיו2008בחודש מרס 
טיוטת התקנות מגדירה הוראות בעניין אופן . אישי לוועדת הכספים

השקעת הכספים בקופת גמל בניהול אישי בין אם על ידי הוראות ישירות 
בנוסף מגדירות . של העמית בקופה או מי מטעמו ובין על ידי מנהל תיקים

 אישי הכוללות בין התקנות מגבלות על השקעת כספי קופות גמל בניהול
איסור , היתר השקעת הכספים רק במדינת ישראל ובמדינות חוץ מותרות

כמו כן מגדירות התקנות . על השקעת הכספים במוצרים מובנים ועוד
חובות שונות החלות בעניין השקעת הכספים כגון חובת הסכם בכתב בין 

וראות ה, העמית לבין הקופה והפרטים השונים אשר יכללו בהסכם האמור
הוראות לעניין שווי נכסי , לעניין סכומים שניתן לנכות מנכסי הקופה

קופת הגמל והוראות בדבר העברת כספים בין קופות גמל אשר אחת מהן 
לפיו ניתן , לנוכח תיקון חוק קופות הגמל. הינה קופת גמל בניהול אישי

ה מתייחסת הטיוט, לנהל גם קופות גמל לקצבה כקופות גמל בניהול אישי
  .גם לקופות גמל מסוג זה

  
כללי ) (קופות גמל(טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   )יד(

: להלן (2008 –ח "התשס, )השקעה החלים על חברות מנהלות ומבטחים
 ")טיוטת תקנות כללי ההשקעה"

.  פורסמה טיוטה שלישית של תקנות כללי ההשקעה2008בחודש יולי 
. יעת כללי השקעה לכלל הגופים המוסדייםעניינה של הטיוטה הינה קב

כספי פוליסות , בטיוטה נקבעו כללים אחידים להשקעת כספי קופות הגמל
תכניות ביטוחי מנהלים משתתפות ("ביטוחי החיים תלויי התשואה 

. וכספי קרנות הפנסיה שאינם מושקעים באגרות חוב מיועדות") ברווחים
מי של החברות המנהלות את עוד נקבעו בטיוטה כללי השקעה להון העצ

וכללי השקעה נוספים הנוגעים לחברות , קרנות הפנסיה ואת קופות הגמל
הטיוטה כוללת גם הוראות הנוגעות למבנה השוק בו שולטות . ביטוח

ובחלק ניכר משוק , חברות הביטוח במרבית שוק קרנות הפנסיה החדשות
 חברות הביטוח נקבע כי יראו את ההשקעות של, במסגרת זו. קופות הגמל

קבוצת "כהשקעות של , ושל קרנות הפנסיה וקופות הגמל בשליטתן
שחלות עליהן מגבלות השקעה מעבר לכללי ההשקעה החלים , "משקיעים

  .על כל אחד מהגופים בקבוצה בנפרד
  

ח "התשס, )מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל(תקנות עבודת נשים   )טו(
  ")יםתקנות עבודת נש: "להלן (2008 –

, לפי הוראות התקנות.  פורסמו תקנות עבודת נשים2008בחודש אוגוסט 
 בחופשת ועובדת הריון בשמירת עובדת, 2008אשר תחילתן בספטמבר 

 בתקופתבקופות הגמל  בגינן השוטפות ההפקדות להמשך זכאיות לידה
המוסד לביטוח מ לידה לדמי זכאיות הן שבעדה ובתקופה ריוןיהה שמירת
 עובד ןילעני גם, המחויבים בשינויים, חלה אות האמורההזכ. לאומי
התקנות האמורות מחליפות . זוגו בת של לידה בגין לידה חופשתב המצוי

שהוראותיהן , 1991- א"התשנ, )הבטחת פנסיה(את תקנות עבודת נשים 
יוסיפו לחול על תקופות זכאות לדמי לידה שהחלו עד סוף חודש אוגוסט 

2008.  
  

, )חישוב שווי נכסים)(קופות גמל(יקוח על שירותים פיננסיים תקנות הפ  )טז(
  ")תקנות החישוב: "להלן (2009 –ט "התשס

לפי הוראות .  אושרו תקנות החישוב בועדת הכספים2009בחודש פברואר 
שערוך (נקבעה שיטת השערוך לגבי נכסים שונים בקופות הגמל , התקנות

בהתאם לסוג הנכס ולסוג , תלפי מודל של שווי הוגן או לפי עלות מתואמ
מדי , וכן הוראה לפיה חישוב שווי הנכסים ייעשה על בסיס יומי). הקופה
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למעט קופות גמל מבטיחות , יום עסקים לגבי יום העסקים שקדם לו
תחילתן של . תשואה לגביהן יבוצע חישוב ליום האחרון של כל חודש

  . ימים לאחר מועד פרסומן30התקנות תהא 

הגנה ממשלתית על )(קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים תקנות   )זי( 
  2009-ט"התשס, )הוראת שעה)(החיסכון הפנסיוני

, 2008 מדצמבר 4323' בתקנות עוגן ההסדר שנקבע בהחלטת הממשלה מס
, לפי ההסדר האמור. לחוסכים בקופות הגמל" רשת בטחון"לעניין מתן 

אם , 1951ד עד חודש דצמבר יינתן סיוע ממשלתי לעמית בקופת גמל שנול
ביקש למשוך את הכספים המופקדים לזכותו בקופת הגמל על דרך של 

 63;  בגבר- 67(בהגיעו לגיל הפרישה קבוע בחוק ,  ואילך2011קצבה בשנת 
הסיוע הממשלתי יהיה על דרך ).  באשה-בהתאם לתאריך הלידה , 64עד 

 שם העמית של הבטחת הערך הריאלי של הכספים שהיו מופקדים על
ביחס לערכם של הכספים האמורים בתוספת , 2008בקופת הגמל בדצמבר 

התשואה שהושגה עליהם בקופת הגמל בה היו מופקדים או התשואה 
לפי , )כפי שיקבע הממונה(הממוצעת בענף קופות הגמל הרלבנטיות 

בהחלטת הממשלה האמורה נקבעו תקרות לגבי . הגבוהה מביניהן
וכן הוראות המאפשרות הגנה גם למשיכת חלק , יההסכומים המוגנים לפ

  . ין זהיבשיעורים ובמועדים שנקבעו לענ, מן הכספים בסכום הוני

 ולביטוח גמל לקופת התשלום תקופת הארכת(תקנות מס הכנסה ) חי(
  2009-ט"התשס, )שעה הוראת)(חיים

, עצמאיים שבוצעו בקופות הגמל-בתקנות אלה נקבע כי הפקדות עמיתים
ת הפנסיה ובתכניות ביטוחי החיים במהלך החודשים ינואר בקרנו

כהפקדות שבוצעו במהלך שנת , לענין דיני המס,  ייחשבו2009ופברואר 
אם העמית ביקש זאת בבקשה שהוגשה עד לסוף חודש מרס , 2008המס 
2009.  

רכישה ומכירה של )(קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   )יט(
  2009-ט"התשס, )ניירות ערך

בתקנות אלה נקבעו מגבלות לענין רכישת ניירות ערך בידי גוף מוסדי 
פוליסת ביטוח , קופת גמל, קרן פנסיה(ויות תשואה להמנהל השקעות ת

אם אותם ניירות ערך משווקים או מופצים , )חיים משתתפת ברווחים
או שצד קשור כאמור הוא החתם , באמצעות צד קשור לגוף המוסדי

 ואילך 2010נקבע בתקנות כי משנת , כמו כן.  אותם ניירות ערךבהנפקת
ייאסר על גוף מוסדי לרכוש ולמכור ניירות ערך באמצעות צד קשור 

הוראת "). 'ברוקראז("המספק שירותי רכישה ומכירה של ניירות ערך 
מעבר בתקנות מאשרת רכישה ומכירה של ניירות ערך כאמור באמצעות 

  .במגבלות שנקבעו לענין זה, 2009צד קשור במהלך שנת 

בתקנות נכלל גם הכלל בדבר חובתו של גוף מוסדי לערוך הליך תחרותי 
. שהיה קבוע בתקנות מס הכנסה, עימם יפעל' לבחירת ספקי הברוקראז

כללים לאישור ולניהול קופות (הותקנו תקנות מס הכנסה , בהתאם לכך
נה בתקנות מס בהן בוטלה התק, 2009- ט"התשס, )2'  מסןתיקו)(גמל

  .הכנסה בה נקבע הכלל שהועבר לתקנות החדשות כאמור

ביטוח בריאות ) (ביטוח(טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )  כ(
  2009- ט"התשס, )קבוצתי

 פורסמה טיוטה של תקנות הפיקוח על שירותים 2009בחודש ינואר 
את גדירה המ 2009-ט"התשס, )ביטוח בריאות קבוצתי) (ביטוח(פיננסיים 
 מי רשאי להיות בעל ,פוליסת ביטוח בריאות קבוצתיתהפקת התנאים ל
  .ב"הצטרפות עמיתים לפוליסה וכיוצתנאי תנאי הפוליסה ו ,הפוליסה
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  חוזרי המפקח   )אכ(

 פרסם המפקח חוזר המורה לגופים מוסדיים על 2007בחודש ינואר  )1
ן פנסיוני פרסום דיווח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים לעניין חיסכו

מטרת החוזר הינה הגברת הגילוי הנאות והשקיפות בניהול  .לסוגיו
כספי העמיתים והמבוטחים וכן הגברת כלי הבקרה והמעקב שבידי 

בחוזר מפורטות הוראות . אלה לצורך ניהול החיסכון הפנסיוני שלהם
 .הדיווח לפי מכשירי החיסכון השונים וכן אופן הדיווח

  

ם המפקח חוזר בדבר דיווח רבעוני לציבור על  פרס2007בחודש ינואר  )2
מטרת החוזר הינה להגביר את . עסקאות והשקעות בצדדים קשורים

רמת המידע המוצג לציבור באשר לעסקאות עם צדדים קשורים 
וליצור , שמבצע גוף מוסדי באמצעות כספי חוסכים שהוא מנהל

על החוזר מורה .  ביחס להשקעות ולעסקאות אלות ציבורישקיפות
 לגבי -הוראות החוזר חלות על חברה מנהלת . מבנה ואופן הדיווח

 לגבי -קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולה ועל חברת ביטוח 
 . התחייבויות תלויות תשואה

 
 פרסום תשואה כללי פרסם המפקח חוזר בדבר 2007בחודש יולי  )3

מטרת החוזר לקבוע כללים לפרסום תשואה וכן . לגופים המוסדיים
ספק מידע מדויק אודות התשואות שהשיגו הגופים המוסדיים על ל

מנת לאפשר לצרכן לבצע השוואת תשואות מושכלת בין הגופים 
 . המוסדיים השונים

  

 פרסם המפקח חוזר שעניינו חישוב לראשונה של 2008בחודש יולי  )4
החוזר קובע את אופן חישוב שווי נכס . נכסי השקעה בגופים מוסדיים

הוראות החוזר . א סחיר במועד ההכרה הראשון של הנכססחיר ונכס ל
 .יחולו החל מיום כניסתן לתוקף של תקנות החישוב

   

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שנייה שעניינה מבנה 2008בחודש יולי  )5
, אחיד להעברת מידע בין גופים שונים בתחום החיסכון הפנסיוני

 מידע בין ומבנה נתונים אחיד בעת העברת" שפה אחידה"והקובעת 
פרסם , במקביל. השחקנים המעורבים בתחום החיסכון הפנסיוני

המפקח טיוטת חוזר שעניינה קידוד מוצרי חיסכון פנסיוני והקובעת 
בשיטת . שיטת קידוד אחידה למוצרי החיסכון הפנסיוני השונים בשוק

ערכי הן לגופים המוסדיים והן - הקידוד שנקבעה ניתן זיהוי חד
 . סכון הפנסיונילמוצרים בשוק החי

  

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שעניינה הצהרה על 2008בחודש אוגוסט  )6
יידרשו , על פי הטיוטה. מדיניות השקעה צפויה בגופים המוסדיים

על , ברבעון האחרון של כל שנה, גופים מוסדיים להצהיר מראש
, מדיניות ההשקעות הצפויה שלהם לשנה הקלנדארית הקרובה

יעורים מינימאליים ומקסימאליים להשקעה במתכונת של קביעת ש
ח "אג, ח ממשלתי"אג, מניות: כדוגמת, באפיקי השקעה שונים

תוך התייחסות לטווחי סטייה אפשריים משיעורים , ח"קונצרני ומט
לבקר , פרסום המדיניות יאפשר לפקח. אלו וקביעתם של מדדי ייחוס

ות שהצהיר ולהעריך את ביצועי הגוף המוסדי ביחס למדיניות ההשקע
מדיניות ההשקעה . עליה וביחס למדדי הייחוס הרלבנטיים אותם קבע

תדווח למפקח באמצעות אתר האינטרנט של הגוף המוסדי ולעמיתים 
הוראות . או למבוטחים באמצעות הדוח השנתי הנשלח אליהם

על , הטיוטה יחולו על חברות ביטוח לגבי התחייבויות תלויות תשואה
 .פנסיה שבניהולן ועל קרנות הפנסיה הותיקותקופות גמל וקרנות ה

 
 פרסם המפקח טיוטת חוזר שלישית שעניינה 2008בחודש אוגוסט  )7

מטרת . הוראות בדבר חישוב שווי נכסים לא סחירים של גוף מוסדי
הטיוטה הינה קביעת עקרונות לאופן הערכת נכסים בגופים מוסדיים 
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וצגו בשוויים ההוגן כי נכסים אלו י, נקבע. ולתהליכי הבקרה עליהם

)Fair Value( , תוך השתלבות במגמת החשבונאות הבינלאומית
לפיה יש להעדיף את שוויו ההוגן של הנכס על פני שוויו , הרווחת כיום

 . ההיסטורי לצורכי מדידה וגילוי
 
 פרסם המפקח חוזר שעניינו ביטוח משלים 2008בחודש אוקטובר  )8

 נקבעו כללים לפיהם חברה בחוזר. בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה
מנהלת של קרן פנסיה או של קופת גמל רשאית לרכוש כיסויים 

, במסגרת החוזר נקבע. ביטוחיים קבוצתיים עבור העמיתים בקופה
לגבי רכישת ביטוח משלים באמצעות החברה המנהלת , בין היתר

כי החברה , במסגרת ההפקדות השוטפות בעד העמית לקרן או לקופה
רת הביטוח שממנה יירכשו הכיסויים הביטוחיים לא המנהלת וחב

וכן , כהגדרתו של מונח זה בתקנות קופות הגמל, יהיו צדדים קשורים
 הביטוח ,כי החברה המנהלת תשמש כבעלת פוליסת הביטוח המשלים

התשלומים עבור , הקבוצתי המשלים יהיה למקרה מוות בלבד
 בלבד ולא מכספי הכיסויים הביטוחיים ייעשו מכספי החברה המנהלת

 .  קרן הפנסיה או קופת הגמל
 

 פרסם המפקח חוזר שעניינו הוראות לעניין 2009בחודש פברואר  )9
היעוץ הוראות חוק בהתאם ל, מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח

 ייעוץ או שיווק ןרישיו על בעל , האמורבהתאם לחוק. הפנסיוני
 את מטרות לאחר שבירר עמו, פנסיוני להתאים ללקוח מוצר פנסיוני

החיסכון שלו ואת שאר הנסיבות הרלבנטיות ובהתאם להעביר ללקוח 
את הנימוקים להמלצתו בדבר , בין היתר,  בכתב המפרטמסמך

 החוזר .כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני
, את המידע שיש לכלול בו, מפרט את אופן עריכת מסמך ההנמקה

בחודש , ככלל, החוזר ייכנס לתוקפו. ונותוהוראות פרוצדוראליות ש
 .2009אוגוסט 

 
פרסם המפקח עדכון לחוזר רשימת נכסי הגופים , 2009בחודש מרץ  )10

החוזר מוסיף הוראות לעניין עדכון . המוסדיים ברמת הנכס הבודד
הרשימה האמורה בהקשר עם הוראת השעה לענין השקעה באגרות 

 . 2008-9-16דיים חוב קונצרניות שנקבעה בחוזר גופים מוס
  

פרסם המפקח הוראת שעה לעניין שערוך השקעה , 2009בחודש מרץ  )11
בחוזר נקבעו כללים לפיהם יוכל גוף מוסדי . בנכס חוב לא סחיר

לקבוע את שיטת השערוך לגבי נכסי חוב לא סחירים שרכש הגוף 
החוזר . מבין שתי שיטות שערוך אפשריות, 2009המוסדי בשנת 

שערוך שתביא להקטנת התנודתיות בשווים של מאפשר לאמץ שיטת 
נכסי חוב לא סחירים לנוכח הטלטלות העוברות על בשווקי ההון 

תוך ביצוע בחינה תקופתית של מהימנות השערות , בתקופה האחרונה
 . ביחס לסיכונים הגלומים בנכסים אלה

 
  ענף ביטוח חיים 

 החברה בענףלהלן יפורטו מגבלות חקיקה מרכזיות המתייחסות לפעילות 
שנתיים וכן עיקרי ההוראות הרגולטוריות שפורסמו ב, ביטוח החיים

  :  הנוגעות לענף זההאחרונות

ביטוח אובדן כושר עבודה (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים   )א(
  2006-ז"התשס) קבוצתי

קובעות עקרונות בסיסיים ו 2006בחודש נובמבר התקנות פורסמו 
שמטרתם העיקרית שמירה על , ה קבוצתיבביטוח אובדן כושר עבוד

תחילתן של תקנות . ענייני המבוטחים והבטחת כיסוי ביטוחי נאות
 והן יחולו על פוליסות אובדן כושר עבודה 2007 באפריל 1אלו ביום 
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למבטחים המחדשים . קבוצתי שיכרתו או יחודשו החל ממועד זה
עבר מקלה נקבעה הוראת מ, 2007 בשנת 300- מספר פוליסות הגדול מ

בתקנות נקבע כי בעל . 2010הפורסת את החלת התקנות עד שנת 
 למבוטח הבודד יתאפשר מעבר ;הפוליסה יכול שיהיה מעביד בלבד

לפוליסת פרט בעת פקיעת הביטוח הקבוצתי בתנאים דומים 
כן . לפוליסות פרט של המבטח במועד המעבר וללא חיתום מחדש

א לכל מבוטח בקבוצה קובעות התקנות חובה על המבטח להמצי
  .דף פרטי ביטוח ודיווח שנתי, פוליסה

   1993- ג"תשנ, )ביטוח חיים קבוצתי(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח   )ב( 

ריסק , לעניין ביטוח חיים קבוצתי, בתקנות אלה כלולות הוראות
, ובכלל זה הגדרת הקבוצות וגודלן המינימלי) סכוןיללא מרכיב ח(

 2005בחודש אוגוסט . העמלות לסוכניםותקרת , תקופת הביטוח
תוקנו התקנות תוך קביעה כי קבוצת מבוטחים לעניין ביטוח קבוצתי 

בוטלה ההוראה , בנוסף). קודם לכןאיש  100במקום ( איש 50תמנה 
לפיה תקופת הביטוח תעמוד על שנה אחת והמפקח הוסמך לקבוע 

 צתיהוראות לגבי פוליסת המשך במקרה של הפסקת הביטוח הקבו
  .וללא חיתום מחדש

דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של (תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח   )ג(
  1984-ד"התשמ, )מבטח בביטוח חיים

תקנות אלה קובעות הנחיות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים 
והפרדת נכסים , של עסקי ביטוח חיים מכלל עסקי הביטוח של מבטח

וחים מנכסים של עסקי ביטוח של עסקי ביטוח חיים משתתף ברו
  .חיים אחרים

, )תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח   )  ד(
   1982- ב"התשמ

לעניין תנאי ההצמדה , הוראות, בין היתר, בתקנות אלה כלולות
בחישוב התשלומים שעל המבטח לשלם בשל פדיון הפוליסה או מקרה 

  .ביטוח בחוזה לביטוח חיים

הוראות ) (תנאים בחוזה הביטוח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח   ) ה(
  2004-ד"התשס, )למצב רפואי קודם

שנועדו להסדיר את אופן שימוש ,  פורסמו תקנות2004בחודש ינואר 
להבטיח כיסוי , המבטח בסייג לחבות המבטח בשל מצב רפואי קודם

ם בעת ביטוחי ראוי למשך כל תקופת הביטוח ולמנוע ביצוע חיתו
  .התביעה לתשלום תגמולי ביטוח

  זרי המפקחחו)      ו(

 פרסם המפקח חוזר בעניין חישוב עתודות 2007בחודש פברואר  )1
לדוחות ) ד()1)(ו(2ראו גם באור (לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים 

 ).הכספיים

 פרסם המפקח חוזר בעניין חובת הצעת תוכנית 2007דש מרץ בחו )2
בעת שיווק , בהתאם לחוזר. שלים לניתוחיםבעלת כיסוי ביטוחי מ

תוכנית לביטוח בריאות הכוללת כיסוי לביצוע ניתוחים פרטיים 
יחויב המבטח להציע למבוטח אפשרות לרכוש תוכנית , בישראל

אשר מתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת שירותי , ביטוח כאמור
וזאת ,  ניתוחים פרטייםלביצועהבריאות הנוספים של קופות החולים 

על מנת למנוע מצב בו ישלמו המבוטחים פעמיים עבור אותו כיסוי 
  .עקב אי ידיעת הזכויות המוקנות להם
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 פרסם המפקח חוזר שעניינו ביטול תקבולים למבטח 2007בחודש יוני  )3
דמי , על פי החוזר. שאינם חלק מדמי הביטוח בתכניות לביטוח חיים

,  כוללות מרכיב חיסכון חיים שאינןביטוחלהביטוח ברוטו בתכניות 
ומבטח לא יגבה מהמבוטח , יכללו את כל התקבולים שמקבל מבטח
אלא , שנתיות- תת תוספת אוכל תקבול נוסף אחר כגון גורם פוליסה

הוראות החוזר יחולו על תכניות לביטוח . רק את דמי הביטוח כאמור
 ועל תכניות לביטוח חיים 2008מכרו החל מחודש ינואר נחיים ש

 . תי שיחודשו לאחר מועד זהקבוצ

 פרסם המפקח חוזר שעניינו פרסום לציבור של 2007בחודש אוגוסט  )4

בפוליסות ארוכות טווח בחברות ) Embedded Value(הערך הגלום 
כחלק ממגמת הפיקוח . המבטל את החוזרים הקודמים בנושא, ביטוח

להגדיל את רמת הגילוי וכלי הניתוח בדיווח התקופתי של חברות 
נדרשות חברות הביטוח לפרסם את הערך הגלום בפוליסות , יטוחהב

גילוי המידע בדבר . הכוללות פוליסות חיים ובריאות, ארוכות טווח
ייעשה על פי הכללים והעקרונות שנקבעו בדוח הוועדה , הערך הגלום

כן נקבע בחוזר כי הערך הגלום . שהוקמה לעניין זה ואשר צורף לחוזר
ולפיכך לא תחול לגביו האחריות בהתאם ,  עתידהינו מידע הצופה פני

המטילים אחריות לנזק בשל פרט , לחוק ניירות ערך וחוק הפיקוח
או שהתממש באופן שונה , בשל כך שלא התממש כולו או חלקו, מטעה

הערך . ובלבד שהמידע פורסם בהתאם להוראות החוזר, מכפי שנצפה
,  בדצמבר31ביום עבור השנה המסתיימת , הגלום יפורסם אחת לשנה

 במרץ 31-וזאת במסגרת הדוח הרבעוני בגין התקופה המסתיימת ב
פרסמה החברה לראשונה , בהתאם להוראות כאמור. בשנה העוקבת

 במועד פרסום 2007 בדצמבר 31את הערך הגלום שלה נכון ליום 
לפרסום , להערכת החברה. 2008 במרץ 31הדוחות הכספיים ליום 
יות השפעה על מחירי המניות של חברות השווי הגלום עשויה לה

הינה , הערכת החברה כאמור לעיל. החזקה המחזיקות במבטחים
כי יתכנו פערים בין הערך , המבוסס על ההנחה, מידע צופה פני עתיד

הגלום כפי שמפורסם על פי הנחיות הפיקוח לבין ציפיות השוק 
רות לערך הגלום כפי שמקבל ביטוי במחיר בו נסחרות מניות החב

הצפי כאמור עשוי שלא להתממש במקרים בהם לא . כאמור בבורסה
 .יתקיים פער כאמור או במקרים בהם הפער כאמור יהיה קטן

 פרסם המפקח חוזר שעניינו הוראות לעניין 2007בחודש אוקטובר  )5
ליצור הינה  מטרת החוזר .הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות

ים שונים הקשורים לפוליסות ביטוח בהירות ושקיפות בעניינ, אחידות
 בתכנית לגבי תמינימאליו קביעת הגדרות באמצעותוזאת , התרופות

והחלת הוראות מנדטוריות על תכניות לביטוח , טיפול תרופתי ותרופה
תוך הבחנה בין תרופות הכלולות בסל שירותי , תרופות ובכלל זה

וראות החוזר ה. אונקולוגיות-הבריאות ותרופות אונקולוגיות והמטו
 . 2008 ביוני 1יחול על תכניות שנמכרו או חודשו החל מיום 

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שנייה שעניינה מתן 2008בחודש יולי  )6
מטרת הטיוטה . מידע לעניין תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות

יהיה בידי , הינה להבטיח כי בטרם כריתתו של חוזה הביטוח
. לסכום תגמולי הביטוח לפי תנאי התכניתהמבוטחים מידע בנוגע 

הטיוטה מפרטת את המידע אשר על מבטח למסור למבוטח בנוגע 
לסכום תגמולי הביטוח לפי תנאי התכנית עובר לכריתתו של חוזה 

. רביים שלא בערך כספי נקוב מביטוחלרבות תגמולי , הביטוח
 תן לשנות את פירוט תגמוליהטיוטה קובעת רשימת מקרים בהם ני

, ההוראות יחולו על תכניות לביטוח בריאות. הביטוח אשר פורסמו
  . ל"למעט על כיסויים ביטוחיים לפרוצדורות רפואיות המבוצעות בחו

 פרסם המפקח הבהרה המציינת כי על תכניות 2008בחודש יולי  )7
השתלות או , לביטוח בריאות הכוללות כיסוי ביטוחי לניתוחים
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, לכלול, המבוצעים באופן פרטי, ל"ובארץ או בח, טיפולים מיוחדים
ובכלל זה כיסוי לתרופות שאינן כלולות , גם כיסוי לתרופות, בין היתר

אשר נעשה בהן שימוש במהלך ביצוע , בסל שירותי הבריאות
 .לרבות אשפוז הנלווה להן, הפרוצדורות האמורות

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שעניינה כיסוי ביטוח 2008בחודש נובמבר  )8
הטיוטה קובעת הנחיות בדבר יישום הוראות חוק השתלת . לותלהשת

על תכניות ") החוק: "להלן בתת סעיף זה (2008-ח"התשס, איברים
למימון ביצוע , בדרך של שיפוי או פיצוי, הכוללות כיסוי ביטוחי

ובין היתר אוסרת , ")השתלה מימון: "להלן בתת סעיף זה(השתלה 
ניטל מגופו או מגופו של אדם על מתן תמורה לאדם בעבור איבר ש

, בטרם מימון ההשתלה, וכן מטילה על המבטח חובה לבדוק, אחר
נקבעה , כמו כן. האם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות החוק

הוראה בדבר מתן גילוי נאות למבוטחים בעניין זה והוראות יישום 
הוראות החוזר יחולו על כל תכנית ביטוח . החוזר על תכניות שונות

 .לת כיסוי ביטוחי להשתלותהכול

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שעניינה דיווח שנתי 2008בחודש נובמבר  )9
הטיוטה קובעת חובת משלוח דיווח שנתי . למבוטחים בביטוח בריאות

תוך שלושה חודשים מתום שנה ,  המבטח למבוטחיועל ידי
בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה , בגין השנה שנסתיימה, קלנדארית

לאפשר למבוטחים לעקוב אחר הפרמיות  וזאת על מנת ,בחוזר
 הוראות .והכיסויים הניתנים במסגרת ביטוח הבריאות שברשותם

ויחולו על כל סוגי ביטוחי , החוזר יבטלו הוראות חוזר קודם בנושא

 . פרט וקבוצתי–הבריאות 

  ענף הפנסיה

 ענףלהלן יפורטו מגבלות החקיקה המרכזיות המתייחסות לפעילות החברה ב
 בשנתיים האחרונותהפנסיה וכן עיקרי ההוראות הרגולטוריות שפורסמו 

  : והנוגעות לענף זה

  חוק הפיקוח   )א(

מבקש לנהל בידי החוק הפיקוח קובע את התנאים לקבלת רישיון מבטח 
ראו הרחבה (גמל ה כפי שתוקן בתיקון לחוק ,לפי חוק הפיקוח. קרן פנסיה
נורה מבטחים פנסיה רשאית לעסוק  מ) לעיל3.1.2 - ו3.1.1בסעיפים 
ולהחזיק במלוא אמצעי ,  בלבד)לסוגיהן השונים(קופות גמל בניהול 

   ").סוכן תאגיד("השליטה בחברות בנות בעלות רישיון סוכן ביטוח 

  חוק קופות גמל )  ב(

חוק קופות גמל מסדיר בחקיקה ראשית נושאים שונים הקשורים להקמת 
מחיל חוק קופות , בנוסף). לעיל) א(3.1.2ף עיראו גם ס(קופת גמל וניהולה 

את הוראות חוק ,  קרן פנסיה זהגמל על חברה המנהלת קופת גמל ובכלל
כי מנורה מבטחים , מכאן. הפיקוח לעניין מינוי אורגנים ובעלי תפקידים

מנהל סיכונים ורואה חשבון מבקר לפי , פנסיה מחויבת למנות אקטואר
 עליה ,ובהתאם להוראות חוק קופות גמל, בנוסף. הוראות חוק הפיקוח

שרוב חבריה נציגים חיצוניים לצורך קביעת , למנות ועדת השקעות
מדיניות ההשקעות של נכסי קרנות הפנסיה ופיקוח על ניהול ההשקעות 

   .כאמור

  תקנות קופות הגמל ) ג(

קרן חברה מנהלת של  כי ההון העצמי של , בין היתר,תקנות אלה קובעות
הסכום צמוד למדד החל במדד (ח " מלש7יפחת מסכום של פנסיה לא 

והתאמה למדד תעשה בכל סוף שנת , 2001שפורסם בחודש נובמבר 
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דרישת ההון העצמי המזערי של מנורה , דוח זהנכון למועד ). כספים
   .ח"מלש 8.1 -עומדת על סך של כ, מבטחים פנסיה

  חוזרי המפקח) ד(

עניינו דיווח לממונה על נושאי  פרסם המפקח חוזר ש2006 יוליודש בח )1
החוזר נוגע למועמדים למינוי . משרה בחברה מנהלת של קרן פנסיה

והוא כולל שאלון פרטים , כנושאי משרה שהחברה מצרפת לשורותיה
חוזר זה . הצהרת המועמד וטופס למילוי על ידי החברה, אישיים למועמד

 . ברות אלונועד להגביר את הפיקוח על מינויים של נושאי משרה לח

ל " פרסם המפקח חוזר שעניינו צירוף הצהרת מנכ2006בחודש אוגוסט  )2
ל כספים לדוחות הכספיים של קרן פנסיה או חברה המנהלת קרן "וסמנכ
בחוזר אומצו נוסחי ההצהרות שקבעו הפיקוח על הבנקים ורשות . פנסיה

שמצידן אימצו את נוסחי ההצהרות שקבעה , החברות הממשלתיות
. ב לעניין הגילוי הנאות בדוחות הכספיים"יירות ערך בארההרשות לנ

 פורסם חוזר הדוחה את תחילתו של החוזר האמור 2007בחודש פברואר 
 .2007 בדצמבר 31עבור קרנות הפנסיה לתקופה המסתיימת ביום 

 פרסם המפקח חוזר בדבר דרך חישוב המאזן האקטוארי 2007בחודש מאי  )3
 החוזר משנה את מערכת ההנחות .ומקדמי התקנון של קרן פנסיה

, העומדת בבסיס חישוב המאזן האקטוארי ומקדמי תקנון קרן הפנסיה
וזאת עקב עלייה בתוחלת החיים והקטנת מקרי הנכות והמוות טרום גיל 

  . הפרישה

 ברווחיותו ובתמהיל הלקוחות, ויים בהיקף הפעילות בתחוםשינ    3.1.3

  ענף ביטוח חיים ) 1(

  היקף הפעילות

 בהיקף פרמיית ביטוח חיים של 3.6% - עליה של כ נרשמה 2008בשנת 
קצב ,  מאידך.מכירות חדשותממקור הגידול . 2007 לעומת שנת הקבוצה

 של קטן בשיעור 2008בשנת חדשות של פוליסות ביטוח חיים המכירות ה
  . 2007לעומת שנת  19.7%

. Top Financeהחברה משווקת פוליסות , 2005החל מסוף שנת , בנוסף
אשר התקבולים בגינן , מרבית הפוליסות הללו מוגדרות כחוזי השקעה

על רקע המשבר בשוק , 2008בשנת . נרשמים כהכנסה מפרמיהאינם 
  .2007לעומת שנת בהפקדות לפוליסות אלה ממשי קיטון חל , ההון

  רווחיות

גורם . ממספר גורמים עיקרייםרווחיות הקבוצה בתחום זה מושפעת 
המשפיע על הרווחיות הינו המרווח הפיננסי הנובע מהשקעת משמעותי 

מרווח זה . 2003כספי פוליסות ביטוח חיים שהונפקו עד לתום שנת 
מושפעת הרווחיות , בנוסף. מושפע מתוצאות שוק ההון בתקופת הדיווח

. 2004בתחום זה מהיקף צבירת הנכסים בפוליסות שהונפקו החל משנת 
הפרמיה הנגבית בגין הערכת מרכיב הריסק פער בין גורם נוסף הינו ה

ת תוחלת החיים וארכתה. בהתחשב בביטוח משנה, לעלותו בפועל
והן בתוכניות בהן משולמת , משפיעה על הרווחיות הן בתוכניות הריסק

גורם נוסף המשפיע על רווחיות החברה .  חיי המבוטחתקופתקצבה לכל 
תקופה ארוכה יותר כך ככל שפוליסה נמשכת ל. הינו משך חיי הפוליסות

  . גדלה הרווחיות מהפוליסה

גילוי מוקדם של המחלות והטיפול ,  הבריאותשינויים טכנולוגיים בענף
הרפואי בהן משליכים לעתים על עלויות הטיפולים וממילא על הוצאות 
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המבטח לספקי שירותים רפואיים במסגרת הכיסוי הביטוחי על פי 
 ובהתאם חות לרכוש ביטוח פרטיהפוליסות ובמקביל על נכונות הלקו

  .השפעתם על הרווחיות

  . לעיל2.2.1לעניין ניתוח הרווחיות ראו סעיף 

 2.2.1לנתונים בדבר הכנסות ורווח לפני מס בענף זה ראו טבלה בסעיף 
  .לעיל) 1(

  תמהיל לקוחות

   . להלן3.4ראו סעיף 

  ענף הפנסיה) 2(

   היקף הפעילות

מבטחים "גמולים בקרן הפנסיה גידול בגביית דמי  חל 2008בשנת 
שניהולה מהווה את עיקר הפעילות של הקבוצה בתחום , "החדשה
  . 2007 לעומת שנת 16.9%- בשיעור של כ, הפנסיה

  רווחיות

דמי הניהול . הרווחיות בענף זה תלויה בעיקר בהכנסות מדמי הניהול
שיעור מדמי : נגבים בשני אופנים" מבטחים החדשה"מקרן הפנסיה 

צירוף עמיתים . ם שנגבו בתקופה ושיעור מצבירת הנכסים בקרןהגמולי
  .  חדשים מגדיל את דמי הגמולים שנגבים וצבירת הנכסים גדלה בהתאם

 2.2.1לנתונים בדבר הכנסות ורווח לפני מס בענף זה ראו טבלה בסעיף 
  .לעיל) 1(

, נגבים דמי ניהול מהצבירה בלבד" מבטחים משלימה"קרן הפנסיה ב
ול בסכום קבוע נגבים מן הפנסיות המשתלמות לחלק מן ודמי ניה

  . הפנסיונרים בקרן זו

מנורה מבטחים פנסיה מעניקה לעמיתי קרנות , לנוכח התחרות בענף
הפנסיה הטבות בדמי ניהול אשר מיועדות להגדלת הצבירה שלהם בקרן 

הטבות אלו מקטינות את דמי . או לרכישת כיסויים ביטוחיים משלימים
לעניין ניתוח הרווחיות ראו  .אפקטיביים הנגבים מעמיתי הקרןהניהול ה

   . לעיל2.2.1סעיף 

  תמהיל לקוחות

  . להלן3.4ראו סעיף 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  3.1.4

בין , גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות הינם, להערכת הקבוצה
 ופיתוח יכולת שימור הלקוחותאיתור הצרכים של הלקוחות ו, היתר

יכולת השיווק וההפצה לגיוס לקוחות , מוצרים העונים לצרכים אלו
, מובילות בתחום התשואה ללקוח, רמת שירות גבוהה ללקוח, חדשים

התייעלות בתשומות הייצור תוך שמירה על רמת השירות ושיפור מערכות 
  .המידע בתחום זה

, בין היתר, הינם, קרנות הפנסיהייחודיים לענף , גורמי הצלחה נוספים
תשואה  ,קביעת דמי ניהול תחרותיים, נגישות לערוצי הפצה ושיווק

  . דמוגרפית והיערכות מהירה לשינויים רגולטוריים
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 תחליפים למוצרי תחום הפעילות  3.1.5

אולם , תחליפיים זה לזה, מוצרי תחום הפעילות הינם במידה רבה
 הענפים השונים בתחום אינם בעלי שכן מוצרי, התחליפיות אינה מלאה
  . כפי שיפורט להלן, מאפיינים זהים לחלוטין

אשר המוצרים , סכון לגיל פרישהיבכל הענפים שבתחום ישנם מוצרי ח
סכון בבנקים יהתחליפיים העיקריים המתחרים בהם הינם תכניות הח

  . ופיקדונות למיניהם

וש בקרן הפנסיה ניתן לרכ, לרבות הנכות הקצבתית, את מרכיבי הריסק
") פיצוי("תשלום חד פעמי , יחד עם זאת. כתחליף למוצרי ביטוח החיים

  .בקרות אירוע ביטוחי ניתן לרכוש רק בחברת ביטוח

בתחום הטבות המס , הרגולטוריים שנערכו בשנים האחרונותלשינויים 
 הסדר פנסיית חובה ותיקון חוק הגמל, חקיקת בכר, בנושא הניוד, השונות
היות השפעה מהותית על מידת התחליפיות הפנימית בין מוצרי עשויה ל

הערכת .  אחרים חיסכוןהתחום ועל מידת התחליפיות בינם לבין מוצרי
החברה הינה מידע צופה פני עתיד המבוסס על החקיקה בתחום ועל 

צפי זה עלול שלא להתממש . הערכת החברה לגבי השפעתה על השוק
של שינויים סביבתיים אחרים שיגרמו בשל שינויי חקיקה נוספים או ב

להתנהגות השוק באופן השונה מזה הנצפה על ידי החברה נכון למועד 
   .דוח זה

  התחרות והשינויים שחלו בתחום מבנה  3.1.6

  . להלן3.8ראו סעיף , לפירוט 

  שינויים בהסדרי ביטוח משנה בתחום  3.1.7

  . להלן3.6ף  סעיום בהסדרי ביטוח המשנה בתחום ראילתיאור השינוי

  מוצרים ושירותים  3.2

 פוליסות ביטוח ובקרנות הפנסיה - בביטוח חיים :המוצרים הנמכרים בתחום זה הינם
  .המוצרים נמכרים לעיתים כשהם משולבים זה בזה.  זכויות על פי תקנונים-

  ביטוח חיים) 1(

. סעיף זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויים ביטוחיים
התיאור הינו . נאים המלאים והמחייבים הם התנאים המפורטים בכל פוליסההת

  . זה בלבד ולא ישמש לצרכי פרשנות הפוליסהדוחלצרכי 

  תיאור כללי  )א(

פוליסות ביטוח לעצמאיים , הקבוצה משווקת פוליסות ביטוח מנהלים
פוליסות אלה . וכן פוליסות ביטוח פרט) הכפופות לתקנות קופות הגמל(
יכולות לכלול מרכיב ) פות לתקנות קופות הגמל או שאינן כפופות להןהכפו(

לפי בחירת המבוטח במועד הנפקת (חיסכון הוני או קצבתי או שילוב ביניהם 
וכן מרכיבי ריסק ) הפוליסה או במועד שינוייה ובכפוף לתקנות מס הכנסה

 ריסק לסוגיו(או כל אחד מהמרכיבים שהוזכרו בנפרד מאחרים , למיניהם
  ).בלבד או חיסכון לסוגיו בלבד

  מסלול הוני

הינו מסלול המעניק למבוטח אפשרות למשוך את ערכי הפדיון בסכום חד 
  . בכפוף לתנאי הפוליסה והוראות הדין, פעמי
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  מסלול קצבה

הינו מסלול בו זכאי המבוטח לקצבה לכל ימי חייו בהתאם לנוסחה שנקבעה 
 של תשלומי קצבה אף תליאנימהמסלול העיקרי מקנה תקופה מי. בפוליסה

  .אם המבוטח שהחל לקבל קצבה נפטר לפני כן

  "ריסק"פוליסת 

  . בלבד) ריסק(פוליסת ביטוח הכוללת מרכיב סיכון 

  ביטוח מנהלים

וכיסוי למקרה אובדן כושר ) מוות(ריסק , סכוןיפוליסות ביטוח המשלבות ח
תנאים  מרכיב בפוליסות אלה מהוות). על פי צרכי המבוטח (עבודה

  . מעביד-הסוציאליים במסגרת יחסי עובד

לתגמולים , לפיצויים (הפרמיה מהווה אחוז מוסכם משכרו של המבוטח
 פוליסות אלה כפופות לתקנות .כפי שמתעדכן מעת לעת, )ולאובדן כושר עבודה

  . קופות הגמל

קהל היעד לפוליסות ביטוח המנהלים הינו מעסיקים ובעלי שליטה בחברות 
ביטוח מנהלים במסגרת , בהתאמה, ם לרכוש לעובדיהם או לעצמםהמעונייני
  . מעביד-יחסי עובד

  ביטוח פרט

 ים שוניםריסק או כיסוי, חיסכוןפוליסות ביטוח ללקוחות פרטיים הכוללות 
  .ולעיתים כל המרכיבים משולבים גם יחד

שכירים ועצמאים , קהל היעד לפוליסת ביטוח פרט הינו לקוחות פרטיים
  .ליסות לעצמאים כפופות לתקנות קופות הגמלכאשר הפו

  סוגי תוכניות ביטוח בענף ביטוח החיים  )ב(

העיקריים בביטוחי חיים שמשווקת והתכניות להלן פירוט סוגי המוצרים 
  :הקבוצה

  "סטטוס"פוליסת 

בפוליסה זו קיימת הפרדה . 2004פוליסה שהחברה החלה בשיווקה בשנת 
הפוליסה משווקת הן . כון וההוצאותהחיס, מוחלטת בין מרכיבי הריסק

רט והן כפוליסות ביטוח הן כפוליסת ביטוח פ, כפוליסת ביטוח מנהלים
בפוליסות ביטוח סטטוס סכום הביטוח והפרמיה יכולים  .לעצמאיים

, 2007החל משנת . בכפוף לתנאי החיתום, להשתנות על פי החלטת המבוטח
סטטוס "ו" צמאייםסטטוס חדש מנהלים וע"החברה משווקת פוליסות 

 פוליסת סטטוס חדש 2008החל מיולי . ))טז (2.7.1ראו גם סעיף " (אישי חדש
לקצבה מבטיחה את מקדם הקצבה לעניין השינויים שחלו בתנאי הפוליסות 

 החליטה על הבטחת מקדם הקבוצה,  לחוק הגמל3לאור תיקון ). 2007בשנת 
החיסכון . 2004אר הקצבה גם בפוליסות סטטוס קצבה שהונפקו החל מינו

הצבור בפוליסה מושקע באחד או יותר ממגוון מסלולי ההשקעה שעומדים 
מהחיסכון המושקע כאמור מנוכים דמי . לרשות המבוטח ועל פי הנחייתו

  . ניהול על פי הסיכום בין החברה למבוטח וכרשום בפוליסה
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  TOP FINANCE2פוליסת 

שווקת הן כפוליסת פרט המ, פוליסת ביטוח הכוללת מרכיב חיסכון בלבד
 החיסכון הצבור בפוליסה מושקע באחד או יותר .והן כפוליסה לעצמאיים

. ממגוון מסלולי ההשקעה שעומדים לרשות המבוטח ועל פי הנחייתו
מהחיסכון המושקע כאמור מנוכים דמי ניהול על פי הסיכום בין החברה 

  .למבוטח וכרשום בפוליסה

  3ת לפיצויים קופה מרכזיTOP FINANCEפוליסת 

פוליסת ביטוח הכוללת מרכיב חיסכון בלבד ומאפשרת למעסיק לצבור את 
 .הכול בכפוף לתקנות קופות הגמל, התחייבויותיו לתשלום פיצויים לעובדיו

החיסכון הצבור בפוליסה מושקע באחד או יותר ממגוון מסלולי ההשקעה 
כאמור מהחיסכון המושקע . שעומדים לרשות המעסיק ועל פי הנחייתו

. מנוכים דמי ניהול על פי הסיכום בין החברה למעסיק וכרשום בפוליסה
, לפיו לא יותר עוד שיווקן של פוליסות מסוג זה, לאור תיקון חוק הגמל

רשאית החברה להמשיך ולקבל הפקדות לפוליסות הקיימות רק בגין 
  .2007עובדים שהמעסיק העביר בגינם הפקדות עד סוף 

  "עדיף"פוליסת 

בה דמי הביטוח " עדיף" שיווקה הקבוצה פוליסת ביטוח 2003סוף שנת עד ל
אשר כ, לבין מרכיב החיסכון) כולל הוצאות(מפוצלים בין מרכיב הריסק 

. המבוטח  נקבע על ידי בעל הפוליסה או,ן המרכיבים כאמורהיחס בי
 הינו צמוד למדד 1990החיסכון הצבור בפוליסות מסוג זה ששווקו עד שנת 

הפוליסות ששווקו החל .  לצרכן ותוספת ריבית הרשומה בהןהמחירים
". פוליסות משתתפות ברווחים" הינן 2003 ועד לסוף שנת 1991משנת 

המבוטח אינו יכול לבחור את מסלול ההשקעה ודמי הניהול נקובים בתנאי 
  . הפוליסה

יכולות להיות הוניות או " עדיף"ו" TOP FINANCE", "סטטוס"פוליסות 
 2008 הצבירה בגין ההפקדות מינואר , לאור תיקון חוק הגמל.קצבתיות

תוכל להימשך כקצבה ) בפוליסות אלה הכפופות לתקנות קופות גמל(ואילך 
  . בלבד

  )מסורתי" (מעורב"פוליסת 

 שיווקה הקבוצה פוליסת ביטוח מסוג 2001 שנת  חודש יוניעד לסוף
ב החיסכון אשר בה סכום הביטוח מורכב ממרכי, )מסורתי" (מעורב"

מוות או (בקרות מקרה ביטוח . בתוספת מרכיב הריסק כשהם שלובים יחדיו
. )הוני ( הנקוב בפוליסה, מראשמשולם סכום הביטוח הקבוע) תום תקופה

 הינו צמוד למדד 1990החיסכון הצבור בפוליסות מסוג זה ששווקו עד שנת 
 החל הפוליסות ששווקו. המחירים לצרכן ותוספת ריבית הרשומה בהן

". פוליסות משתתפות ברווחים" הינן 2001 ועד לסוף חודש יוני 1991משנת 
המבוטח אינו יכול לבחור את מסלול ההשקעה ודמי הניהול נקובים בתנאי 

לאור תיקון חוק הגמל הצבירה בגין . פוליסה זו הינה הונית. הפוליסה
) ת גמלבפוליסות אלה הכפופות לתקנות קופו( ואילך 2008הפקדות מינואר 

  .תוכל להימשך כקצבה בלבד

בעל הפוליסה לפדות את הפוליסה /רשאי המבוטח, ל"בכל סוגי הפוליסות הנ
ובכפוף , פי ערכי הפדיון הנקובים בה-על, לפני הגיעה למועד תום התקופה

לפי , לתקנות קופות הגמל או כל הסדר תחיקתי אחר החל על הפוליסה
   .העניין

                                                 
  . ל פוליסות אלה אינם נכללים בדוח עסקי ביטוח חיים נתוני הפרמיות והתביעות ש2
 .נתוני הפרמיות והתביעות של פוליסות אלה אינם נכללים בדוח עסקי ביטוח חיים 3
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  ביטוח חיים ריסק טהור

, סות מסוג ריסק המעניקות תשלום למוטבים של סכום הביטוחפולי
למעט במקרה של התאבדות , במקרה של מות המבוטח, בתשלום אחד

  . במהלך השנה הראשונה

הן ליחידים , פוליסות ביטוח חיים ריסק טהור משווקות על ידי הקבוצה
והן כהרחבה לפוליסות ביטוח חיים " ריסק פרטי"כפוליסת ביטוח חיים 

  . "סטטוס"כגון , תוראח

משווקת הקבוצה פוליסות ביטוח " ריסק פרטי"במסגרת פוליסות ביטוח 
 ").בית בטוח ("משכנתאהמשמשות כבטוחה למקרה מוות לנותן הריסק 

שילוב גם  הפוליסה מאפשרת.  בגובה יתרת ההלוואהסכום הביטוח הינו
  .  בגינה נלקחה ההלוואהביטוח מבנה הדירה

  ריסק קבוצתי

סות מסוג ריסק קבוצתי משווקות בדרך כלל למעסיקים המעוניינים פולי
תקנות ביטוח והן כפופות ל בכיסוי למקרה מוות בלבד עובדיהםלבטח את 

כאשר הפרמיה נגבית באמצעות בעל הפוליסה עבור כל , חיים קבוצתי
  .לפי המקרה, או העובדים/המבוטחים בקבוצה במימון המעסיק ו

  הביטוח אובדן כושר עבוד

של מספר  לאחר תקופת המתנה, כיסוי לאובדן כושר עבודה מעניק למבוטח
תשלום חודשי ושחרור מתשלום פרמיה , חודשים ממועד מקרה הביטוח

מלא או , במקרה של נכות הגורמת לאובדן כושר עבודהבתקופת אי הכושר 
 ככיסוי נוסף רך כללכיסוי זה נמכר בד. כתוצאה ממחלה או תאונה, חלקי

  . "ריסק"או " סטטוס"ות ביטוח אחרות כגון פוליסב

  . עצמאיים ופרטיים, הפוליסה כאמור נמכרת ללקוחות שכירים

  אובדן כושר עבודה קבוצתי

 לתקנות מיוחדות  כפופותפוליסות מסוג אובדן כושר עבודה קבוצתי
 כאשר הפרמיה נגבית באמצעות 1.4.07מיום  שתחולתן שהותקנו לעניין זה
או חברי /ר כל המבוטחים בקבוצה במימון בעל הפוליסה ובעל הפוליסה עבו

  .לפי המקרה, הקבוצה

  ביטוח סיעודי 

 לאחר תקופת המתנה של מספר תוכנית המעניקה למבוטח פיצוי חודשי
מועד בו המבוטח אינו יכול לבצע (החל ממועד מקרה הביטוח  חודשים

פיצוי כפי  ולמשך תקופת ה,)כולן או חלקן, פעולות יומיומיות בסיסיות
 הפיצוי כאמור משולם כל עוד המבוטח .עם רכישתה, שהוגדרה בפוליסה

  . אך לא יותר מהתקופה הנקובה בפוליסה, במצב סיעודי

קיימות גם פוליסות קבוצתיות . פוליסה זו נמכרת בעיקר ללקוחות פרטיים
או  משווקות בדרך כלל למעסיקים זהפוליסות מסוג . לביטוח סיעודי

  .סיעודי בכיסוי למקרה עובדיהםוניינים לבטח את המעלוועדים 

  ביטוח מחלות קשות 

 מחלה במקרה של אבחוןפוליסה המבטיחה למבוטח פיצוי כספי חד פעמי 
  . קשה מתוך רשימת מחלות מוגדרת ובהתאם לתנאי הפוליסה
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 קיימות גם פוליסות קבוצתיות לביטוח .הפוליסה נמכרת ללקוחות פרטיים
או לוועדים משווקות בדרך כלל למעסיקים זה ות מסוג פוליס. מחלות קשות

  .של מחלות קשות בכיסוי למקרה עובדיהםהמעוניינים לבטח את 

  ביטוח בריאות

ביטוחי : פוליסות הבריאות בענף ביטוח חיים כוללות שני סיכוני ריסק
  .הוצאות רפואיות וביטוחי שיניים

   ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות  .א

 בפוליסות אלו מבוסס על מודל של שיפוי בגין הכיסוי הביטוחי
. בפוליסההנקובה  עד לתקרה ,הוצאות רפואיות מכוסות בפועל

מתווסף לכיסוי הביטוחי מרכיב של פיצוי כספי שאינו תלוי , לעיתים
  .בהוצאות בפועל

כיסוי לתרופות שאינן : בין היתר, סוגי הכיסויים שניתן לרכוש הם
טיפולים מיוחדים , ל"ות איברים בחוהשתל, כלולות בסל הבריאות

 ,טכנולוגיות מחליפות ניתוח, ל"ניתוחים פרטיים בארץ ובחו, ל"בחו
רפואה  ,"רפואה מונעת"כתב שרות , התייעצויות עם רופאים מומחים

פיצוי בגין ימי , פיצוי בגין אשפוז ממחלה, בדיקות היריון, משלימה
,  בבית חוליםקטיביאל/פיצוי בגין אשפוז בלתי צפוי, החלמה בבית
עזרה ראשונה ברפואת שיניים ומוקד , ביקור רופא: כתבי שירות

  .אחות בשידור חי

, על מנת להעניק למבוטחים בענף הבריאות שירות רפואי איכותי
התקשרה הקבוצה עם נותני שירות שהינם רופאים מומחים ומוסדות 

כל אחד מהרופאים . רפואיים פרטיים מהשורה הראשונה בארץ
במסגרתו , עצמאיים חתום בהסכם אישי עם מנורה מבטחים ביטוחה

הרופא מחויב במתן שירות רפואי בהתאם לכיסוי בפוליסה וזאת 
ניתן על , השירות הכלול בכתבי השירות. בבתי החולים בהם הוא עובד

  .ידי ספק חיצוני

על ,  בהסכמים עם רשתות בינלאומיות מובילות התקשרההקבוצה
,  הצורך ובהתאם לתנאי הפוליסהבמקרה, חמנת לאפשר למבוט

  . ל"קבלת טיפול רפואי בחו

  ביטוח שיניים  .ב

) 1(: תכניות לביטוח שיניים של הקבוצה הם משני סוגים עיקריים
 כיסוי מקיף )2(; )טיפול שיניים ראשוני(כיסוי לרפואה משמרת 
וטיפולי אורתודנטיה ) טיפול שיניים מקיף(לרפואה משמרת ומשקמת 

  .יםלילד

  אחר

  ביטוח ריסק למקרה מוות מתאונה   )א(

הינו כיסוי נוסף המעניק למוטבים בעת מקרה מוות של " מוות מתאונה"
פעמי בנוסף לסכום הביטוח -סכום כספי חד, המבוטח כתוצאה מתאונה

  .היסודי

  ביטוח למקרה נכות מתאונה  )ב(

קרה פעמי במ-כיסוי נוסף המעניק סכום כספי חדהינו " נכות מתאונה"
במקרה של נכות מלאה ותמידית ישולם סכום . של נכות עקב תאונה
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ובמקרה של נכות חלקית ישולם סכום ביטוח יחסי , הביטוח במלואו
  .מתוך סכום הביטוח המלא בהתאם לטבלה הקבועה בפוליסה

  ביטוח למקרה נכות מקצועית  )ג(

 פוליסה המעניקה למבוטח סכום כספיה תהרחבהינה " נכות מקצועית"
פעמי במקרה של תאונה או מחלה שבעקבותיהם נשלל מהמבוטח - חד

באופן מוחלט ותמידי הכושר לעסוק במקצועו או בעיסוק אחר סביר 
 במקרה של נכות מלאה ותמידית ישולם סכום הביטוח. ומתאים
  . ותבוטל הפוליסה על כל הכיסויים האחרים שבה,כאמור

 לשפר את פוליסת כל הפוליסות כאמור נמכרות ללקוחות המבקשים
  .ביטוח החיים שלהם

לפירוט בדבר השקעות כספי המבוטחים והעמיתים והרווחיות הנזקפת 
  . להלן7.3.6ראו סעיף , לחברה מהם בענף ביטוח החיים

  פנסיה ) 2(

  " מבטחים החדשה"קרן פנסיה חדשה מקיפה   )א(

ים בה מבוטחים עובדים שכיר, 1995שהוקמה בשנת , קרן פנסיה חדשה מקיפה
שכירים המפקידים כספים בקרן במעמד -עובדים, עצמאים-עובדים(ועצמאים 

שהחלו להיות מבוטחים בקרן פנסיה משנת , )עצמאי ועצמאים שאינם עובדים
אובדן , )פנסיית שאירים (הקרן מעניקה כיסויים למקרי מוות.  ואילך1995

כמפורט ) קנהפנסיית ז (ופרישה לפנסיה בגיל זקנה) פנסיית נכות(כושר עבודה 
 מכפל 20.5%של עד חודשית ההפקדות לקרן מוגבלות בתקרה . בתקנון הקרן

, ) בחודשח"ש 3,500- הפקדה בסכום של כ- כיום  (השכר הממוצע במשק
  .המחושבת באופן מצטבר עבור כל שנת מס בנפרד

מעמיתי קרן הפנסיה מבטחים היקף דמי הגמולים שגבתה החברה המנהלת 
י במיליונ(ות המתוארות בדוח והנכסים המנוהלים בה במהלך התקופ החדשה

  :מפורטים להלן) ח"ש

  2008  2007  
  2,744  3,209  דמי גמולים

  20,154  19,732  נכסים
  

 אולם היקף 2007 לעומת שנת 2008 בשנת 16.9% -דמי הגמולים גדלו ב
במהלך , בנוסף. הנכסים ירד בעיקר בשל הפסדים מהשקעות בשוק ההון

 -היו פדיונות של עמיתים והחזר פיצויים למעסיקים בהיקף של כתקופת הדוח 
  .ח אשתקד" מיליון ש457ח לעומת "ש מליון 547

 לזכות הקובעות כי , לפי הוראות התקנוןזכויות וחובות עמיתי הקרן נקבעות
שחלוקתו במקדם אקטוארי מתאים תניב , סכום צבורנצבר כל עמית בקרן 

לפי נתוני הפנסיה שהעמית , לה בגיל הפרישהאת פנסיית הזקנה שיהיה זכאי 
. וענק לעמית כיסוי ביטוחי למקרי נכות ומוות לפני גיל הפרישהי, כמו כן. קבע

 מסלולים כמהמבין (קבע לפי מסלול הפנסיה בו בחר העמית יהיקף הכיסויים 
לפי גילו במועד הצטרפותו לקרן והתפתחות השכר , )כמפורט להלן, אפשריים

   .בכפוף להסדר התחיקתיוהכול , שלו

ולאחרונה תוקן , באישור הממונה או לפי דרישתו, התקנון מתוקן מעת לעת
  .2009מרס בחודש 
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  :  הקבועים בתקנון מסלולי הביטוחפרטים לענייןלהלן 

, "מבטחים החדשה" מסלול זה הוא מסלול ברירת המחדל ב-מסלול כללי   .א
לי המותר איטוחי המקסימ ואילך הכיסוי הב2009ובו יוענק מחודש אפריל 

כך שפנסיית השאירים , וכן מוענק בו כיסוי מאוזן לשאירים, למקרה נכות
עד חודש מרס  ;מיועדת להיות דומה לפנסיית הזקנה הצפויה בגיל הפרישה

 גם הכיסוי הביטוחי למקרה נכות המוענק במסלול זה הינו כיסוי 2009
   ;מאוזן כאמור

י שמעוניין לקבל פנסיית זקנה גבוהה יותר  המיועד למ- סכוןימסלול עתיר ח  .ב
באופן (נמוכה יותר ית נכות או שאירים  פנסיובתמורה מעוניין לקבל

  ;)משמעותי

 המיועד גם הוא למי שמעוניין -מסלול חיסכון מרבי לפרישה מוקדמת   .ג
ובו מוענקים כיסויים ביטוחיים רק עד , בפנסיית זקנה גבוהה ככל האפשר

כך שעלות הסיכונים המנוכה מחשבון העמית היא , 60 הגיעו של העמית לגיל
  ;ליתאמינימ

 ת נכות או שאיריםיין לקבל פנסי המיועד למי שמעוני- מסלול עתיר ביטוח  .ד
 ;זקנה מזו של המסלול הכלליה פנסיית בתמורה להקטנתגבוהה יותר 

 שבו מוענק הכיסוי הגבוה ביותר המותר לעניין פנסיות -מסלול ביטוח מרבי   .ה
  ;60אך אותו כיסוי מוענק רק עד הגיעו של העמית לגיל , או שאיריםנכות 

פנסיית הנכות או המיועד למי שמעוניין כי ,  מסלול מאוזן-  משווהמסלול   .ו
למשפחתו תהיה קרובה לפנסיית הזקנה  וא שתשתלם לו פנסיית השאירים

  ;הצפויה בגיל הפרישה

 ית שאיריםן לקבל פנסייי המיועד למי שמעונ-  שאירים מוגברביטוח מסלול      .ז
באופן  (ותנמוכופנסיית נכות פנסיית זקנה בתמורה לקבלת גבוהה יותר 

  ; של המסלול הכלליאלומ) משמעותי

 שילוב בין המסלול הכללי לבין המסלול עתיר - סכוןימסלול משולב מוטה ח  .ח
  ;סכוןיהח

 שילוב בין המסלול הכללי לבין המסלול עתיר - מסלול משולב מוטה ביטוח  .ט
 .ביטוחה

   "מבטחים משלימה"קרן פנסיה חדשה כללית   )ב(

או " קרן כללית"המכונה (היא קרן פנסיה חדשה כללית " מבטחים משלימה"
המיועדת להפקדות דמי גמולים משכר העולה על כפל השכר ") קרן משלימה"

. פעמיות לצורך רכישת קצבה בגיל פרישה-הממוצע במשק ולהפקדות חד
  .1997הקרן הוקמה בשנת 

הקרן בתקופות המתוארות בדוח והנכסים היקף דמי הגמולים שגבתה 
  :מפורטים להלן) ח"במיליוני ש(בה המנוהלים 

  2008  2007  
  18.0  30.4  דמי גמולים

  148.8  150.5  נכסים
  

,  זקנה בלבדיתניתנו זכויות לפנסי" מבטחים משלימה"ם של ודלפי התקנון הק
 במהלך תקופת הפקדת דמי הגמולים .שאיריםפנסיית נכות או והיא אינה מעניקה 

 בהתאם למקדם ית זקנהומר לפנסישה,  צבור לזכות העמית סכוםובקרן נצבר
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, גיל הפרישה שבחר(האקטוארי המתאים לנתוני הפרישה שבחר בהם העמית 
אחרי ). זכאות לפנסיית שאירים אחרי פטירתו, הבטחת תשלומים לתקופה מוגדרת

בשיעור שנקבע לגביה , ולמת לאלמנתו פנסיית שאיריםפטירתו של הפנסיונר מש
  .במועד פרישתו של העמית לפנסיה

הערוך בהתאם " מבטחים משלימה" תקנון חדש עבור אושר 2007בחודש דצמבר 
לפנסיית (כיסוי פנסיוני מקיף ניתן  ,חדשתקנון הלפי ה. לחוזרי הפנסיה הרלוונטיים

 עבודה בגיל העבודה ולפנסיית לפנסיית נכות במקרה של אובדן כושר, זקנה
 שירצה "מבטחים משלימה"בלעמית ) שאירים במקרה של פטירה בגיל העבודה

אך נשמרת האפשרות , במסלולי ביטוח שונים שביניהם יוכל העמית לבחור, בכך
ללא כיסויים ביטוחיים למקרי נכות או פטירה בגיל (לבחור במסלול פנסיית יסוד 

 2008ם כיסוי ביטוחי כאמור נפתחו בחודש אוגוסט המסלולים הכוללי). העבודה
, בהתאם להוראות הממונה בהקשר זה. להצטרפות של העמיתים שיבקשו זאת

מבטחים "רוכשת מנורה מבטחים פנסיה ביטוח משנה למסלולי הביטוח ב
הביטוח נרכש ממנורה מבטחים ביטוח והוא צפוי להוסיף ולהירכש עד ". משלימה

שחל עליהם כיסוי " מבטחים החדשה"ת של עמיתים בלקיומה של מסה קריטי
  . ביטוחי כאמור

כט 41משיכת כספים מקרן הפנסיה שלא בדרך של קצבה נעשית לפי הוראות תקנה 
ובהתאם לה משיכת כספים כזו הינה של הסכום הצבור , לתקנות קופות הגמל
  .לזכות העמית בקרן

וחיות הנזקפת לחברה לפירוט בדבר השקעות כספי המבוטחים והעמיתים והרו
  . להלן7.3.6ראו סעיף , מהם בענף הפנסיה

  פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים  3.3

  ביטוח חיים) 1(

  :בתקופות המתוארות בדוח היו כמפורט להלן, 4ההכנסות מפרמיות בביטוח חיים

 2008 2007 
 1,761,882 1,826,315 סך ההכנסות מפרמיות בביטוח חיים

 50.08% 45.85%  מפרמיות הקבוצהשיעור ההכנסות
  

פוליסות ביטוחי החיים הפרמיה ב החלק היחסי של המפרטים אתלהלן נתונים 
  : בתקופות המתוארות בדוח הקבוצהות על ידימשווקהשונות ה

                                                 
 . אינם נכללים בדוח עסקי ביטוח חייםTop Finance נתוני הפרמיות והתביעות של פוליסות 4
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  :2008נתונים לשנת 

משתתף  )ח"באלפי ש(פרמיות 
 ברווחים

 כ"סה אחר מבטיח תשואה

     :ביטוח מנהלים
 415,437 --- 28,630 386,807 עדיף 

 37,920 --- 24,146 13,774 מסורתי 
-פוליסות שהונפקו החל מ

1.1.2004 350,540 --- --- 350,540 
     :ביטוח פרט

 111,181 --- 5,518 105,663 עדיף
 112,782 --- 41,788 70,993 מסורתי

-פוליסות שהונפקו החל מ
1.1.2004 84,380 --- --- 84,380 
 186,689 --- 6,542 180,147 סק פרטביטוח רי

 12,153 12,153 --- --- ביטוח ריסק קבוצתי
 186,798 14,596 11,844 160,358 ביטוח אובדן כושר עבודה

 40,805 339 49 40,417 ביטוח סיעודי 
 66,702 640 4,216 61,846 ביטוח מחלות קשות 

 190,969 190,969 --- --- ביטוח הוצאות רפואיות
 29,959 1,256 1,456 27,247 ראח
 1,826,315 219,953 124,189 1,482,173 כ פרמיות"סה

תקבולים בגין חוזי 
 196,666 --- 212 196,454 השקעה

כ פרמיות כולל "סה
תקבולים בגין חוזי 

 2,022,981 219,953 124,401 1,678,627 השקעה
התחייבויות ביטוחיות 

 11,862,304 173,924 4,487,751 7,200,629 31.12.08ברוטו ליום 
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  :2007נתונים לשנת 

משתתף  )ח"באלפי ש(פרמיות 
 ברווחים

 כ"סה אחר מבטיח תשואה

     :ביטוח מנהלים
 425,630 --- 29,416 396,214 עדיף 

 40,215 --- 25,396 14,819 מסורתי 
-פוליסות שהונפקו החל מ

1.1.2004 282,558 --- --- 282,558 
     :ביטוח פרט

 121,903 --- 5,899 116,004 עדיף
 110,966 --- 41,175 69,791 מסורתי

-פוליסות שהונפקו החל מ
1.1.2004 122,773 --- --- 122,773 

 162,454 --- 2,040 160,414 ביטוח ריסק פרט
 11,864 11,864 --- --- ביטוח ריסק קבוצתי

 176,608 16,771 10,743 149,094 ביטוח אובדן כושר עבודה
 37,923 508 47 37,368 ביטוח סיעודי 

 61,420 513 4,225 56,682 ביטוח מחלות קשות 
 178,085 178,085 --- --- ביטוח הוצאות רפואיות

 29,483 1,698 3,139 24,646 אחר
 1,761,882 209,439 122,080 1,430,363 כ פרמיות"סה

 550,808 --- 7,790 543,018 תקבולים בגין חוזי השקעה
כ פרמיות כולל "סה

 2,312,690 209,439 129,870 1,973,381 תקבולים בגין חוזי השקעה
התחייבויות ביטוחיות 

 13,221,590 156,145 4,315,445 8,750,000 31.12.07ברוטו ליום 
  

בהתייחס לנתוני הפרמיות החברה נוטה למכירות ביטוחי מנהלים על חשבון ביטוחי 
 2008 בשנת הפרמיות מסך 49% - ה בביטוחי מנהלים מהווה ככ הפרמי"סה. פרט

 מסך 19% - בביטוחי פרט היקף הפרמיות הינו כ.2007 בשנת 47% -לעומת כ
ניתן להבחין כי בשנת , בנוסף. 2007 בשנת 22% - לעומת כ2008הפרמיות בשנת 

  .חלה ירידה חדה בתקבולים בגין חוזי השקעה, בשל המשבר בשוק ההון, 2008

   פנסיה )2(

   :להלן נתונים אודות הכנסות מנורה מבטחים פנסיה מקרנות הפנסיה שבניהולה

 2008  2007  

    : הכנסות מדמי ניהול
  93,033 100,376 דמי ניהול מנכסים

  165,562 193,352 דמי ניהול מדמי גמולים
 דמי ניהול המיועדים בניכוי(

  )להגדלת צבירת העמיתים בקרן
)67,166(  )70,042(  

  188,553  226,562  הכנסות מדמי ניהול נטוכ"סה
  88,004  81,088 רווח לפני מיסים
  2,761,952  3,238,935 דמי גמולים שנגבו

  20,303,197  19,882,846  סכום הנכסים המנוהלים 
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 גידול בהכנסות מדמי ניהול הנובע מדמי גמולים וכן גידול 2008ניתן לראות בשנת 
 ניתן לראות כי קיימת צמיחה של ,כמו כן. כסים הצבוריםבהכנסות מדמי ניהול מהנ

מנורה מבטחים פנסיה בדמי גמולים בעוד שבשנת הדוח נרשם קיטון ביתרת הנכסים 
   . תשואות קרנות הפנסיהעל בשוק ההוןהצבורים כתוצאה מהשפעת המשבר 

  לקוחות  3.4

ת בלקוח בודד  תלו אין שלקבוצהכך, מגווניםלקוחות הקבוצה בתחום הפעילות הינם 
 ממנו יההכנסותסך  אין לקוח בודד שלקבוצה, כמו כן. או במספר מצומצם של לקוחות

  .כספיים ומעלה בדוחותיה ה10%מהוות 

  ביטוח חיים  ) 1(

מבוטחים , להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי התפלגות הפרמיה בין מעבידים
  )*:באחוזים (קבוצתייםפרטיים עצמאיים ו

 2007 2008 הלקוח

 47.6% 49.3% מעבידים

 49.0% 47.4% פרטיים ועצמאיים

 3.4% 3.3% קבוצתיים

 100.0% 100.0% כ"סה
  
  .  אינם נכללים בדוח עסקי ביטוח חייםTop Financeנתוני הפרמיות והתביעות של פוליסות * 

-לעומת כ 4.46% -עמד על כעלה ו 2008שיעור הפדיונות מעתודה ממוצעת לשנת 
   .2007 לשנת 4.35%

אין לה לקוחות קבועים או לקוחות בעלי , כי למיטב ידיעת הקבוצה, יצוין
  .מעבר לסיווג המפורט בטבלה שלעיל, מאפיינים קבועים

   פנסיה   )2(

  :להלן התפלגות דמי הגמולים בין מעסיקים ועצמאים

 הלקוח  2008  2007

 מעסיקים  96.5%  96.9%

3.1%  3.5%  
מבוטחים פרטיים 

 ועצמאיים
 כ"סה  100.0%  100.0%

  
      :להלן התפלגות סוגי העמיתים בקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי הקבוצה

  "מבטחים משלימה"  "מבטחים החדשה"  

  2007  2008  2007  2008  סוג עמית

  1,859  2,873  279,569  340,334  פעיל

  10,418  11,546  266,794  284,782  מוקפא
  ---  ---  ---  ---  אחר
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  שיווק והפצה  3.5

  לליכ

 סוגי מפיצים 2, כאמור, הוגדרו) לעיל) א(3.1.2 גם בסעיף ורא(במסגרת רפורמת בכר 
  :למוצרים פנסיונים

) גוף המוסדישהינו עובד ה( סוכן ביטוח או סוכן שיווק פנסיוני –משווק פנסיוני  )1
 המתווך בעסקת ,מבטח או לכל יצרן אחר של מוצר פנסיוניאשר הינו בעל זיקה ל

  .ר הפנסיוני בהמשך להליך ייעוץ אישי שקיים עם הלקוחהרכישה של המוצ

או לכל יצרן אחר של / אדם או תאגיד שאינו בעל זיקה למבטח ו–יועץ פנסיוני  )2
מוצר פנסיוני ואשר מציע את המוצר הפנסיוני בהמשך להליך ייעוץ אישי שקיים 

  .עם הלקוח

בה למתן ייעוץ על פי הרפורמה חלה על המשווקים כמו גם על היועצים בתחום חו

  ).Best Advice(מיטבי 

השלב הראשון מתמקד . הייעוץ המיטבי מחולק על פי החוק לשני שלבים עיקריים
בהתאמות סוג המוצר הפנסיוני והשלב השני מתמקד בבחירת המוצר הפנסיוני 

). קרן פנסיה או קופת גמל, חברת ביטוח ( המנהל את המוצרובבחירת הגוף המוסדי
בגילוי הזיקה שלו לגופים המוסדיים אותם הוא , בין היתר, י מחויבהמשווק הפנסיונ

המוצר הפנסיוני לצורכי הלקוח סוג משווק אך בכל מקרה חייב להתאים את 
אין המשווק הפנסיוני חייב להמליץ על , לאחר התאמת סוג המוצר, אמנם (והעדפותיו

  .)מוצרים של גופים מוסדיים שאין לו זיקה אליהם

 שהוטלה על הבנקים במסגרת רפורמת בכר למכור את החזקותיהם בהמשך לחובה
 הותר לבנקים לפעול כיועצים פנסיונים וזאת ,נאמנותהבקופות הגמל וקרנות 

באמצעות עובדים שיוכשרו לכך ויקבלו רישוי מתאים ולרבות ביצוע עסקאות בעקבות 
  .אותו ייעוץ

ת גמל אישיות וקרנות קופו,  להפיץ קרנות פנסיה,שלב ראשוןכ ,לבנקים הותר
משמעות . גם תכניות ביטוח חייםהם רשאים להפיץ   ואילך2009ומשנת , השתלמות

בשל פריסתם הגדולה , קרוב לודאי, הדבר היא כי הבנקים כיועצים פנסיונים יגרמו
הערכת החברה הינה . להתרחבות פעילות ההפצה בתחום, ונגישותם הרבה לציבור

 על החקיקה בתחום ועל הערכת החברה לגבי השפעתה מידע צופה פני עתיד המבוסס
צפי זה עלול שלא להתממש בשל שינויי חקיקה נוספים או בשל שינויים . על השוק

סביבתיים אחרים שיגרמו להתנהגות השוק באופן השונה מזה הנצפה על ידי החברה 
זה ראו ח "לעניין השינויים הצפויים בהקשר זה במועד עריכת דו, נכון למועד דוח זה

  .לעיל) א(3.1.2סעיף 

רחב יותר מזה של הבנקים , נכון להיום, סל המוצרים המשווק על ידם, באשר לסוכנים
באשר הוא כולל את כל המוצרים הפנסיונים ובפרט מוצרי ביטוח חיים של חברות 

  . נאסר על הבנקים להפיצם, בשלב זה,הביטוח שכאמור

ן סוכני הביטוח הינו העובדה שהבנקים היבט נוסף הנוגע להבחנה בין הבנקים לבי
רשאים לייעץ ולהפיץ את המוצרים הפנסיונים אך ורק בין כותלי הסניפים בעוד 

ל ללקוח בכל מקום ובכלל זה "שסוכני הביטוח רשאים לפנות ולשווק את המוצרים הנ
  .במקום עבודתו או בביתו ובמועד המתאים ללקוח

 של סוכן פנסיוני חדש הורחבו והפכו מורכבות כי דרישות הרישוי וההסמכה, עוד יצוין
  . יותר ולכן עשוי הדבר להשפיע על היצע סוכני הביטוח

   . מתחום הפעילות10%אין סוכן אשר היקף פעילותו בתחום עולה על קבוצה ל

, שהינה סוכנות ביטוח, מ"בע) 2005(אורות סוכנות לביטוח חיים , לקבוצה חברה בת
בין , ן ארוך הטווח ומשמשת כסוכנות הסדר המטפלתהמטפלת בכל תחומי החיסכו
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במפעלים שרוב עובדיהם מבוטחים בקרנות הפנסיה שבניהול מנורה מבטחים , היתר
  .) להלן7.7.3לפירוט ראו סעיף (סוכנות אורות עובדת גם עם מבטחים נוספים . פנסיה

ור  לתיא.באופן מסורתי הקבוצה משווקת את מוצריה באמצעות סוכנים עצמאיים
   . להלן7.7.1ראו סעיף , מערך הסוכנים של הקבוצה

  ביטוח חיים) 1(

מכירה המעניקים שירות כולל של בביטוח חיים פועלת הקבוצה באמצעות מחוזות 
תביעות ביטוח מטופלות על ידי המחלקה הייעודית . ותחזוקה של הפוליסות

רי לקוחות בנוסף קיים בחברה מרכז קש. המרכזית במשרדים הראשיים של החברה
באמצעות אתר האינטרנט של , בטלפון, רחב הנותן שירות לכל פניה של הלקוח

  .אביב- תל, 115החברה או בפגישה אישית במשרדי החברה ברחוב אלנבי 

תגמול בגין , עמלה שוטפת:  עיקרייםרכיבים 3- התגמול לסוכני ביטוח מורכב מ
  ואינו זהה בין כל)בגין פוליסות ישנות( ודמי גבייה  מכירהעמידה ביעדי

  . המשווקים

  : להלן פרטים לגבי שיעור עמלות מפרמיות בביטוח חיים

  2008  2007  
  12.4%  13.8%  שיעור עמלות מפרמיות

  
. מערך סוכני הביטוח מהווה את ערוץ ההפצה העיקרי של מוצרי ביטוח חיים

היקף  מ10% שבתיווכו עולים על  מהפרמיות אין אף סוכן שהיקף ההכנסותקבוצהל
  .הפרמיות הכולל של ענף ביטוח חיים

סוכני , בעקבות חקיקת בכר ולאור השינוי שחל בתחום החיסכון ארוך הטווח
הביטוח הרחיבו את מגוון המוצרים שהם משווקים והיום הם משווקים ללקוח הן 

בכפוף לחובת מתן הייעוץ המיטבי , כמובן, זאת, הן פנסיה והן גמל, ביטוח חיים

)Best Advice(.  

 את מבנה 2004שינתה הקבוצה החל משנת , בעקבות שינויים רגולאטורים שונים
. לעמלות המשתלמות בשיעור דומה לתקופות ארוכות, רוב העמלות בביטוח חיים

 פרסם המפקח חוזר בדבר הוראות למתן הלוואות לסוכני ביטוח 2005בחודש ינואר 
וזר האמור קובע במפורש הח. אשר מפרט את התנאים והמגבלות למתן ההלוואות

את הבטוחות שעל הסוכן להמציא כדי לקבל הלוואות וכן קובע במפורש את 
במקרים מסוימים . המגבלות במתן הלוואות בשעבוד עמלה עתידית המגיעה לו

מקדמות הניתנות מעבר . ניתנו על חשבון העמלות מקדמות לתקופות שונות
   .שת הוןלהוראות החוזר הינן נכס לא מוכר היוצר דרי

  חישוב הוצאות רכישה בביטוח חיים

 החל שינוי בכללי הדיווח החשבונאי,  בין היתר,בתקנות פרטי דין וחשבון נקבע
לפיו הוצאות רכישה של ביטוחי חיים יפרסו לאורך חיי , 1999 בינואר 1מיום 

 DAC "- Deferred Acquisition" - "הוצאות רכישה נדחות: "להלן(הפוליסה 
Costs(.   

הוצאות רכישה נדחות הינן הוצאות רכישה של עסקי ביטוח חיים הנרשמות 
, היות והפרמיות. ומבוצעות בשנים הראשונות לפוליסה, כהוצאה בעת תשלומן

כוללות מרכיב לכיסוי הוצאות , הנגבות במשך כל תקופת החיים של הפוליסות
בכל . חתהכהוצאות נדחות העומדות להפ, במובן חשבונאי, ניתן לראותן, אלה

מקרה של ביטול או סילוק של פוליסה מתבטלת יתרת כל הוצאות הרכישה הנדחות 
  .בגין אותה פוליסה

לא בשיעורים שווים על פני הוצאות הרכישה הנדחות  ויופחת DAC-שיטת הלפי 
-הקבוצה מפחיתה את ה. אלא אם כן בוטלה הפוליסה קודם לכן , שנים15 -פחות מ
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DACשנה 15 -אך לא יותר מ, וים על פני תקופת הפוליסה בשיעורים שנתיים שו 

  נמחק המתייחס לפוליסות שבוטלוDAC -ה. ובביטוח בריאות לא יותר משש שנים
  . במועד הביטול

ימשיכו , 1998 בדצמבר 31הוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות שהופקו עד ליום 
 מהפרמיה או לפי שיעורים, "ניכוי הצילמר"על בסיס שיטת , כאמור, להיכלל

 6לפרטים נוספים ראו באור . מהסכום שבסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות
  . לדוחות הכספיים

, בחוזר המפקח לעניין יישום הפחתת הוצאות הרכישה הנדחות בביטוח חיים
  . כי יש לשמור על ערך פדיון מובטח בתוכניות הביטוח השונות, בין היתר, הובהר

דרישות ההון העצמי , לי על פיהןאקון לתקנות ההון המינימרסם תיופ, 2004בשנת 
 בינואר 1ופקו החל מיום ה בגין פוליסות ש,לי יעמדו מיום הפקת הפוליסהאהמינימ
על שינוי גם משפיע , תיקון זה.  מהוצאות הרכישה הנדחות100%בהיקף של , 2005

תוך צמצום , ידי פריסת העמלות לאורך חיי הפוליסה-מנגנון התגמול לסוכנים על
  .הוצאות הרכישה הנדחות

 626.2 - הייתה כDAC יתרת הוצאות הרכישה הנדחות 2008 בדצמבר 31 ן ליוםונכ
 629.8- הייתה יתרת הוצאות הרכישה כ2007 בדצמבר 31נכון ליום . ח"מיליוני ש
   .2006 בדצמבר 31ח נכון ליום "שמיליוני  653.2 -לעומת כ, ח"שמיליוני 

  פנסיה) 2(

ה מבטחים פנסיה משווקת את המוצרים הפנסיוניים שלה באמצעות מערך של מנור
מנהלי תיקי לקוחות אשר פזורים ברחבי הארץ ואשר עומדים בקשר רצוף עם 

מערך השירות למעסיקים ולעמיתים כולל פריסה . מעסיקים ועם עמיתים של הקרן
רות לקוחות שירות אישי הניתן על ידי מוקד שי, לשכות שירות ארצית באמצעות

)Contact Center( ,גם , בנוסף למידע כללי בנושאי פנסיה, אתר אינטרנט המספק
מידע אישי לעמית ולמעסיק ומנהלי תיקי הלקוחות המספקים שירות ברמת 

  . המעסיק והעמית

 וסוכני ביטוח מנורה מבטחים פנסיה משתפת פעולה עם מספר סוכנויות הסדר
 מקיףים בקבלת טיפול עסיקב רצון של חלק מהמשיתוף פעולה זה נוצר עק. אחרים

שילוב בין מוצרים שונים כמו  הכוללים לעתים בתנאים הסוציאליים של עובדיהם
ומכאן הצורך בפיצול ההפרשות בין המוצרים , ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה

  . סוכנות ההסדר–השונים בידי גורם אחד 

בדרך , רת קרנות פנסיה חדשותסוכנויות ההסדר והסוכנים מתוגמלים עבור מכי
תגמול הסוכנים ; בהעל פי הכללים הנהוגים באמצעות מנורה מבטחים ביטוח וכלל 

ומנהלי ההסדר כאמור נעשה באמצעות תשלום עמלה בגובה חלק מדמי הניהול 
מנורה מבטחים פנסיה התקשרה ,  בנוסף.אותם גובה מנורה מבטחים פנסיה

  .  להלן3.9.2ף טים ראו גם סעי לפר.בהסכמי הפצה עם מספר בנקים

 או יותר מהיקף דמי הגמולים 10%למנורה מבטחים פנסיה אין ערוץ הפצה המניב 
  . הנגבים בקרנות הפנסיה שבניהולה

  ביטוח משנה  3.6

 הינן ארוכות טווח והן נקבעות בענף ביטוח חייםהתקשרויות הקבוצה בביטוחי משנה 
) כולל מלחמה(למעט כיסוי קטסטרופות , לפי תוכניות הביטוח ואינן קצובות בזמן

או מתחדשים מדי שנה והם תקפים /חוזי ביטוח המשנה נחתמים ו. המתחדש מדי שנה
   .לגבי פוליסות ביטוח חדשות

  בתחום10%- גבוה מפרמיה מסך פרמיות ביטוח המשנהה שיעורמבטחי משנה ש
  :ת בדוח בתקופות המתוארו)ח"שבאלפי  (ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח
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2008 2007   
  
  
  
 
  

 שם מבטח המשנה
  

  
  
  
  
  

דירוג 
S&P  

  

  
  
  
  
  
  

 מדינה
  

פרמיה 
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
לביטוח 
 משנה

פרמיה 
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
לביטוח 
 משנה

Swiss Reinsurance A+  63.3% 116,923 63.7% 127,025 שוויץ 
Munich 
Reinsurance AA- 19.5% 36,899 18.5% 36,899 הגרמני 
General& 
Colonge Life Re 
of America AAA 114.4% 21,123 11.4% 22,815 ב"ארה 

  

התפלגות פרמיית ביטוח משנה בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח לפי קבוצות 
  :דירוג מרכזות

פרמיה שנרשמה לטובת 
 )ח"שבאלפי (מבטח המשנה 

כ לתחום "שיעור מסה
  קבוצת דרוג פעילות

 S&Pמרכזת דירוג 
  2008 2007 2008 2007 

AA 98.0% 34.0% 181,113  67,702  ומעלה 
A 30,878  3,108 65.7% 1.7% 

 או לא BBB -נמוך מ
 0.3% 0.3% 633  705  מדורגות

 100.0% 100.0% 184,854 199,285  כ"סה
  

המשנה העיקריים ובכלל זה לתיאור סוגי ביטוח , לפירוט הנושא ברמת הקבוצה
 לפרטים.  להלן7.4ראו סעיף , ומדיניות החברה לעניין ביטוח משנה בענף ביטוח החיים

 . בדוחות הכספיים)2)(יג(2נוספים בדבר ביטוח משנה ראו גם באור 

  ספקים ונותני שירותים  3.7

הקבוצה רוכשת מוצרים ושירותים לצורך פעילותה השוטפת בתחום הפעילות ממספר 
, חוקרים, ספקי שירותים משפטיים, ים ובכלל זה ספקי ציוד ותחזוקהרב של ספק

  .ספקי שירותים רפואיים ועוד, ספקי תוכנה וחומרה

מרפאות ובתי , הספקים העיקריים של הקבוצה הינם רופאיםבענף ביטוח הבריאות 
קשורה הקבוצה , בנוסף. חולים פרטיים למתן שירותים רפואיים בהתאם לפוליסות

ם מספר ספקי שירותי ניהול רפואי לצורך תפעול מערך השירותים השונים בהסכמים ע
ל כוללת התחייבויות של הספק למתן "ההתקשרות עם הספקים הנ. למבוטחים

תשלום עבור כל פעולה או : השירות והסדרי תשלום באחת משתי דרכים עיקריות
 הקבוצה ,וסףבנ). קפיטציה(תשלום קבוע הנגזר בין היתר ממספר המבוטחים בפועל 

, כמו כן. ל"התקשרה עם שתי רשתות בינלאומיות למתן שירותים רפואיים בחו
  .המתפעל את מערכת שירות הלקוחות של הקבוצה, הקבוצה קשורה בהסכם עם ספק

  :למעט כמפורט להלן, לקבוצה אין תלות בספקים ונותני שירותים

: להלן(מ " תוכנה בע הקבוצה התקשרה עם חברת סאפיינס ישראל מערכות2003בשנת 
 טופז("בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מערך ביטוח חיים ") סאפיינס"

 ושינויים רגולטוריים 2004על רקע רכישתה של מנורה מבטחים פנסיה בשנת "). חיים
בשנים התקשרה הקבוצה , בתחום הפעילות כמו גם התפתחות עסקית של הקבוצה
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  הפנסיה כיויקט נוסף לפיתוח מערכת לניהול מערל בפר"עם הספק הנ, 2005- ו2004
פיתוח מערכת . ")מערכת טופז: " להלן-טופז חיים וטופז פנסיה  יחד ") (טופז פנסיה("

טופז חיים נמצא בשלב המאפשר תפעול של חלק מהפוליסות ומתבצעת פעילות פיתוח 
ת טופז פיתוח מערכ. נוספת לצורך הגעה לתפעול מלא של סוגי הפוליסות נוספות

מבוצעת פעילות תחזוקה שוטפת של , בנוסף. פנסיה  הגיע לשלב תפעולי מלא
 2008בשנת  לסאפיינסהקבוצה שילמה . לרבות עדכונים הנדרשים מעת לעת, המערכות
כי , החברה מעריכה. ח" מלש35 - בה שולם סך של כ2007 לעומת שנת 41 -סך של כ

ח לצורך השלמת " מיליון ש20 -כבשנתיים הקרובות תידרש להשקיע סך נוסף של 
המבוסס על המידע , הערכת החברה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד. הפרויקט

יתכן , על רקע מורכבותו של הפרויקט. והנתונים המצויים בפני החברה במועד הדוח
,  בשל תיקוני חקיקה ורגולציה מהותיים נוספים,בין היתר, כי צפי זה לא יתממש

   .היקף הפרויקטאשר ישליכו על 

  תחרות  3.8

  תנאי התחרות בתחום הפעילות והמתחרים העיקריים  3.8.1

  כללי

שהן בעיקרן הרפורמות בתחום ,  בשנים האחרונותהרפורמות שחלו בתחום
הרפורמות בענף הפנסיה וכניסת חברות הביטוח לפעילות , ביטוח חיים

 ביטול ,הפנסיה תוך הרחבת מערך ההפצה של הפנסיה באמצעות סוכנים
 והרפורמות בשוק ההון בין המוצרים השוניםהחסמים על המעברים 

 הגבירו את התחרות בתחום נכסי החיסכון לטווח ארוך ,)רפורמת בכר(
. בעיקר בשל היטשטשות הקווים המפרידים בין המוצרים השונים בתחום

התחדדה התחליפיות בין מוצרי ביטוח החיים לבין שאר מוצרי , כפועל יוצא
קופות גמל וכן תוכניות חיסכון , קרנות פנסיה: כון לטווח ארוך כגוןהחיס

כי בעקבות ההגבלות שהוטלו על הבנקים להחזיק , יצוין לעניין זה. בבנקים
חלקם של הבנקים בתחרות בתחום הפעילות , קופות גמל) כבעלים(ולנהל 

   . וכן בייעוץ פנסיוני לציבורמתמקד בניהול תכניות חיסכון לטווח ארוך

היות וכל קבוצות הביטוח הפועלות כיום בשוק האמור מציעות , בנוסף

, )”One Stop Shop“(כמעט את כל מגוון מוצרי החיסכון לטווח ארוך 
התחרות מתמקדת באיכותם של המוצרים ובמידת התאמתם לצורכי 

  . הלקוח והעדפותיו

להתקנת תקנות , לקביעת הסדר פנסיית חובה במשק, להערכת הקבוצה
 3.1.2 -  ו3.1.1ראה סעיפים (יוד ולשינוי ייעודן של קופות הגמל ההוניות הנ

מתן רישיונות , כך למשל. עשויה להיות השפעה על התחרות בשוק, )לעיל
לפעול כקופות גמל לקצבה ,  כקופות גמל הוניותשפעלו עד כהלקופות גמל 

ן מכיוו. עשויה לפתח תחרות נוספת בתחום, במשקעל רקע חובת הפנסיה 
 לא ניתן במהלך השנה האחרונהיצאו לפועל  אלה  מורכבותשרפורמות

הערכת החברה הינה מידע  .השפעתן על התחרותאופן ומידת להעריך את 
צפי זה עלול . צופה פני עתיד המבוססת על הרפורמות האחרונות בתחום

שלא להתממש במקרה של תיקוני חקיקה אשר אין ביכולת החברה לחזות 
התנהגות השוק באופן שונה מזה המוערך על ידי החברה או במקרה של 
  .במועד דוח זה

להלן יפורטו מאפיינים ספציפיים של התחרות בענפים השונים בהם פועלת 
  .החברה במסגרת פעילותה בתחום

  ביטוח חיים    ) 1(

התחרות בענף ביטוח החיים מתרכזת בעיקרה סביב מגוון תוכניות 
 ובכלל זה הבטחת קצבה ת הביטוחהביטוח המוצעות על ידי חברו

רמת סיכון , התשואה המושגת על הנכסים לאורך זמן, במסגרתן
השירות הניתן , מובטחת/ביחס לתשואה המושגת הנכסים
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בעקבות רפורמת  .וכן היחס בין הפרמיה לבין דמי הניהול, למבוטחים
בכר והוראות רגולטוריות שנועדו להגברת השקיפות והיכולת של 

התחדדה התחליפיות , לבחור את המוצר המתאים ביותרהמבוטחים 
וכן הנגישות והמודעות של הלקוח , של מוצרי החיסכון לטווח ארוך

  .הסופי למוצרים אלה

ידי קבוצות הביטוח הגדולות - משוק ביטוח החיים נשלט על95%-כ
  ).הראל והפניקס, כלל, מגדל, הקבוצה(בענף 

הפרמיות לשנת הדוח קף הי, לפי פרסומי התאחדות חברות הביטוח
ממכירות שוטפות חדשות , בכל חברות הביטוח, בענף ביטוח החיים

 3,355 - הסתכם בכ)מוצרי ביטוח ישנים ופעמיות-ללא פרמיות חד(
הפרמיות . 4% -גידול של כ. 2007ח בשנת " מלש3,214 לעומת ח"מלש

 ובביטוחי 24% - בפוליסות פרט בשוק הביטוח הישראלי קטנו בכ
היקף  . לעומת התקופה המקבילה אשתקד5.4% - גדלו בכמנהלים

 בדצמבר 31 נכון ליום החדשות של מנורה מבטחים ביטוחהמכירות 
  .5מכלל המכירות החדשות של ביטוח חיים בארץ 6.9% -הינו כ, 2008

התחרות בעיקרה מתנהלת בין חמשת חברות הביטוח הגדולות לפי 
    :חלוקת פלחי שוק הבאה

  

התפלגות פרמיות בין קבוצות וחברות הביטוח בישראל 

בענף ביטוח חיים ליום 30.9.08

מגדל , 32%

הראל, 14%כלל, 24%

הפניקס, 15%

מנורה, 10%

אחר, 5%

  
  

  .  על פי דוחות כספיים של המבטחיםהנתונים* 

, בין היתר, תלויה, יכולת הקבוצה להתמודד עם התחרות בתחום זה
בהתייעלות בתשומות הייצור תוך שמירה , בהרחבת מערך המכירות

בשימור התיק הקיים , בפיתוח מוצרים ייחודיים, על רמת השירות
  . בתחום התשואות למבוטחיםותמובילוב

משפיעים על התחרות בענף הם חברות הביטוח הגורמים העיקריים ה
המתחרות על נתחי השוק שלהן וסוכני הביטוח אשר משפיעים גם הם 

למגמה , להערכת הקבוצה. על גודל נתחי השוק של המבטחים השונים
ן בידי קופות החולים תהיה "המסתמנת לאחרונה של הרחבת השב

חייב את השפעה על יכולת הקבוצה להרחיב את פעילותה בענף ות
חודיים חדשים שיותאמו למצב השוק יהקבוצה לפתח מוצרים י

  .המשתנה

                                                 
5

  . TOP FINANCE לא כולל פוליסות מסוג  
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רמת : הגורמים המחזקים את מעמדה התחרותי של הקבוצה הינם
השירות הגבוהה של הקבוצה בעת ניהול תביעות ותשלום תגמולי 

שיעור תגמול הסוכנים והאטרקטיביות של מגוון המוצרים , ביטוח
  .קבוצהותעריפי הביטוח שמציעה ה

בביטוחי הוצאות רפואיות הקבוצה מתמקדת יותר בביטוחי פרט 
. ובביטוחי שיניים הקבוצה מתמקדת יותר בביטוחים קבוצתיים

בביטוחים קבוצתיים רמת התחרות גבוהה במיוחד ומתבטאת בין 
  . היתר בשחיקת מחירים

   גורמי ההצלחה הקריטיים בענף הפעילות והשינויים החלים בהם

בענף הבריאות ) טכנולוגיים ואחרים(ינויים מהותיים מעקב אחר ש
תוך התאמת הכיסויים בפוליסות לדרישות המשתנות ויצירת 

 ביטוח הבריאות המאופיין בענף התמודדות מאפשרתכיסויים חדשים 
. בשנים האחרונות בחדשנות וצמיחה מחד ותחרותיות גבוהה מאידך

רם משפיע להצלחת שירות לקוחות יעיל ומקצועי יהווה גו, כמו כן
  .הקבוצה בענף זה

   פנסיה    ) 2(

בין חברות הביטוח אשר בבעלותן חברות בעיקר התחרות בענף הינה 
קרנות הפנסיה שבשליטת חברות הביטוח . לניהול קרנות פנסיה

 מנתח השוק של קרנות הפנסיה החדשות בשוק 90%-מהוות למעלה מ
  .הפנסיוני ארוך הטווח

מקפת אישית שבשליטת : ף הפנסיה הםהמתחרים העיקריים בענ
והראל פנסיה ; עתודות שבשליטת קבוצת כלל-מיטבית; קבוצת מגדל

  . שבשליטת קבוצת הראל

ביטוח וחיסכון ,  על פי נתוני אגף שוק ההוןלמיטב ידיעת הקבוצה
התפלגות נכסי קרנות הפנסיה בין המתחרים בענף , במשרד האוצר

   :כדלקמןהינה , 2008 בדצמבר 31נכון ליום 

 %מיטבית עתודות , 26.6 %מקפת אישית , 40.7 %מבטחים החדשה 
  .  3.6 %יתר הקרנות , 3.3 %גלעד , 7.0 %הראל פנסיה , 15.8

  

מתמקדת במאמצים להעברת עמיתים בין קרנות בענף זה התחרות 
  . הפנסיה השונות ובגיוס לקוחות חדשים

 התפלגות נכסי קרנות הפנסיה החדשות ליום
2008 31 בדצמבר 

מקפת 
 אישית

26.6%

מיטבית 
 עתודות

15.8%

7.0%

הראל 
 פנסיה

3.3% 
גלעד

3.6%  

יתר 
  הקרנות

מבטחים 
 החדשה

40.7%
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השתנה כאמור מבנה התחרות בתחום כולו וכן , רבעקבות רפורמת בכ
 בעקבות כניסתו לתוקף של חוק הייעוץ הפנסיוני. בענף הפנסיה

חלו הבנקים לתת ה, לעיל) א(3.1.2והתיקון לחוק זה כמפורט בסעיף 
ההסכם הקיבוצי הכללי וצו ההרחבה . הפנסיה לציבור ייעוץ בנושא
ל התחרות בתחום צפויים גם הם להשפיע ע, בנושא פנסיית חובה

כתוצאה , להערכת הקבוצה). לעיל) ו(3.1.2ראו סעיף , לפירוט(
החלה להצטרף לקרנות הפנסיה אוכלוסיה חדשה שלא , מהאמור לעיל

הערכת החברה כוללת מידע הצופה פני . הייתה מבוטחת בהן בעבר
עתיד המבוססת על השפעתם האפשרית של שינויי החקיקה על 

 להתממש בשל תיקוני חקיקה או העדפת צפי זה עלול שלא, הענף
   .צרכנים שונה

 כקופות גמל הוניות לפעול שפעלו עד כהמתן רישיונות לקופות גמל 
עשויה לפתח , במשק על רקע חובת הפנסיה ,כקופות גמל לקצבה
החלה להתגבש רפורמות אלה השפעת מכיוון ש. תחרות נוספת בתחום
 על  האפקטיביתעתן לא ניתן להעריך את השפרק בשנה האחרונה

הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד המבוססת על  .התחרות
צפי זה עלול שלא להתממש במקרה . הרפורמות האחרונות בתחום

של תיקוני חקיקה אשר אין ביכולת החברה לחזות או במקרה של 
התנהגות השוק באופן שונה מזה המוערך על ידי החברה במועד דוח 

   .זה

מנורה מבטחים ,  על תיק הלקוחות הקיים והרחבתועל מנת לשמור
 מעבר של עמיתיה לקרנות הפנסיה המתחרות צמצוםפנסיה פועלת ל

משתתפת מנורה , במסגרת זו. לגיוס לקוחות חדשים, במקבילו
מנורה מבטחים , כמו כן. מבטחים פנסיה מפעם לפעם במכרזי פנסיה

על פני הקרנות פנסיה פועלת על מנת להדגיש את יתרון הגודל שלה 
 פועלת מנורה מבטחים פנסיה להשגת תשואה בנוסף. המתחרות

לשמירה על ; גבוהה למבוטח על חלק הצבירה שלו בקרן הפנסיה
  .חיתום רפואי ועסקיועל ביצוע ; תשואה דמוגרפית גבוהה

שיטות להתמודדות עם התחרות והגורמים המשפיעים על מעמדה   3.8.2
  התחרותי של הקבוצה בתחום

סינרגיה בין : שיטות העיקריות של הקבוצה להתמודד עם התחרות הןה  
החברות השונות בקבוצה במתן פתרונות כוללים ללקוחות הקבוצה בכל 
אפיקי החיסכון ארוך הטווח תוך הישענות על גודלה ויציבותה של מבטחים 

שיפור השירות ללקוח תוך ; קרן הפנסיה הגדולה בישראל, החדשה
הרחבת מערך הסוכנים והסתייעות בסוכנים העובדים ; התייעלות תפעולית

 השתתפות במכרזים מרכזיים בתחום; עם הקבוצה כמקור להפניית לקוחות
   .ועוד

הגורמים המרכזיים המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום 
חוסנה הפיננסי ; הם היותה של מנורה מבטחים פנסיה מובילה בענף הפנסיה

שירות הגבוהה של הקבוצה בעת ניהול תביעות ותשלום רמת ה; של הקבוצה
וכן קשר ארוך טווח עם סוכנים שמשווקים את מוצרי תגמולי ביטוח 

   .הקבוצה

   הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  3.9

לפרטים (מ לפיתוח מערכת מחשב "לקבוצה הסכם עם סאפייאנס ישראל בע  3.9.1
  ). להלן7.5- לעיל ו3.7ראו סעיף 

 הפצה עם מי חתמה מנורה מבטחים פנסיה על הסכ2008 עד 2006בשנים   3.9.2
בנק מזרחי טפחות  ,מ"גוד לישראל בעיבנק א ,מ"בנק דיסקונט לישראל בע

, מ"בנק לאומי לישראל בע, מ"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע, מ"בע
בנק אוצר החייל , מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע, מ"ישראלי בע-בנק ערבי
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 .מ"מ ובנק הפועלים בע"יובנק בע, מ"בנק פועלי אגודת ישראל בע, מ"בע
 נקבע כי מנורה מבטחים פנסיה תשלם לבנק עמלות הפצה הסכמי ההפצהב

כל אחד מן תחילתו של  .הבהתאם להוראות הדין תמורת הפצת מוצרי
  עימו נערך ההסכםורשה הבנקהמועד בו לא תהא מוקדמת מן הם מיההסכ

  .סיוני כדיןלעסוק בייעוץ פנ

הקבוצה התקשרה עם ביטוח ישיר בהסכם לשיתוף פעולה בענף ביטוחי   3.9.3
. לפיתוח תוכניות ביטוח בריאות שתשווקנה על ידי ביטוח ישיר, הבריאות

במסגרת ההסכם תבטח הקבוצה בביטוח משנה שיעור מסוים מהסיכון 
יים של ותסייע לביטוח ישיר להתקשר עם ספקי השירותים הרפוא, בתכניות

הקבוצה בתנאים זהים לאלו המוסדרים בחוזים בין הקבוצה לבין ספקיה 
 האישור -  ההסכם קיבל את אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים(

דהיינו הוא תקף עד ליום , 21.11.04,  שנים מיום מתן ההחלטה5-ניתן ל
ן נכו. 2006ל החלו להימכר בשנת "תכניות ביטוח הבריאות הנ). 20.11.09

היקף הפעילות מכוח הסכם שיתוף הפעולה האמור אינו , למועד הדוח
  .מהותי



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
66-א

  ביטוח רכב חובה  .4

  מידע כללי על תחום הפעילות  4.1

מהווה תנאי מוקדם הכרחי לשימוש ביטוח רכב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר 
  .לרכוש ביטוח רכב חובה רכב מנועי בעלכל על . ברכב מנועי

 חום ביטוח רכב חובה מתבצעת באמצעות מנורה מבטחים ביטוחפעילות הקבוצה בת
התוצאות העסקיות המפורטות , לאור האמור.  גם באמצעות שומרה2008והחל משנת 

  . כוללת את פעילות הקבוצה ללא שומרה2007בפרק זה לשנת 

מגמות והתפתחויות המשפיעים או עשויים להשפיע בעתיד על , להלן מספר מאפיינים
  .בוצה בתחום זהפעילות הק

  מבנה תחום הפעילות ושינויים שחלו בו  4.1.1

 רכבביטוח פקודת : "להלן (1970-ל"תש, ]נוסח חדש[פקודת ביטוח רכב מנועי 
קובעת שנהג רשאי להשתמש ברכב מנועי אך ורק אם הרכב מבוטח ) "מנועי

  .פקודת ביטוח רכב מנועיתוקף בהתאם להגדרות -בביטוח חובה בפוליסה בת

 או "חוק הפיצויים: "להלן (1975-ה"תשל, פיצויים לנפגעי תאונות דרכיםחוק 
קובע כי המשתמש ברכב מנועי חייב ) "חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים"

. לפצות את הנפגע בגין נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב
זאת ו, האחריות היא מוחלטת ולא תלויה באשם מצד הנהג או מצד אחרים

  .בכפוף לחריגים הקבועים בחוק הפיצויים

הכיסוי הביטוחי בענף זה ניתן על ידי המבטחים השונים המורשים לפעול 
בעל . ואולם כל חברת ביטוח רשאית לדחות מבוטח על פי שיקול דעתה, בענף

, כלי רכב שסורב כאמור ולא השיג כיסוי ביטוחי באחת החברות הפועלות בענף
 המאגר הישראלי -" פול"ה". פול"חובה באמצעות הרשאי לרכוש ביטוח 

 אשר נושאות ,שהינו בבעלות כל חברות הביטוח הפועלות בענף(לביטוח רכב 
מחויב מכוח הדין לבטח ) על פי חלקן היחסי בענף, בהפסדיו או ברווחיו

ותעריפיו גבוהים ,  לכל דברמבטחפועל כ" פול"ה. מבוטחים שסורבו כאמור
  ).להלן) ו(4.1.3ראו סעיף (וח אחרות בשוק מתעריפי חברות ביט

, ")קרנית: "להלן(בתחום זה פועלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים , בנוסף
ח חוק הפיצויים ושתפקידו לפצות נפגעי ושהינה תאגיד סטטוטורי שהוקם מכ

בשל העילות , תאונות דרכים שאין באפשרותם לתבוע פיצויים מאת מבטח
מדמי פעילותה של קרנית ממומנת מהפרשה . וייםהמפורטות בחוק הפיצ

) ה(4.1.3ראו סעיף ( שנקבע בצו לפי חוק הפיצויים ,בשיעור קבועהביטוח 
  ).להלן

של הגברת שקיפות , שהונהגה על ידי המפקחבשנים האחרונות קיימת מגמה 
ושינוי בתרבות הצריכה , תוך צמצום הפיקוח על התעריפים, תעריפי הביטוח
החברות של  תעריפי הביטוח בין המשווים ,בשוק הביטוחשל הלקוחות 

  .השונות

הונאה בביטוח רכב "קט כלל ענפי למניעת  הושלם פרוי2005במהלך שנת 

 Insurance Servicesהנשען על מאגר מידע מרכזי המתופעל על ידי , "חובה
office of Israel Ltd )להלן" :ISO) ("Claim Search Israel .( החל מינואר

חברות הביטוח רשאיות להשתמש במאגר המידע לצורך זיהוי חשדות , 2006
עלות הקמת המאגר והשימוש בו מתחלקת . למקרי הונאה בתביעות רכב חובה

פעולת המאגר ודרכי השימוש של החברות בו עוגנו . בין חברות הביטוח
בחודש , בהקשר זה פרסם המפקח. בהסכם ענפי וגובו בחקיקה מתאימה

חוזר שעניינו שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף , 2008אוקטובר 
החוזר קובע את התנאים לעיון במידע המצוי במאגר ואת . ביטוח רכב חובה

אמות המידה לקביעת כשירות המורשים להפניית שאילתה בקשר לפרטים 
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הקמה וניהול של מאגרי (בהתאם לתקנות ביטוח רכב מנועי , אשר במאגר
כל מבטח ימנה מבין עובדיו הבכירים , על פי החוזר. 2005 - ד "התשס, )מידע

לקבוע את , בין היתר, אשר יהיה אחראי, ממונה על מניעת הונאות ביטוח
למעט הוראת , 2008תחילתו של החוזר בחודש נובמבר . כשירות המורשים

החוזר . מעבר לסעיף העוסק באימות פרטי המידע במאגר בעת תהליך החיתום
דם שעניינו הרשאות לעניין מאגר המידע לאיתור הונאות בענף מבטל חוזר קו

   .2004משנת , ביטוח רכב חובה

  תיאור של תחום הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללו בו  4.1.2

מעניקה כיסוי לבעל , רכב מנועיביטוח בהתאם לפקודת , פוליסת ביטוח חובה
חוק הפיצויים ומפני  מפני כל חבות שהם עלולים לחוב לפי ,הרכב והנוהג בו

לנוסעים בו , נהג הרכבחבות אחרת שהם עלולים לחוב בשל נזק גוף שנגרם ל
  . השימוש ברכב מנועימ או להולכי הרגל שנפגעו כתוצאה

והוא , הכיסוי הביטוחי בתחום רכב חובה קבוע ואחיד בין חברות הביטוח
יטוח רכב  פורסמו תקנות לב2007בחודש ספטמבר . נקבע על פי הוראות הדין

לפירוט בדבר . חובה שעניינן קביעת תנאים אחידים בין חברות הביטוח
התחרות בתחום זה מתמצה בעיקר במחיר . להלן )י(4.1.3התקנות ראו סעיף 

   . להלן4.9כמתואר בסעיף 

  :  הינםשל ביטוח רכב חובה העיקריים מאפייניםה

  .ביטוח רכב חובה נכנס לתוקף רק לאחר תשלום פרמיה במלואה  .א

כאשר בביטוח זה לא נקבע גבול , דיןבחובת הביטוח והיקף הכיסוי נקבעו   .ב
 פעמים 3- כי מרכיב הכיסוי לאובדן השתכרות מוגבל עד ל, יצוין. אחריות

  . השכר הממוצע במשק

תעריף ביטוח רכב חובה מסתמך על תעריפי הסיכון המומלצים על ידי   .ג

ISO .ISOמפעיל : "להלן(דע  קיבלה זיכיון להקמה ותפעול של מאגר מי
 האוסף מידע מחברות הביטוח לצורך פרסום תעריף ,")מאגר המידע

הפרמטרים המאושרים . סיכון ממוצע לפי פרמטרים מסבירי סיכון שונים
 גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב ,מין, נפח מנוע: לשימוש כיום הינם

ילות  מספר של,מספר תביעות קודמות, ותק רישיון הנהיגה, דרך קבע
 מטרת השימוש ברכב, הבעלות על הרכב,  השנים האחרונות3- הרישיון ב

כל מבטח רשאי לבחור באילו מהפרמטרים . והימצאות כריות אויר ברכב
לעניין ההתחשבות בפרמטרים על ידי  (להשתמש לצורך קביעת התעריף

  ). להלן) ב( 4.1.4ראו סעיף , מנורה מבטחים ביטוח

  .בהוכחת אשםאינה תלויה ם לפיצוי זכאות הנפגע בתאונת דרכי  .ד

של מספר , תביעות הביטוח בתחום זה מאופיינות בזמן בירור ארוך יחסית  .ה
בין מועד קרות האירוע הביטוחי לבין מועד התגבשות הנזק וסילוק , שנים

  ").זנב תביעות ארוך("התביעה 

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות    4.1.3

לרבות הוראות חוק , תחום הפעילות כפוף להוראות הדין החלות על מבטחים
רכב מנועי וחוק ביטוח רכב ביטוח פקודת , הפיקוח והתקנות שהוצאו על פיו

כפי , והתקנות שהוצאו על פיהם וכן להוראות המפקח, מנועי כהגדרתו להלן
  .שמתפרסמות מעת לעת

לותה של הקבוצה בתחום להלן תמצית הדינים המרכזיים החלים על פעי
וכן עיקרי )  לעיל4.1.1רכב מנועי כנזכר בסעיף ביטוח בנוסף לפקודת (

  :בשנתיים האחרונותההוראות הרגולטוריות שפורסמו 
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הסדרים , ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת(חוק ביטוח רכב מנועי   )א(
חוק : "להלן (1997-ז"התשנ, לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר

  "): תנאי תחרות

חוק תנאי תחרות עיגן רפורמה בתחום רכב חובה במטרה לקבוע כי 
, מבטחים העוסקים בביטוח רכב מנועי יפעלו בתום תקופת המעבר

  .בתנאי תחרות מבוקרת, 2003הראשון בינואר שהסתיימה ביום 

עברו מרבית חברות הביטוח לתעריף , בהמשך לרפורמה האמורה
המתבססים על חישובי הסיכון שנקבע בהתאם לכללים , דיפרנציאלי

על פי עקרונות אקטואריים , הטהור שמבצע מפעיל מאגר המידע
תוך התחשבות , לרבות הפול, מקובלים בהתאם לתוצאות הענף כולו

  . לעיל4.1.2 שונים כאמור בסעיף בפרמטרים

-ד"התשס, )הקמה וניהול של מאגר מידע(תקנות ביטוח רכב מנועי   )ב(
  ") מאגר מידעתקנות : "להלן (2004

הוקם מאגר מידע שמנוהל בידי חברת , בהתאם לתקנות מאגר מידע

ISO , וזאת לשם הבטחת מטרות פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק תנאי
בתקנות נקבעה חובה על המבטחים להעביר מידע רלבנטי . תחרות

בהפעלת . למפעיל מאגר המידע בהתאם לתכנית שאישר המפקח

ראו ( להוראות המפקח ISO כפופה, ותמאגר המידע כהגדרתו בתקנ
  ). לעיל4.1.2-  ו4.1.1גם סעיף 

מפעיל מאגר המידע אחראי לניהול המאגר והפקת דוחות אשר 
להערכת הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי ולטיפול , בין השאר, ישמשו

כן נקבע כי המבטחים ישאו במלוא עלות הקמת . בהונאות ביטוח
שעל מבטחים לשלם עבור שירותי מאגר והתשלומים , המאגר ותפעולו
בהתחשב בחלקו היחסי של כל מבטח , בין היתר, המידע ייקבעו

וכן באיכות ובמועדי הדיווח , בתחום בהתאם לנתוני שנה קודמת
יהיה , נקבע כי מבטח שלא מסר מידע למאגר כמצוין לעיל. למאגר

  .חייב בתשלום סכומים כנקוב בתקנות מאגר המידע

 חוזר אשר 2006 אלו פרסם המפקח בחודש אוגוסט בהמשך לתקנות
עניינו הסדרת העברת המידע האמור מחברות הביטוח למפעיל 

 חוזר שעניינו 2008כמו כן פרסם המפקח בחודש אוקטובר . המאגר
, שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה

  .לעיל 4.1.1לפרטים ראו סעיף 

  ועיפקודת ביטוח רכב מנ  )ג(

כאמור לעיל פקודת ביטוח רכב מנועי קובעת כי נהג רשאי להשתמש 
ברכב מנועי אך ורק אם הרכב מבוטח בביטוח חובה בפוליסה בת 

כמו כן מסדירה פקודת . תוקף בהתאם להגדרות פקודת רכב מנועי
את חובות , ביטוח רכב מנועי את חובות הביטוח החלות על נהגים

ם בקשר עם תנאי פוליסות המבטחים ואת ההסדרים המותרי
 התקבל חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב 3.4.08בתאריך . הביטוח
כהגדרתה ,  המסמיך את הרשות2008-ח"התשס, )17' מס(מנועי 

לקבוע תנאים בדבר השתתפות עצמית , בפקודת ביטוח רכב מנועי
  .מותרת ממבוטח

 השתתפות( פורסמו תקנות ביטוח רכב מנועי 2008בחודש אוקטובר 
המסדירות את נושא , 2008-ח"התשס, )הוראת שעה)(עצמית

על פי . ההשתתפות העצמית בפוליסות ביטוח רכב חובה מסוג אופנוע
ניתן יהיה לרכוש ביטוח רכב חובה הכולל השתתפות עצמית , התקנות

בתנאי שהאופנוע נמצא בבעלות פרטית ואיננו משמש , לאופנוע בלבד
 חברות הביטוח בגילוי נאות כלפי התקנות מחייבות את. למטרות עסק
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וקובעות כי מבטח רשאי יהיה לכלול תניה בפוליסה רק אם , המבוטח
שבו מפורטים , המבוטח חתם על נספח נפרד לטופס הצעת הביטוח

ההבדלים בין פוליסה הכוללת השתתפות עצמית לבין פוליסה ללא 
תוך ציון סכום ההשתתפות העצמית וסכום , השתתפות עצמית

  .ה בפרמיה בשל ההשתתפות העצמיתההנח
  

בהתאם לתיקון לפקודת ביטוח רכב מנועי וכן בהתאם לתקנות 
חוזר שעניינו , 2008פרסם המפקח בחודש ספטמבר , הנזכרות לעיל

מבטח רשאי להציע , על פי החוזר. השתתפות עצמית בביטוח חובה
: להלן(חוזה ביטוח רכב חובה הכולל תניה בדבר השתתפות עצמית 

כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי , לגבי מנהל הסדר"). ניהת"
נקבע , 2001-א"התשס, )הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף(

במקרה בו . חוזה ביטוח הכולל תניה, כי עליו להציע לכל פונה
המבטח ומנהל ההסדר יגבו דמי ביטוח , הפוליסה כוללת תניה

כי דמי ההשתתפות , חוזרעוד נקבע ב. כמפורט בחוזר, מופחתים
  .העצמית לא יעלו על סכומים הנקובים בו

  
  חוק הפיצויים   ) ד(

החוק נועד ליצור מנגנון יעיל ומהיר לבירור הזכאות לפיצויים 
בין , החוק קובע. כל זאת במנותק משאלת האשם, ולהערכת שיעורם

מיהו הזכאי לפיצויים ומהם סדרי הדין , מהי תאונת דרכים, היתר
  .ם כאלובמקרי

 חודשה עבודתה של ועדת המעקב לחוק הפיצויים 2006במהלך שנת 
לבחון תיקוני , בין היתר,  שמטרתה,שהוקמה על ידי משרד המשפטים

כגון הגדלת סכום  ,ועדהולנושאים הנדונים ב. חקיקה בחוק האמור
הגבלת הפיצוי המגיע לנפגעי , )כאב וסבל(הפיצויים בגין נזק לא ממוני 

) ז(4.1.3כמתואר בסעיף " (השנים האבודות"ים בגין תאונות דרכ
 ונושאים אחרים שיטופלו על ידי קביעת השתתפות עצמית) להלן

יחד . עשויה להיות השפעה על תחום הפעילות של רכב חובה, הועדה
  .לא ניתן להעריך את היקפה של השפעה זו, בשלב זה, עם זאת

ויים לנפגעי תאונות  התקבל חוק לתיקון חוק פיצ2008בחודש פברואר 
ח "התשס, )מספר כלי רכב המעורבים בתאונה) (20' תיקון מס(דרכים 

אם אירעה תאונת דרכים בה היו מעורבים , לפי התיקון לחוק. 2008 -
ישלמו , אופנוע אחד או יותר ורכב אחר אחד או יותר שאינו אופנוע

 מהפיצויים 75%המבטחים של הרכב האחר למבטחים של האופנוע 
,  נזקי גוף שהמבטחים של האופנוע חייבים בתשלומם עקב התאונהעל

כיום שיעור ההשתתפות בחבות של (למעט חבות כלפי הולך רגל 
המבטחים של , בנוסף נקבע בתיקון כי). 50%מבטחי הרכב האחר הנו 

הרכב האחר יהיו חייבים יחד ולחוד כלפי המבטחים של האופנוע 
  .ב בחלקים שוויםובינם לבין עצמם ישאו בנטל החיו

 התקבל חוק לתיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות 2008בחודש יוני 
חוק קובע כי קרנית התיקון ל. 2008-ח"התשס, )21' תיקון מס(דרכים 

לנפגע , תמסור מידע בדבר שם המבטח של רכב ומספר הפוליסה שלו
בנוסף . הגוף האמור/ או לגוף אשר ייקבע בהתאם לבקשת הנפגע

ק קובעת כי קרנית תמסור למשטרת ישראל מספרי רישוי הצעת החו
ותקופות ביטוח של כלי רכב לשם חקירת תאונות דרכים ואכיפת 

  . הוראות דין הנוגעות לכך

  2002-ב"התשס, )מימון הקרן(צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים   )ה(

 נקבע כי על חברות הביטוח 1.11.03בצו שהינו בתוקף החל מיום 
בגין  )נטו(מהפרמיה  1%, ישירות לקרנית,  בכל חודש10-הלהעביר עד 
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צורך ל, פוליסות ביטוח רכב חובה שנכנסו לתוקף ממועד זה ואילך
  . של קרניתמימון פעילותה

הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת (תקנות ביטוח רכב מנועי   )ו(
  ") תקנות ההסדר: "להלן (2001 –א "התשס, )התעריף

כי המבטחים ייסדו באישור , בין היתר, ענקב, בתקנות ההסדר
תאגיד שינהל את הסדר הביטוח השיורי שנועד ליתן כיסוי , המפקח

 שלא השיגו כיסוי ביטוחי באופן ,ביטוחי למשתמשים ברכב מנועי
 מנוהל על ידי , הסדר ביטוח שיורי זה.ישיר אצל מבטחים בישראל

בהתאם מבוסס על ביטוח משותף של כל המבטחים בענף ו הפול
להוראות בהתאם  וכפי שהיה בשנה החולפת, לחלקם היחסי בענף

 בפול מבטחים ביטוח חלקה של מנורה . שביניהםהסכם הביטוח
על ) בצירוף שומרה (2008 ובשנת 9.1% -כ עמד על 2007בשנת חיתום 

  .12.8% -כ

 פורסם על ידי המפקח חוזר המעדכן את 2008 בחודש ספטמבר
 והוא מבטל 2.11.08 תוקף החוזר הינו מיום .תעריפי הביטוח השיורי

את ההנחיה הקודמת אשר פרסם המפקח בעניין מחודש דצמבר 
2006.  

שירותי אשפוז ושירותים (צו פיקוח על מצרכים ושירותים   ) ז(
  2006- ו"התשס, )אמבולטוריים בבתי חולים לנפגעי תאונות דרכים

חיר שירותי  והוא חל על מ2006 בספטמבר 1הצו בתוקף החל מיום 
 הניתנים בבתי ,אשפוז ושירותים אמבולטוריים לנפגעי תאונות דרכים

המחיר "הצו קובע את המחיר המרבי לשירות לנפגע שיהיה . חולים
שלא עבור , כשהוא נמכר לקופת חולים, המרבי הקובע לאותו שירות

וכן את מחיר הטיפול במחלקה לרפואה דחופה " נפגע תאונת דרכים
ליישום הצו כאמור אין השפעה מהותית על , כת הקבוצהלהער). מיון(

איגוד הנהלת באמצעות , חברות הביטוח. ההתוצאות הכספיות של
,  יצוין.ץ כנגד החלת הצו"הגישו עתירה לבג, חברות הביטוח בישראל

בשל , בין היתר, כי העתירה כאמור הוגשה על ידי חברות הביטוח
במובחן מהסדר ,  מכוח הדיןהסתייגותן מהחלת מנגנון פיקוח מחירים

כי , יצוין. טרם נתקבלה הכרעה בעניין, נכון למועד זה. הסכמי
פנו הצדדים לממונה על הגבלים עסקיים , צ"בהתאם להמלצת בג
מ במשך שנה הן על גובה התעריפים והן על "וקיבלו היתר לנהל מו

   .להלן) ו(4.1.4ראו סעיף , לפרטים .ח"הבקרה בביה

  ") השנים האבודות ("הלכת אטינגר  )ח(

 פסק בית המשפט העליון כי יש להכיר בזכאותו של 2004בחודש מרץ 
שנות (ניזוק או של עזבונו לפיצוי עבור שנות השתכרותו האבודות 

מחודש ,  בפסק דין נוסף).פריון העבודה שקוצרו עקב מותו של הניזוק
 ותשנים אבודמקרים של בנקבע כי הלכה זו תקפה גם , 2006פברואר 

 ראו השנים האבודותלהרחבה בעניין הלכת . כתוצאה מתאונת דרכים
 מכיוון שהלכה זו נוגעת לאחוז קטן מסך התיקים . להלן)ב(6.1.3סעיף 

  .ההשפעה על כלל התביעות נמוכה יחסית, בתחום

 התקבלה הצעת חוק לתיקון לפקודת ביטוח רכב 2008בחודש מרץ   ) ט(
התיקון מחיל את עקרון . 2007-ח"התשס) 17תיקון מספר (מנועי 

התיקון קובע כי . ההשתתפות העצמית גם בענף ביטוח רכב חובה
יוכל לבחור בפוליסה הכוללת , מבוטח שיבקש לרכוש ביטוח חובה

  . השתתפות עצמית או בכזו שאינה כוללת השתתפות עצמית

 תקנות פרסם המפקח טיוטה שלישית של 2008בחודש דצמבר   )י(
חובה תנאי חוזה לביטוח ( )ביטוח(ים פיננסיים הפיקוח על שירות
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 שעניינן קביעת פוליסה תקנית אחידה אשר 2008-ח"התשס, )רכבל
הפוליסה התקנית . תהיה חוזה הביטוח הסטנדרטי והמחייב בענף זה

תוך שמירה על מטרת , תקנה למבוטחים את הכיסוי הביטוחי הנדרש
כים ללא צורך  הבטחת פיצוי לנפגעי תאונות הדר-ד "חוק הפלת

קביעת פוליסה תקנית תאפשר לציבור לשקול , בנוסף. בהוכחת אשם
הוא ") המוצר("מתוך ידיעה כי חוזה הביטוח , את בחירת המבטח

 . אחיד והתחרות שתתפתח תהיה על המחיר והשירות

 החליטה הממשלה להעביר את האחריות למתן 2007בחודש אוגוסט   )יא(
. דרכים מחברות הביטוח לקופות החוליםטיפול רפואי לנפגעי תאונות 

, בהחלטת הממשלה פורטו הצעדים הדרושים לצורך ביצוע ההחלטה
אשר כונסו יחדיו בהצעת חוק ההסדרים שפורסמה בחודש אוקטובר 

להעביר את האחריות למתן , בין היתר, ואשר במסגרתה מוצע, 2007
אות הטיפול הרפואי לנפגעי תאונות דרכים לעניין שירותי הברי

-ד"התשנ, הנכללים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
וברשימת התרופות ") חוק ביטוח בריאות ממלכתי: "להלן (1994

מחברות הביטוח לקופות , לחוק כאמור) ז (8הכלולות בצו לפי סעיף 
-ל"התש, ]נוסח חדש[החולים ולתקן את פקודת ביטוח רכב מנועי 

 1975-ה"התשל, עי תאונות דרכים ואת חוק הפיצויים לנפג1970
עוד מוצע במסגרת הצעת החוק לקבוע הוראות לעניין . בהתאם

 איגוד לביטוח נפגעי רכב בעירבון -" אבנר"הסכומים שיועברו מ
לשם מימון העברת , 2010-2008לקופות החולים בשנים , מוגבל

מוצע לקבוע כי אבנר , כמו כן. האחריות כאמור לקופות החולים
, וזו תעבירם לביטוח לאומי" קרנית"ת הסכומים האמורים לתעביר א

אשר יחלק את הסכומים בין קופות החולים לפי כללי ההקצאה של 
על .  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי17מקורות המימון כאמור בסעיף 

מוצע , מנת לאפשר את ההיערכות הנדרשת ליישום התיקונים כאמור
 בספטמבר 1כים שאירעו מיום לקבוע כי אלה יחולו לגבי תאונות דר

אימוץ ההצעה האמורה בחקיקה עשוי להוביל להקטנת .  ואילך2008
היקף הפרמיות בענף רכב חובה ובמקביל להקטנת עלות התביעות 

במסגרת חוק ההסדרים שאושר על ידי הכנסת . וההוצאות בענף זה
 לא נכללו הצעות התיקון כאמור לעיל ועל כן לא 2007בחודש דצמבר 

תן בשלב זה להעריך מה יעלה בגורל החלטה זו ואת השלכותיה על ני
אם וככל , להערכת החברה לתיקון האפשרי לחוק זה. רווחיות החברה

עשויה להיות השפעה מהותית לרעה על , שיתקבל במתכונת המוצעת
הערכת החברה בעניין זה . הכנסות החברה ורווחיותה בתחום זה

לפיה , סס על הצעת התיקון כאמורהמבו, הינה מידע צופה פני עתיד
  . מרכיב מרכזי בכיסוי הביטוחי דהיום יוצא מתחולת הפוליסה

 פרסם המפקח חוזר שעניינו תעריפי הביטוח 2008בחודש ספטמבר   )יב(
החל מהמועד הנזכר , על פי החוזר. 2008 בנובמבר 2השיורי החל מיום 

. ספח לחוזרכמפורט בנ, ")הפול("ישתנו התעריפים בביטוח השיורי 
כי מרבית תעריפי הביטוח השיורי נותרו ללא שינוי ביחס , יצוין

אשר מוצגים בחוזר , 2007 בינואר 1לתעריפים שחלו החל מיום 
למעט תעריפי ביטוח לרכבת , 2008כשהם מוצמדים למדד מאי 

להובלת נוסעים או מטענים וכן ביטוח הכולל תניית השתתפות 
  .11%עריפו יוזל בשיעור של אשר ת, כמפורט בחוזר, עצמית

 פורסמה טיוטת תקנות לנפגעי תאונות דרכים 2008בחודש דצמבר   )יג (
הטיוטה מסדירה את הגופים . 2008-ט"התשס, )מסירת מידע מהקרן(

הזכאים לקבל מידע מקרנית ואת סדרי הדין בהקשר של קבלת 
  . המידע האמור

פעילותה ראו למגבלות החקיקה המרכזיות החלות על הקבוצה בכלל 
  .להלן 7.2סעיף 
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  ברווחיות ובתמהיל הלקוחות, שינויים בהיקף הפעילות בתחום  4.1.4

  היקף הפעילות

.  עוגנה בחקיקה רפורמה לפתיחת ענף ביטוח רכב חובה לתחרות1997בשנת 
מ " איגוד לביטוח נפגעי רכב בע- חלקו של אבנר , במסגרת הרפורמה כאמור

בכל פוליסות , ח משותף בענף ביטוח רכב חובהששימש כמבט, ")אבנר: "להלן(
בה , 2003 בשנת 0%- עד ל1997 בשנת 70%-הופחת בצורה הדרגתית מ, הביטוח

  .חדל אבנר מפעילותו בהנפקת פוליסות חדשות כמבטח משותף

 ,כך. בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בתעריפי ביטוח רכב חובה
מידע להפחית את התעריף הממוצע  המליץ מפעיל מאגר ה2007בחודש ינואר 

 בהמשך למדיניות המפקח שלא .2007 נוספים החל מתעריף אפריל 6%-ב
לכפות את המלצות מפעיל מאגר המידע בחרה מנורה מבטחים ביטוח שלא 

  . לשנות משמעותית את התעריף הממוצע

  הכנסות

 בתחום ביטוח רכב חובה, חות הכספיים של חברות הביטוח"לדובהתאם 
 בהיקף דמי 3%- חלה עליה של כ2008 החודשים הראשונים של שנת בתשעת

 הכנסות הקבוצה .2007הביטוח שהורווחו לעומת התקופה המקבילה בשנת 
 לעומת התקופה המקבילה 2008גדלו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

  . 2008זאת כתוצאה מאיחוד פעילות שומרה לראשונה בשנת , אשתקד

  רווחיות

, קיימת גישה שמרנית להכרה ברווח, לאור זנב התביעות הארוך, בתחום זה
השנים : "להלן(לפיה בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת הביטוח 

נזקף , לרבות תשלומי התביעות, כל עודף ההכנסות על ההוצאות, ")הפתוחות
הכנסות , בנוסף. ואינו מוכר כרווח") הצבירה: "להלן(לסעיף תביעות תלויות 

עקב .  נזקפות אף הן לצבירה3% סכומי הצבירה בשיעור ריאלי של מהשקעות
הרווח בתחום זה משקף בעיקרו את רווחיותה של שנת החיתום , כך

בצירוף רווחי ההשקעה שנצברו על , 2008שהסתיימה שלוש שנים לפני שנת 
וכן התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים הקודמות , אותה שנה

  .ופעילות שלא נכללת בחישוב העתודות") רותשנים סגו: "להלן(

- קטן הרווח המצרפי של הענף בכ2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת 
לעומת , ח" מלש56 -במונחים כספיים התבטא בהפסד ענפי מצרפי של כ ו108%

 47 - של כהפסדהקבוצה  רשמה 2008בשנת . 2007התקופה המקבילה בשנת 
   .2007ח בשנת " מלש103 -רווח של כבהשוואה ל, ח"מלש

השפעת הורדת , כי בשל זנב התביעות הארוך והצבירה כמתואר לעיל, יצוין
על רווחיות כלל הענף תקבל ביטוי מלא , כמפורט לעיל, התעריפים בתחום

  . בשנים הבאות

או העשויים (הגורמים העיקריים המשפיעים על רווחיות תחום הפעילות 
  :נם כדלקמןהי, )להשפיע על תחום הפעילות

 פרסם המפקח מכתב בעניין פיקוח על 2006בחודש מרץ : שינויי רגולציה  .א
לאור התפתחות התחרות , אשר על פיו, תעריפים בענף ביטוח רכב חובה

בכוונתו לצמצם , בענף כתוצאה מהרפורמה שהונהגה בשנים האחרונות
ולהתערב בשיקול , 2006 במאי 1את הפיקוח על התעריפים החל מיום 

, בשלב ראשון. דעת החברות בקביעת התעריפים במקרים יוצאי דופן בלבד
לא ישתנה הליך אישור התעריפים וחברות הביטוח תמשכנה להגיש 

כי לעניין התעריפים קיימת עדיין , יצוין. התעריפים לאישור המפקח
 שרשאית חברה לקבוע לא יעלה על יהמקסימאלמגבלה לפיה התעריף 

 ניכר שינוילא , בשלב זה. ) כולל שיעור דמיםלא ( מתעריף הפול92%
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לאור . שיווי המשקל התחרותי לאור הסרת הפיקוח מהתעריפים כאמורב
חלה ירידה , הורדות התעריפים היזומות מצד המפקח בשנים האחרונות

, להערכת החברה. מהותית בסכומי הצבירה בשנות החיתום הפתוחות
. בשנים הבאות, וחיות התחוםמשמעות עובדה זו היא ציפייה לירידה ברו

צפי החברה בעניין . מידע זה צופה פני עתיד ולמיטב ידיעתה של החברה
זה עלול לא להתממש כתוצאה מהכנסות בהשקעות גבוהות מהצופה או 

  .לחילופין עליה בתעריפי הביטוח בתחום

הכפופים ) מותאמי סיכון(חברות הביטוח קובעות תעריפים דיפרנציאליים   .ב
 ,כיוםהתעריפים של מרבית החברות מביאים . אישור המפקחלקבלת 

וכך מבוטחים זהירים משלמים פחות , בחשבון את מאפייני הרכב והנהג
ככל , מטרת השימוש בפרמטרים הינה להתאים. ממבוטחים מסוכנים

  . את פרמיית הביטוח לסיכון המבוטח, הניתן

טוח רכב חובה גדלו הפערים בין הפרמיות בבי, כתוצאה מהאמור לעיל  
  .הנדרשות ממבוטחים שונים באותה חברת ביטוח

מתחשבת , מתוך כלל הפרמטרים המותרים לשימוש, דוחנכון למועד ה  
שהינם גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב , הקבוצה בשלושה פרמטרים

ותק רישיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב דרך , דרך קבע
והכול תוך ביצוע אבחנה , )ברכב פרטי בלבד(יר קבע והימצאות כרית או

    .בין רכב פרטי לרכב מסחרי

בסעיף זה לעיל וכן ראו , לתיאור אופן ההכרה ברווחי הקבוצה בתחום זה  .ג
מאחר שמדובר בשמירה של ,  בנוסף.חות הכספיים" לדו)א)(2)(ו(2באור 

לאופן השקעת הכספים והתשואה הנובעת , רזרבות לטווחים ארוכים
  .הם קיימת השפעה על הרווחיותמ

יכולת הקבוצה לבצע בקרה קפדנית על תשלומים לספקי שירותים   . ד
  .בתחום

בשנים האחרונות חלה עלייה בהיקף תביעות השיבוב של המוסד לביטוח   . ה
ידי -כנגד המבטחים בגין תגמולים ששולמו על") ל"המל: "להלן(לאומי 

העתודות . ם כתאונות עבודהל לנפגעי תאונות דרכים המוכרות ג"המל
 גידול בהיקף תביעות .לתביעות תלויות כוללות הפרשות בגין תביעות אלה

  .ל משפיע על הרווחיות"השיבוב על ידי המל

ל הודיע לחברות הביטוח על הפסקת ההסכם ביניהם "המל, לאחרונה
לגבי מנורה , אשר נכנסת לתוקף,  אבנרבתקופת קיומה שלשנחתם 

חברות איגוד כי בכוונת , יצוין. 26.01.2009החל מיום , מבטחים ביטוח
 לנהל בכפוף לקבלת היתר מהממונה על ההגבלים העסקיים, הביטוח

טרם ניתנה . ל להסדרת הנושא באופן הסכמי"מ משותף עם המל"מו
  .למהלך זהל "מלהסכמת ה

 הודיע משרד הבריאות לחברות הביטוח על כוונתו 2002בחודש דצמבר   . ו
את התעריפים בגין אשפוז נפגעי תאונות , 2003מתחילת , מהותיתלהעלות 
.  חברות הביטוחותלהעלאה כאמור עשויה להיות השפעה על רווחי. דרכים

בהמשך להתדיינויות עם משרדי האוצר והבריאות ועל רקע פרסומו של צו 
- ו"התשנ, מחירים חדש מכוח חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

, ) לעיל)ז (4.1.3ראו סעיף (אגב תאונות דרכים  ריפי אשפוזלעניין תע 1996
עתירה , 2006בחודש אוקטובר  ,הגישה הנהלת איגוד חברות הביטוח

העתירה היא הן נגד עצם החלת הפיקוח על .  כאמור לעילץ נגד הצו"לבג
מחיר השירות הרפואי לנפגעי תאונות דרכים והן נגד קביעת המחיר 

ץ להצהיר שהתעריף המרבי "מתבקש בג,  בנוסף.כפי שנקבע בצו, המרבי
 לחוק ביטוח 22איננו בא במקום הוכחת ההוצאות בפועל כנדרש לפי סעיף 

. אלא נועד לתחום את ההוצאות המוכחות במחיר מרבי, בריאות ממלכתי
 הממשלה להעברת האחריות לטיפול רפואי חלטתכי בהנחה שה, יצוין
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 לעיל) יא (4.1.3בסעיף כמפורט  בנפגעי תאונות דרכים לקופות החולים
לא יהיה עוד צורך בצו לעניין מחירי אשפוז בקשר לתאונות , תתבצע

  .דרכים שיקרו לאחר מועד התחילה של השינוי המוצע

לשינוי בשכר הממוצע במשק וברמת החיים עשויה להיות השפעה על   .ז
  .קיטון בתביעות וכתוצאה מכך על הרווחיות/גידול

  בהסדרי ביטוח משנה בתחוםשינויים   4.1.5

  . להלן4.7לתיאור השינויים בהסדרי ביטוח המשנה בתחום ראו סעיף 

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  4.1.6

תקפות , בין היתר, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום רכב חובה הינם

גורמי הסיכון יכולת הקבוצה לזהות את , ISOהתעריפים הנקבעים על ידי 
הרלוונטיים לקביעת פלחי שוק הומוגניים ומשמעותיים וקביעת תעריף 

  . מתן שירות ברמה גבוהה וניהול סילוק תביעות יעיל, מתאים לגביהם

  מוצרים ושירותים   4.2

התנאים . סעיף זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויים ביטוחיים
לפי , או חוזה ביטוח/ המפורטים בכל פוליסה והמלאים והמחייבים הם התנאים

  . זה בלבד ולא ישמש לצרכי פרשנות הפוליסהדוחהתיאור הינו לצרכי . העניין

מעניקה כיסוי אחיד בהתאם , פוליסת ביטוח רכב חובה המשווקת על ידי הקבוצה
 לתיאור.  לעיל4.1.1 כמפורט בסעיף, רכב מנועי וחוק הפיצוייםביטוח להוראות פקודת 

   .לעיל 4.1.2ראו סעיף , המאפיינים הייחודיים של תחום הפעילות

  פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים  4.3

  26% -סך דמי הביטוח בתחום ביטוח רכב חובה מהווה כ, 2008 בדצמבר 31נכון ליום 
 של להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי פעילות. מסך דמי הביטוח בענפי הביטוח הכללי

  ): ח"שבאלפי ( חום ביטוח רכב חובההקבוצה בת

  2008 2007 

 373,918 557,301 )כולל דמים(פרמיה ברוטו 

 364,515 539,512 פרמיה בשייר עצמי

 291,427 566,355 תביעות ברוטו

  292,340 553,640 תביעות בשייר
  

וזאת בעיקר , 2007 לעומת שנת 49% - גדלה בכ2008שנת  בהקבוצההפרמיה ברוטו של 
   .2008של איחוד לראשונה של התוצאות העסקיות של שומרה החל משנת ב

  לקוחות  4.4

 לקבוצה מספר .לקוחות פרטייםבעיקר מבטחת הקבוצה , בתחום ביטוח רכב חובה
לקבוצה אין .  בהיקף לא מהותי וציי רכב של לקוחות עסקייםקטן של קולקטיבים

 או יותר מסך הכנסות 10%ת שהכנסותיה ממנו מהוו, לקוח בתחום ביטוח רכב חובה
 וכן אין לקבוצה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של  בתחום הפעילותהקבוצה

לא ידוע לקבוצה על מאפיינים קבועים של לקוחותיה , בנוסף. לקוחות בתחום זה
 עמד על 2008שיעור החידושים בשנת , לפי הערכת הקבוצה. בתחום ביטוח רכב החובה

 -וחות אשר רכשו ביטוח רכב חובה וביטוח רכב רכוש עמד על כואחוז הלק, 60% -כ
   . מסך אוכלוסיית מבוטחי החובה בקבוצה67%
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 של לקוחות בתחום ביטוח החובה לתקופות המתוארות דמי ביטוח לפי שנות ותק
  :בדוח

מספר שנות 
 ותק

 שיעור מסך הכנסות  ח"שדמי הביטוח באלפי 

  2008  2007  2008  2007  
 34%  39% 127,132  217,347 ללא ותק
 16%  26% 59,826  144,898 ותק שנה

 13%  15% 48,609  83,595 ותק שנתיים
למעלה 

משלוש שנות 
 37%  20% 138,349  111,460 ותק
 100%  100% 373,918  557,301 כ"סה

  
  שיווק והפצה  4.5

להם , הקבוצה משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכנים עצמאיים
לתיאור הנושא . עמלות הנקבעות בעיקרן כשיעור מדמי הביטוח בניכוי דמיםמשולמות 

  . להלן7.7ראו סעיף , ברמת הקבוצה

  . מתחום הפעילות10%לחברה אין סוכן אשר היקף פעילותו בתחום עולה על 

מפרמיה ברוטו בתחום פעילות רכב ) מ"כולל מע(להלן פרטים לגבי שיעור העמלות 
  :חובה

  2008  2007  
  4.3%  4.9%   ברוטומפרמיהר עמלות שיעו

  
  התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר  4.6

להלן התפתחות התביעות התלויות בתחום ביטוח רכב חובה לגבי שנות החיתום 
  ):ח"שבאלפי (המתוארות בדוח 

2008 2007 

 בשייר ברוטו בשייר ברוטו 

 1,441,837 1,592,584 1,598,129 1,724,835 הפרשה לתחילת השנה
הכנסות מפרמיה 

 67,213 74,701 72,980 80,706 ומהשקעות

 2,431 2,431 5 5 עמלות והוצאות

 257,621 285,048 316,276 341,936 תשלומי תביעות

 1,133,806 1,251,158 1,323,369 1,426,174 הפרשות לסוף השנה

 115,192 128,648 31,464 37,431 עודף בהפרשות
שות סכום העודף בהפר

הנובע משחרור הרווח 
 94,149 97,495 18,575 21,948 *מעתודה

  
מכאן שיתרת , הנתונים בכל שנת חיתום אינם כוללים את נתוני שנת החיתום השוטפת

הסגירה של כל שנת חיתום אינה תואמת את יתרת הפתיחה של שנת החיתום הבאה 
  . אחריה

  ).2004חיתום  שנת - 2007לשנת  (2005 שנת חיתום - 2008לשנת * 
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   . לעיל1.3.2ראו סעיף , לתיאור העתודות בביטוח כללי ותביעות תלויות ברמת הקבוצה

  ביטוח משנה  4.7

לרבות תחום ביטוח רכב , התקשרויות הקבוצה עם מבטחי משנה בכל ענפי הביטוח
מתקשרת הקבוצה עם מבטחי המשנה , בתחום הפעילות. חובה מתחדשות משנה לשנה

לעניין חוזים מסוג זה ראו גם ) (Excess of Loss" (עודף הפסדים"ג שלה בחוזים מסו
אין עמלות המתקבלות ממבטחי , כמקובל בחוזים מסוג זה).  להלן7.4.3פירוט בסעיף 

   .המשנה

החברה מיצתה את השכבה הראשונה בחוזי עודף ההפסדים בתחום לשנת , 2006בשנת 
ר חשיפה מהותית על שייר ויצכדי לאין באמור . ליון דולרי מ1 בסך של 1994הנזק 
   .החברה

 חל שינוי המגביל את ההחזר ,2007שנת החל מבחוזי ביטוח המשנה של החברה 
למרות היות . אותו תקבל החברה ממבטחי המשנה במקרה של נזקלי אהמקסימ

לאור בדיקות שערכה החברה , הביטוח ללקוחות בלתי מוגבל מבחינת גובה ההחזר
אין שינוי זה יוצר חשיפה מהותית לשייר , ה יחסית שנקבעהולאור התקרה הגבוה

  . החברה

 חוזי ביטוח המשנה של החברה בתחום הפעילות יהיו 2009החל משנת כי , יצוין
  . שינוי זה מנטרל את סיכון המטבע בהגנות ביטוח המשנה. מבוססי שקלים

משנה  מבטחיבחוזים בתחום הפעילות עם התקשרה החברה  2008 - ו2007בשנים 

 . S&Pלפי , -AAA ,AA- ,A ים המדורג

2008 2007 
  
  
  

 שם מבטח המשנה
  

  
  
  
  

דירוג 
S&P 

  

  
  
  

 מדינה
  

פרמיה 
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
לביטוח 
 משנה

פרמיה 
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
לביטוח 
 משנה

Paris Re AA- 19% 1,763 16% 2,828  צרפת 
Caisse Centrale AAA 10% 954 ---  ---  פתצר 
Swiss Reinsurance 
Co AA- 22% 2,053 51% 9,154 גרמניה 
Odysse Re A- 38% 3,561 14% 2,466 צרפת 
Converium A- 11% 1,043 ---  ---  שוויץ 

  
שעור ההעברה של סיכון הקבוצה למבטחי המשנה שלה , 2008 בדצמבר 31נכון ליום 

מבטחי משנה להלן פרטים לגבי .  מדמי הביטוח3%-בתחום הפעילות נאמד ברמה של כ
בשנים  מסך פרמיות ביטוח המשנה בתחום 10%שחלקם בפרמיה בתחום מהווה מעל 

  ): ח"שבאלפי (המתוארות בדוח 
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   :התפלגות פרמיית ביטוח משנה בתחום

פרמיה שנרשמה 
לטובת מבטח המשנה 

 )ח"באלפי ש(

 לתחום כ"שיעור מסה
 פעילות

  
  

 קבוצת דרוג
  S&Pמרכזת דירוג 

2008 2007 2008 2007 

A -100% 100% 9,403  17,789  ומעלה 

BBB- עד BBB+  ---      ---  --- --- 

 --- ---  ---    ---  -BBB  - נמוך מ

 100% 100% 9,403  17,789 כ"סה
  

  . להלן7.4ראו סעיף , לתיאור התקשרות הקבוצה עם מבטחי המשנה ברמת הקבוצה

  . לדוחות הכספיים)2)(יג(2תשלומים למבטחי המשנה ראו באור לנתונים בדבר ה

  ספקים ונותני שירותים  4.8

מבצעי , מוסדות רפואיים, מנורה מבטחים ביטוח מתקשרת מעת לעת עם בתי חולים
בקרה רפואית וספקי שירותי בריאות אחרים לצורך מתן שירותים רפואיים שונים 

מבולטוריים במרפאות והפניה לרפואה טיפולים א, אשפוז, ובכלל זה, למבוטחיה
  . שיקומית

מערכת מיכון לבקרה על תשלומים לספקים בכלל ולספקי שירותים מפעילה הקבוצה 
המערכת בודקת את ההתאמה בין חשבונות שקיבלה ובין התעריפים . רפואיים בפרט

ל השימוש במערכת זו הובי. המוסכמים וכן את הקשר בין הטיפול הרפואי לבין הפגיעה
  . סכון בעלויות הספקים ולייעול העבודה מולםילח

, הקבוצה רוכשת שירותים נלווים לסילוק תביעות ביטוח בתחומים שונים, בנוסף
   .חוקרים ומומחים רפואיים, מאת עורכי דין, ובכללם בתחום הפעילות

  .לקבוצה אין תלות בספק כלשהו

  .להלן 7.5לתיאור הנושא ברמת הקבוצה ראו סעיף 

  חרותת  4.9

 שתי. לרבות חברות לביטוח ישיר,  חברות ביטוח13בתחום ביטוח רכב חובה מתחרות 
על פי . קבוצת הראלוהחברות הגדולות בתחום ביטוח רכב חובה הינן קבוצת כלל 

של שלושת הגופים הגדולים בתחום חלקם , חות הכספיים של חברות הביטוח"הדו
 מסך דמי הביטוח ברוטו 33% - ל כ עמד ע2008תשעת החודשים הראשונים של שנת ב

   .37% -  עמד חלקם על כ2007בשנת בעוד ש, בתחום זה

 קבוצת כלל מובילה בתחום ומחזיקה בנתח שוק של 2008 שנתלרבעון השלישי של נכון 
וממוקמת  13.2% - בנתח שוק של כמחזיקה מנורה מבטחים ביטוח בעוד ש. 15% -כ

 .החמישי בו הייתה מדורגת בשנה שעברהוזאת לעומת המקום ,  בענףבמקום השלישי
נתוני נתח  .במיזוג שומרה לתוך תוצאות הקבוצהבעיקר הגידול בנתח השוק מקורו 

   . שלהלןשוק לפי חברות מוצגים בתרשים
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נתח שוק רכב חובה לתקופה שנסתיימה ב 30/09/08

כלל

15.1%

הראל 

14.5%

מנורה (כולל שומרה)

אליהו13.2%

8.9%
איילון

8.3%

הכשרת הישוב

8.0%

מגדל

7.1%

פניקס

7.1%

ביטוח ישיר

5.7%

שירביט

5.6%

ביטוח חקלאי

3.8%

AIG
2.7%

  

, הכיסוי הביטוחי האחיד בכל חברות הביטוח וזמינות מידע השוואתי של מחירים
י בהחלטת הרכישה של פוליסות גורמים לכך שמחיר המוצר הינו המשתנה העיקר

חברות הביטוח נבדלות זו מזו במשתנים הקובעים את התעריף וכפועל יוצא . ביטוחה
ניכרת מגמת התכנסות של רוב , בתקופה האחרונה. בפלחי השוק בהם הן מתמקדות

כך שהפערים בין המחירים בקבוצות הסיכון השונות , החברות למחירים דומים
  .מצטמצמים

 לפגוע במעמדה התחרותי של הקבוצה הינו שימוש חברות ביטוח אחרות גורם העלול
  .או נוספים מהפרמטרים בהם עושה החברה שימוש/בפרמטרים שונים ו

רמת השירות הגבוהה של , הגורמים המחזקים את מעמדה התחרותי של הקבוצה הינם
צעות אפשרות הפקת פוליסות ביטוח חובה בידי הסוכנים באמ, הקבוצה ושל סוכניה

  . המאפשר התמקדות בפלחי שוק רווחיים יותרםמערכת אינטרנטית ומודל תעריפי

  הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  4.10

בין חברות הביטוח ובין מרכז הסליקה שליד איגוד חברות הביטוח נחתם הסכם 
המסדיר את הטיפול בהתחשבנות עקב תביעות בהם מעורבים , ")כבד-קל "–המכונה(

הסדרים (כהגדרתם בצו הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,  כבדים ורכבים קליםרכבים
וכן עקב תביעות בהם , 2001- א"התשס, )לחלוקת נטל הפיצויים בין המבוטחים

בהולך , מעורבים רכבים המבוטחים על ידי הצדדים להסכם זה בפגיעה משותפת שלהם
  .רגל הנפגע מחוץ לכלי הרכב
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  ביטוח רכב רכוש  .5

  מידע כללי על תחום הפעילות  5.1

כפוף למגבלות הקבועות בחוק , הכיסוי המוענק במסגרת פוליסת ביטוח רכב רכוש
  .כמפורט להלן, ובתקנות

 פעילות הקבוצה בתחום ביטוח רכב רכוש מתבצעת באמצעות מנורה מבטחים ביטוח
  .ושומרה

 כולל  מבטאים את פעילות הקבוצה2008לאור זאת הנתונים המתייחסים לשנת 
  . מבטאים את פעילות הקבוצה ללא שומרה2007בעוד נתוני , שומרה

  

מגמות והתפתחויות המשפיעים או עשויים להשפיע בעתיד על , להלן מספר מאפיינים
  .פעילות הקבוצה בתחום זה

  מבנה תחום הפעילות ושינויים שחלו בו  5.1.1

ם לרכב  הנגר בגין נזק עצמייםפוליסת ביטוח רכב רכוש כוללת כיסוי
 ניתן .הנגרם על ידי הרכב המבוטח לצד שלישינזק רכוש וכן , גניבה, המבוטח

   .בלבד או בשילוב עם כיסויים נוספים' לרכוש פוליסה לנזק לצד ג

  תיאור של ענפי הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללים בתחום  5.1.2

 טון 4 עד לרכב פרטי ומסחרי' הפוליסה לביטוח נזקי רכוש ונזקי רכוש לצד ג
מעוגנת בתקנות הפיקוח על , למעט אופנועים, )'ביטוח מקיף וביטוח צד ג(

 ובתוספת 1986-ו"התשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(עסקי ביטוח 
). בהתאמה, "הפוליסה התקנית"-ו "תקנות רכב רכוש: "להלן(לתקנות 

 ליים לביטוח מקיף לרכבאהפוליסה התקנית קובעת נוסח ותנאים מינימ
. אשר חברת ביטוח יכולה לשנותם רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח

, לסיכונים, לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות באשר להיקף הכיסוי
  . לחבויות ולרכוש המבוטחים

 טון 4בתחום ביטוחי הרכב נכללים גם ביטוחים לרכב מסחרי מעל 
  . אשר אינם כפופים להוראות הפוליסה התקנית,ולאופנועים

  מאפיינים של ביטוח רכב רכוש

  . לתקופה של עד שנה, לרוב, פוליסת ביטוח רכב רכוש הינה

למגבלות שהוטלו על ידי המחוקק ועל ידי , כאמור לעיל, הפוליסה כפופה
  ). להלן)א(5.1.3ראו סעיף (המפקח במסגרת הפוליסה התקנית 

סוג : ןכגו, התעריף לביטוח רכב רכוש אינו אחיד ותלוי במספר משתנים
 מספר והגבלת גילו של הנהג, ניסיון התביעה המצטבר שלו, הרכב המבוטח

התעריף מאושר על ידי המפקח כתעריף . הנהגים הרשאים לנהוג ברכב
  .מקסימום

  קצרתביעות בתחום זה מתאפיינות בכך שהן מתגבשות במהירות ומשך זמן
,  עם זאת.")רזנב תביעות קצ("בין קרות מקרה הביטוח לבין יישוב התביעה 

  . משך זמן יישוב התביעה ארוך יותר' בגין כיסוי צד ג
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  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות  5.1.3

לרבות חוק הפיקוח , תחום הפעילות כפוף להוראות הדין החלות על מבטחים
כפי , והתקנות שהוצאו על פיהם וכן להוראות המפקח, ביטוחהוחוק חוזה 

  . שמתפרסמות מעת לעת

ראו סעיף , למגבלות החקיקה המרכזיות החלות על הקבוצה בכלל פעילותה
  . להלן7.2

להלן יפורטו מגבלות החקיקה המרכזיות החלות על הקבוצה בפעילותה 
וכן עיקרי ההוראות הרגולטוריות שפורסמו , בתחום ביטוח רכב רכוש

  :בתחום זהבשנתיים האחרונות 

, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(קוח על עסקי ביטוח תקנות הפי  .א
   ")תקנות רכב רכוש: "להלן (1986-ו"התשמ

בתוספת לתקנות רכב רכוש נקבעו תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב 
שניתן להרחיבו אך , ליאהפוליסה התקנית מהווה סל כיסויים מינימ. רכוש

  .ורק לטובת המבוטח

המתייחס לשינוי בפוליסה התקנית , תיקון לתקנות רכב רכושל בהתאם
על , בשלב הצעת הביטוח,  לוותרמאפשרת הפוליסה למבוטח, לרכב

ובלבד שהויתור נעשה בהודעה )  להלן5.2ראו סעיף  (כיסויים מסוימים
  .מפורשת אשר תועדה על ידי המבטח

.  פרסם המפקח טיוטת תיקון לתקנות רכב רכוש2008בחודש ספטמבר 
  .להלןקטן ה ונים המוצעים בטיוטה ראו סעיף לפרטים אודות התיק

מניעת (חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים   .ב
  1998 -ח"תשנ, )גניבות

החוק קובע נהלים לעניין מכירת כלי רכב לשם פירוק כללי או תיקון וכן 
החוק מחייב את המבטח להחזיר את . נהלי רישום לגבי חלקי חילוף

באם . לרשות הרישוי אם הרכב הועבר לשם פירוק כללירישיון הרכב 
, מוכר המבטח את כלי הרכב שלא למטרות פירוק אלא למטרות תיקון

חובה על המבטח להחזיק את רישיון הרכב ולא להעבירו לידי הרוכש עד 
אשר ימציא הרוכש לידי המבטח רישיון מאת מוסך מורשה כי הרכב 

ור כי החלק אשר הוחלף נרשם איש, תוקן כנדרש או בעת החלפת חלק
 2007ל פורסמו במאי "מכוח החוק הנ. ל"כדין לפי הוראות החוק הנ

מניעת (תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים 
דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש , ניהול יומן ורישום בו)(גניבות

 חילוף של  המסדירות את נושא רישום חלקי2007-ז"תשס, )בחלקי רכב
  . כלי רכב

   הסדר שמאי ביטוח רכב   .ג

 לעניין שמאות 2001בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון מאפריל 
פרסם המפקח חוזר שמטרתו צמצום ניגוד העניינים בפעולות , 6כלי רכב

תוך מתן אפשרות למבוטח לבחור שמאי רכב מתוך רשימה , שמאי הרכב
גם כללי , בין היתר, חוזר נקבעוב. רחבה של שמאים בפריסה ארצית

  . פעולה לשמאים ומנגנוני ערעור על שומות

פורסם חוזר המרכז את הטיפול בנושא צמצום ניגוד , 2007באפריל 
בעניין שמאות . 2007העניינים האמור ואשר נכנס לתוקף באוקטובר 

הוראות בדבר הרחבת , בין היתר, החוזר קובע). רכוש וצד ג(ביטוח רכב 

                                                 
6

 .625) 3(ד נה "פ', המפקח על הביטוח ואח' נ'  איגוד שמאי הביטוח בישראל ואח7721/96ץ " בג
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הגברת מעורבותם בהליך בחירת ,  הנוגע לזכויות המבוטחיםהגילוי
כמו כן . השמאי והרחבת השקיפות כלפי המבוטחים בהליך שומת הנזק

  .נדרשים המבטחים להרחיב את רשימת שמאי החוץ שלהם

 2008 –ח "התשס, )זכאות למידע וגילוי נאות(חוק מכירת רכב משומש   .ד
   ")חוק מכירת רכב משומש("

החוק .  התקבל בכנסת חוק מכירת רכב משומש2008וסט בחודש אוג
כי מי שרכש רכב משומש זכאי לקבל מכל מבטח שביטח , בין היתר, קובע

את הרכב מידע אודות סכום תגמולי הביטוח ששולמו בעד הרכב ופירוט 
מבטח רשאי לגבות תשלום בעד . סוג הנזק או ירידת הערך שבשלם שולמו

החוק מטיל על מבטח חובת . ידע כאמורההוצאות הכרוכות במסירת מ
  .שמירת מסמכים אודות רכבים שבוטחו על ידו למשך שבע שנים

  תיקון הפוליסה התקנית בענף ביטוח רכב מנועי  .ה

 פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 2008בחודש ספטמבר 
הטיוטה מתקנת את . 1986 –ו "התשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(

עצמי וצד ( רכוש –סה התקנית הנהוגה בענף ביטוח רכב מנועי הפולי
מנגנון לחישוב : הוראות בעניינים הבאים, בין היתר, ונקבעו בה) שלישי

השתתפות ; החזר דמי ביטוח למבוטח כאשר הוא מבטל את הפוליסה
עצמית מוגדלת כאשר בתאונת דרכים הנהג היה נתון תחת השפעת 

תיקון רכב שיש לגביו אחריות ; עד שנתייםתיקון רכב שגילו ; אלכוהול
איסור על גביית השתתפות עצמית כפולה במקרה של נזק ; יצרן או יבואן

; נוסחת דמי כינון; הסדרת השבתת הביטוח; עצמי ונזק לצד שלישי
  .'והסדרת אופן הטיפול בתביעות צד ג

   ברווחיות ובתמהיל הלקוחות, שינויים בהיקף הפעילות בתחום  5.1.4

  קף הפעילות הי

בתחום ביטוח רכב רכוש , לדוחות הכספיים של חברות הביטוחבהתאם 
 בהיקף דמי הביטוח שהורווחו בתשעת החודשים של 4%-חלה עליה של כ

כי על אף הגידול , יצוין. 2007לעומת התקופה המקבילה בשנת , 2008שנת 
 במצבת כלי הרכב במשק הרי שבהינתן גידול בתחום הליסינג במשק וכן
בהתחשב בעובדה שרוב חברות הליסינג מבטחות את עצמן שלא באמצעות 

הרי שקצב הגידול בתחום ביטוח רכב רכוש שונה , חברות הביטוח
 30% -כ גדל בהקבוצההיקף הפרמיות של . מהגידול בהיקף התחום במשק

וזאת כתוצאה מאיחוד לראשונה של , 2007 לעומת שנת 2008בשנת 
  .פעילות שומרה

כב בוצעו מספר שינויים שעיקרם הורדת המיסוי על רכישת בתחום הר
רכב : "להלן(והעלאת שווי השימוש ברכב שהועמד לרשות עובד , רכב חדש

הורדת המיסוי בגין רכישת רכב הוסדרה בצו תעריף המכס "). צמוד
 וצו תעריף 2005- ה"התשס, )31' תיקון מס(והפטורים ומס קנייה על טובין 

העלאת שווי ). 2007-ז"תשס, קנייה על טוביןהמכס והפטורים ומס 
שווי השימוש (השימוש ברכב צמוד הוסדרה בתקנות מס הכנסה 

והמעלה את , 2008שתוקפו מחודש ינואר , 2007-ז"התשס) תיקון)(ברכב
במהלך , כמפורט בתיקון האמור, שווי השימוש ברכב צמוד באופן הדרגתי

 2008פתח במהלך שנת ועל רקע המשבר הכלכלי שהת,  בנוסף. שנים4
עשויה להיות ירידה בביקוש לכלי רכב חדשים תוך השפעה על היקף מצבת 

 שינויים אלו עשויים להשפיע על הענף במספר .כלי הרכב במדינה
, על מחיר הרכב הנרכש וכתוצאה מכך על מספר כלי הרכב בכלל: מישורים

 רכב על מספר כלי הרכב שיוחזקו בחברות ליסינג לעומת החזקת כלי
 השפעה - וכתוצאה מכל אלה , פרטיים וכן על מספר כלי הרכב המבוטחים

מידע זה צופה פני עתיד ולמיטב ידיעתה של . על היקף הפעילות בכללותו
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צפי החברה בעניין זה עלול לא להתממש כתוצאה מטעמים של . החברה
  . ציבור בעלי הרכב ובפרט העובדים

  רווחיות

מתקפות ונכונות התעריף בו ,  היתרבין, הרווחיות בתחום מושפעת
שמירה על נהלי החיתום ושכיחות , הכנסות מהשקעות, משתמש המבטח

  . הגניבות

 קטן הרווח המצרפי של הענף 2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת 
לעומת התקופה המקבילה בשנת , ח" מלש135 -  והסתכם בכ49%-בכ

בשנת . אות חיתומיותהקיטון ברווח המצרפי נובע מהרעה בתוצ. 2007
ח " מלש16-בהשוואה ל, ח" מלש0.3 - רווח של כהקבוצה רשמה 2008

ההסברים לכך הם בהגדלת התביעות התלויות השנה בגין . 2007בשנת 
   .שנות נזק קודמות

  שינויים בהסדרי ביטוח משנה בתחום  5.1.5

  . להלן5.7ראו סעיף  לתיאור השינויים בהסדרי ביטוח המשנה בתחום

  מוצרים ושירותים  5.2

התנאים . סעיף זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויים ביטוחיים
לפי , או חוזה ביטוח/המלאים והמחייבים הם התנאים המפורטים בכל פוליסה ו

  . זה בלבד ולא ישמש לצרכי פרשנות הפוליסהדוחהתיאור הינו לצרכי . העניין

 4למעט רכב מסחרי מעל (ות על הפוליסה התקנית הפוליסות לביטוח רכב רכוש מבוסס
 כאשר חברת הביטוח רשאית לשנות תנאי הפוליסה האמורה אך ורק ,)טון ואופנועים

  . לטובת המבוטח

  :פוליסות הביטוח של הקבוצה מעניקות כיסויים כדלקמן

 כיסוי בגין נזק לרכב כתוצאה - ) לרבות משאיותפרטי ומסחרי(ביטוח רכב מקיף   .א
, נזק שנגרם תוך כדי גניבת הרכב, גניבת הרכב, נזק לרכב כתוצאה מאש, ונהמתא

נזק לרכב כתוצאה , )שלג וברד, סערה, שיטפון(נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע 
נזק שגרם הרכב לרכוש של צד , )למעט על ידי המבוטח או מי מטעמו(ממעשה זדון 

  .שלישי

ק "טוחי של כל הסיכונים המפורטים בס כיסוי בי- ביטוח מקיף ללא כיסוי תאונות  .ב
  .למעט סעיף נזק כתוצאה מתאונה, לעיל' א

ק " כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים המפורטים בס-ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה    .ג
  .למעט גניבת הרכב, לעיל' א

 הגנה על המבוטח מפני אחריותו לנזקים שנגרמו - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .ד
   .צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבולרכוש של 

  . יטוח אופנועיםב  .ה

כיסוי  :הקבוצה מאפשרת למבוטח להרחיב את הכיסוי כדלקמן, בנוסף לכיסוי הבסיסי
לרכבים משנות דגם אחרונות  (רכב חדש תמורת הישן שניזוק, לנזקי רעידת אדמה

 ביטוח , חליפיביטוח רדיו טייפ או רדיו דיסק, )בלבד ולמקרה ביטוח של אובדן גמור
קיים מסלול ייחודי לכלי רכב , בנוסף. שירותי גרירה ומתן רכב חליפי, שבר שמשות
עם אפשרות , המאפשר סל רחב יותר של שירותים והטבות למבוטח, פרטיים בלבד
  .לפרמיה מוזלת
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תעריף ביטוח רכב רכוש מצוי בפיקוח והוא מעודכן מעת לעת בהתאם לניסיון הנזקים 
היא אי התערבות בתעריפים בתחום , נכון למועד הדוח, מדיניות המפקח. ולמגמותיהם

  .זה

  פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים  5.3

להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי התפלגות הפעילות של הקבוצה בתחום ביטוח רכב 
  ):ח"שבאלפי (רכוש 

 2008 2007 
 )כולל דמים(פרמיה ברוטו 

836,971 645,740 
 ר עצמיפרמיה בשיי

774,784 596,888 
 תביעות ברוטו

606,780 446,501 
 תביעות בשייר

547,279 401,741 
      

בעיקר באיחוד לראשונה של פעילות שומרה בשנת הגידול בדמי הביטוח ברוטו מוסבר 
2008.  

  :)ח"באלפי ש (ברוטו,  רכב רכוש בתחוםפילוח התביעות המשולמות

  2008 2007 

 78,950 90,393 גניבות

 283,947 439,203 תאונות

 1,050 2,279 נזקי טבע

 54,839 56,898 אחר

 418,786 588,773 כ תביעות משולמות"סה

 22,715 18,007 שינוי בתביעות תלויות

 446,501 606,780 כ תביעות"סה
  

הגידול המשמעותי ביותר בתביעות המשולמות בענף נובע בעיקר מנזקי תאונות בנוסף 
 .   נובע מאיחוד שומרה הגידול,בשאר הסעיפים.  איחוד שומרהלגידול בגין

  לקוחות  5.4

 לקבוצה מספר .לקוחות פרטייםבעיקר מבטחת הקבוצה , בתחום ביטוח רכב רכוש
  . לקוחות קולקטיבים בהיקף לא מהותיציי רכב של לקוחות עסקיים וקטן של 

 או יותר 10%הוות שהכנסותיה ממנו מ, לקבוצה אין לקוח בתחום ביטוח רכב רכוש
מסך הכנסות הקבוצה וכן אין לקבוצה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של 

  .לקוחות בתחום זה

. לא ידוע לקבוצה על מאפיינים קבועים של לקוחותיה בתחום ביטוח רכב רכוש, בנוסף
. 63% - עמד על כ2008 שיעור החידושים בתחום רכב רכוש בשנת, לפי הערכת הקבוצה

מתוך כלל הלקוחות שרכשו ביטוח רכב  68% – על כ שיעור החידושים עמד2007בשנת 
 מתוך כלל הלקוחות אשר רכשו ביטוח רכב רכוש וביטוח רכב חובהשיעור . רכוש

   .70% הינו 2008הלקוחות שרכשו ביטוח רכב רכוש בשנת 
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 לקוחות במונחי מחזור דמי ביטוח לתקופות המתוארותדמי ביטוח לפי שנות ותק 
   :בדוח

 שיעור מסך הכנסות  ח"דמי הביטוח באלפי ש מספר שנות ותק

  2008  2007  2008  2007  
 47%  43%  303,497 359,897 ללא ותק
 22%  26%  142,063 217,612 ותק שנה

 13%  13%  83,946 108,806 ותק שנתיים
למעלה משלוש 

 18%  18%  116,233 150,655 שנות ותק
  

 כ"סה
  

836,971 
  

645,740  
  

100%  
  

100% 
  

  שיווק והפצה  5.5

להלן פרטים . הקבוצה משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכנים עצמאיים
  : מפרמיה ברוטו בתחום פעילות רכב רכוש) מ"כולל מע(לגבי שיעור העמלות 

  2008  2007  

  19%  20%  מפרמיה ברוטויחס עמלות 

  
  .  מתחום הפעילות10% לחברה אין סוכן אשר היקף פעילותו בתחום עולה על

  .להלן 7.7ראו סעיף , לתיאור הנושא ברמת הקבוצה

  התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר   5.6

לגבי התביעות שאירעו , להלן התפתחות התביעות התלויות בענפי ביטוח רכב רכוש
  :בתקופות המתוארות בדוח

2008 2007 

 בשייר ברוטו בשייר ברוטו 
אשית השנה תביעות תלויות לר

 IBNR( 144,971 127,160 114,106 95,049כולל (
 92,989 109,129 108,814 123,112 תשלום תביעות במשך השנה

כולל (תביעות תלויות לסוף השנה 

IBNR( 17,683 14,849 10,486 8,402 
  )6,342( )5,509( 3,497 4,176 בהערכות) גרעון(עודף 

  
   . לעיל1.3.2ראו סעיף ,  תלויות ברמת הקבוצהלתיאור עתודות ביטוח כללי ותביעות

  ביטוח משנה  5.7

לרבות תחום ביטוח רכב , התקשרויות הקבוצה עם מבטחי המשנה בכל ענפי הביטוח
  .רכוש מתחדשות משנה לשנה

שעור ההעברה של סיכון הקבוצה למבטחי המשנה שלה בתחום הפעילות נאמד ברמה 
מתקשרת הקבוצה עם מבטחי המשנה , לותבתחום הפעי. הדוח נכון למועד 7%-של כ

בחוזים בתחום הפעילות התקשרה החברה  2008 - ו2007בשנים . שלה בחוזים יחסיים

  .S&P לפי ,AA- A+,Aים המדורגמשנה  מבטחיעם 
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דירוג 
S&P 

   2007 2008 מדינה
  
  
  
  

 שם מבטח המשנה
  

פרמיה     
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
לביטוח 
 משנה

פרמיה 
ביטוח ל

 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
לביטוח 
 משנה

Everest Reinsurance 
Co. 

AA- 25% 12,125  ---  ---  ב"ארה 

Trans Re Zurich AA-* 75% 36,745 --- ---  שוויץ 
Lloyd's A+ 32% 20,070 אנגליה --- --- 

  
  .+A - ל -AA ירדה בדירוג מ Trans Re Zurich, נכון למועד הדוח* 

 מסך פרמיות ביטוח המשנה 10%מבטחי משנה שחלקם בפרמיה בתחום מהווה מעל 
   : בתקופות המתוארות בדוח)ח"באלפי ש(בתחום 

המחושבת כשיעור , מתקבלת עמלת מסירה ממבטחי המשנה, כמקובל בחוזים מסוג זה
  .שיעור העמלה משתנה בהתאם לתוצאות העסקיות. מהיקף הפרמיה המועברת

  
  :ת ביטוח משנה בתחוםהתפלגות פרמיי

  
  
  

 קבוצת דרוג
 P&Sמרכזת דירוג לפי 

פרמיה שנרשמה 
לטובת מבטח המשנה 

 )ח"באלפי ש(

כ לתחום "שיעור מסה
 פעילות

  2008 2007 2008 2007 

A-100% 100% 48,850  62,036  ומעלה 

BBB -  עדBBB+ -- -    ---  --- --- 

 --- ---  BBB- 151  2  -נמוך מ
 100% 100% 48,852  62,187 כ"סה

  
  . להלן7.4ראו סעיף , לתיאור התקשרות הקבוצה עם מבטחי המשנה

  . לדוחות הכספיים)2)(יג(2לנתונים בדבר התשלומים למבטחי המשנה ראו באורים 

  ספקים ונותני שירותים  5.8

 ע לצורך מתן השירותים למבוטחים בקרות אירולקבוצה הסכמים עם מוסכים שונים
 נוספים אחריםהקבוצה התקשרה בהסכמים עם נותני שירותים , כןכמו . ביטוחי

יקבל שירות , לפיהם מבוטח אשר הפוליסה שלו כוללת את סוג השירות הרלבנטי
, בין היתר, השירותים השונים הניתנים למבוטח הינם. בהתאם לכתב השירות שרכש

  . ופי ועוד חלרכבשירותי , שירותי תיקון שבר שמשות ברכב, שירותי גרירה לרכב

, הקבוצה רוכשת שירותים נלווים לסילוק תביעות ביטוח בתחומים שונים, בנוסף
ספקי חלפים , מוסכים, שמאים, חוקרים, מאת עורכי דין, ובכללם בתחום הפעילות

  . וספקים נוספים

לתיאור הנושא ברמת הקבוצה  . בפעילותה בתחום זהלקבוצה אין תלות בספק כלשהו
  .להלן 7.5ראו סעיף 
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  תחרות  5.9

  . לרבות חברות לביטוח ישיר, בתחום ביטוח רכב רכוש פועלות מרבית חברות הביטוח

קבוצת הראל הייתה המובילה בתחום , חות הכספיים של חברות הביטוח"על פי הדו
 החזיקה הראל בנתח שוק של 2008 תשעת החודשים הראשונים של שנת ב.בשנת הדוח

נתח גם היא הקבוצה מחזיקה  .2007ה בשנת  בתקופה המקביל16% לעומת 15%-כ
 וממוקמת במקום השני במשק וזאת בהשוואה למקום השלישי 15% -שוק של כ

ככל  , הקבוצה מתמקדת בביטוחי פרט תוך הימנעות.2007בתקופה המקבילה בשנת 
שיעורי הרווחיות , מביטוחים קבוצתיים בהם בשל תחרות חריפה במיוחד, הניתן

   :ח שוק לפי חברות מוצגים בתרשים להלןנתוני נת. נמוכים

נתח שוק רכב רכוש לתקופה שנסתיימה ב 30/09/08

הראל 

15.2%

כלל

פניקס13.5%

10.6%

מגדל

7.8%

איילון

7.8%

ביטוח ישיר

6.9%

אליהו

5.8%

שירביט

5.6%

AIG
3.4%

ביטוח חקלאי

2.7%

מנורה (כולל שומרה)

15.1%

הכשרת הישוב

5.6%

  

הכיסוי הביטוחי האחיד בהתאם לפוליסה התקנית מוביל לכך שמחיר המוצר הוא 
אי לכך שמה הקבוצה דגש . המשתנה העיקרי בהחלטת המבוטח לרכוש פוליסת ביטוח

בתחום זה על תעריף תחרותי ומוצרים ייחודיים המותאמים לאוכלוסיות מובחנות 
  . ות אוכלוסיןטבות ייחודיות לאותוכוללים ה

הקבוצה מחזקת את מעמדה התחרותי באמצעות רמת שירות גבוהה שלה ושל , בנוסף
אפשרות הדפסת פוליסות ביטוח רכב רכוש באמצעות הסוכנים דרך , סוכניה

  .  לנוחיות מבוטחיהםהאינטרנט וכן התקשרות עם רשת של מוסכי

שחיקת מחירים , רכישה של הצרכןבשל היות המחיר משתנה מרכזי בהחלטת ה
הקבוצה . מכוונת על ידי אחד המתחרים עלולה לפגוע במעמדה התחרותי של החברה

מבצעת בדיקה שוטפת של התעריף ורמת ההנחות על מנת להתאים את עצמה 
  .למתרחש בשוק

  הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  5.10

יגוד חברות הביטוח למרכז  נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין א2002בחודש מאי 
לפיו מחלוקות בנושא , ")בנועם: "להלן(מ "הישראלי לבוררות ויישוב סכסוכים בע

רכב גין ב) הן כאלו החברות באיגוד והן כאלו שאינן(בין חברות ביטוח תביעות שיבוב 
לא תוגשנה לבית המשפט אלא תתבררנה , ח" ש100,000בסכום שאינו עולה על רכוש 

נמצא בבעלות פרטית ונבחר על ידי איגוד חברות מוסד זה (,  בנועםבאמצעות מוסד
תבצע באמצעות מסלקת איגוד תוהגבייה , החלטת הבורר בהליך זה מחייבת. )הביטוח

. התשלום למוסד בנועם בתביעה או בבוררות מוטל על חברות הביטוח. חברות הביטוח
   .2011וקף עד מאי  והוא בתעל ידי הממונה על הגבלים עסקייםהסכם זה אושר 
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  ביטוח כללי  .6

, ביטוח רכוש, ביטוח חבויות: פעילות הקבוצה בתחום זה מתמקדת בשלושה ענפים עיקריים
, כמו כן). ל ועובדים זרים"נסיעות לחו, תאונות אישיות: כגון(וביטוח בריאות לטווח קצר 

  . הותיבתחום זה נכללים יתר ענפי הביטוח הכללי אשר היקף פעילותם אינו מ

 והחל משנת מתבצעת באמצעות מנורה מבטחים ביטוחכללי פעילות הקבוצה בתחום ביטוח 
 2007התוצאות העסקיות המפורטות בפרק זה לשנת , לאור האמור.  גם באמצעות שומרה2008

  .כוללת את פעילות הקבוצה ללא שומרה

ההוראות הייחודיות להלן יפורטו ההוראות הרלוונטיות החלות על כל ענפים בתחום זה וכן 
  .לענפים השונים בתחום

  מידע כללי על תחום הפעילות  6.1

 הביטוחים. למעט ביטוח רכב חובה,  החבויותביטוחי ביטוח חבויות נכללים כל בענף
אחריות , אחריות מקצועית, ביטוחי אחריות מעבידים:  זה הינםבענףהעיקריים 

 , ערבות חוק מכר,ות המוצראחרי, אחריות צד שלישי, דירקטורים ונושאי משרה
  . ביטוח כלי שיטוביטוח כלי טיס 

, כולל ביטוח מקיף דירותמעניק למבוטח כיסוי נגד נזק פיזי לרכוש ו ביטוח רכוש ענף
: להלן(ביטוחי מבנה ללווי הבנקים למשכנתאות , מקיף בתי עסק, ביטוח אובדן רכוש

  .יהלומיםביטוח , ביטוח הנדסי, ביטוח ימי, ")ביטוח משכנתאות"

בביטוחי הבריאות בתחום זה נכללים פוליסות ביטוח קצרות טווח ובכללן ביטוח 
  . ביטוח תאונות אישיות וביטוח עובדים זרים ותיירים, ל"נסיעות לחו

ביתר ענפי הביטוח נכללים ענפי ביטוח אשר לא נכללו בתחומי הפעילות לעיל ואינם 
בין . ין אם בנפרד ובין אם כקבוצהב, מהותיים דיים לתוצאות העסקיות של החברה

ביטוח דמי , )ערבויות ביצוע וערבויות פיננסיות(ביטוחים אלו נכללים ביטוחי ערבויות 
  .מחלה וביטוח סיכונים אחרים

מגמות והתפתחויות המשפיעים או עשויים להשפיע בעתיד על , להלן מספר מאפיינים
  .פעילות הקבוצה בתחום זה

  ת ושינויים שחלו בומבנה תחום הפעילו  6.1.1

  ביטוח חבויות  )1(

ביטוח חבויות הינו ביטוח המכסה את המבוטח בגין אחריותו כלפי 
לא בביטוחי חבויות . כתוצאה ממעשה או מחדל של המבוטח', צד ג
 סכום ביטוח אלא גבול אחריות שהינו הסכום המקסימלי בו נקבע

. ות בתוספת הוצאות משפטיות סבירישא המבטח במקרה של נזק
אך מאחר ומדובר בנזק , תוקפן של פוליסות הביטוח הינו לרוב לשנה

בירור תביעות אלו הינו מורכב ואורך , שלמעשה איננו המבוטח' לצד ג
  "). זמן תביעות ארוך("זמן רב 

  ביטוח רכוש  )2(

  .ביטוח רכוש מציעה הקבוצה ביטוחים לפרטים ולבתי עסקב

למעט ,  בדרך כלל שנהביטוח רכוש הינו פוליסה לתקופה של עד
כאשר הכיסוי , אשר נכלל בפוליסה פתוחה) ימי ואווירי(ביטוח מטען 

וביטוחים הנדסיים הנערכים בהתאם , ניתן עבור כל משלוח בנפרד
  .לפרקי הזמן של כל פרויקט
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  )טווח קצר(ביטוח בריאות   )3(

  .בביטוחי בריאות מציעה הקבוצה ביטוח לפרטים ולקבוצות

 פוליסות שהינן לרוב לתקופה של יםת בתחום זה כוללביטוחי הבריאו
ל ולתיירים הכיסוי מותאם לתקופת "בביטוח נסיעות לחו. שנה

  . לפי העניין, ל או בארץ"השהייה בחו

  תיאור של ענפי הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללו בתחום  6.1.2

  ביטוח חבויות  )1(

עשוי לחוב בה ענפי החבויות מכסים את המבוטח בשל חבות שהוא 
ובפרט מתוקף הוראות פקודת הנזיקין , בשל אחריותו מתוקף כל דין

  ").פקודת הנזיקין: "להלן] (נוסח חדש[

הינם ,  הקבוצה בענף החבויותבהם עוסקתענפי הביטוח המרכזיים 
ראו הרחבה המוצרים המוצעים ללקוחות לעניין בסיס  (כדלקמן
  :) להלן6.2.1בסעיף 

 כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף - ביטוח חבות מעבידים  .א
החבות . הנגרמים לעובד בשל ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח

המכוסה היא חבות לפי פקודת הנזיקין או לפי חוק האחריות 
מעל ,  והביטוח הינו שיורי,1980-ם"התש, למוצרים פגומים

. 1995- ה"התשנ, ]נוסח משולב[הכיסוי לפי חוק הביטוח הלאומי 
  .וח נערך בדרך כלל על בסיס אירועהביט

 הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי -  ביטוח צד שלישי  .ב
בגין נזקי גוף או , מכסה את חבותו של המבוטח על פי כל דין

רכוש שנגרמו לצד שלישי שאינו עובד המבוטח בשל נזק שנגרם 
 תאונתי אשר התרחש במהלך תקופת הביטוח בקשר עם מאירוע

ביטוח זה . נה רכש המבוטח את הכיסוי הביטוחיהפעילות בגי
  . נערך בדרך כלל על בסיס אירוע

 ביטוח המכסה את חבותו של בעל - ביטוח אחריות מקצועית  .ג
מקצוע בגין כשל בביצוע חובתו המקצועית שתוצאתו נזק לצד 

ביטוח . בין אם הינו לקוח של המבוטח ובין אם לאו, שלישי
  . הגשת תביעהאחריות מקצועית נערך על בסיס

 ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח - ביטוח אחריות המוצר  .ד
לאחר שפסקו , בגין נזק שנגרם על ידי מוצרים שיוצרו על ידו

  . ביטוח זה נערך על בסיס הגשת תביעה. מלהיות בחזקתו

 ביטוח המכסה דירקטורים - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה   .ה
על ידי הדירקטורים ונושאי משרה בשל חבות חוקית שהופרה 

הביטוח נערך על בסיס .  המשרה בתוך תקופת הביטוחונושאי
החבות המכוסה היא בעיקרה מתוקף חוק . הגשת התביעה

בעלת . המטיל חבות אישית על נושאי המשרה בחברה, החברות
הרוכשת את הכיסוי עבור , הפוליסה בביטוח זה הינה החברה

בעבר  ו שכיהנוא/ ונושאי המשרה והדירקטורים המכהנים
  .המוגדרים כמבוטחיםו

ענף ביטוח החבויות נחשב לענף תנודתי וזאת בשל רמת אי הודאות 
ממשך הזמן בין קרות , בין היתר, התביעות הנובעתיישוב הגבוהה ב

, ")זנב תביעות ארוך("אירוע ביטוחי לבין תשלום הנזק למבוטח 
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את שכיחות מהשינויים באקלים השיפוטי ומהשינוי התרבותי המעלה 
  . וחומרתןהתביעות

  ביטוח רכוש  )2(

 להלן סוגי כיסויים עיקריים של ביטוחי הרכוש שמשווקת הקבוצה
  :בענף ביטוח רכוש

ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת  -) מקיף דירות(ביטוח דירות   .א
  . דירה למגורים

תנאי חוזה לביטוח דירות (תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
") התקנות: " זהסעיףלהלן לצורך  (1986-ו"התשמ, )ותכולתן

לי למבנה דירה אמגדירות את סוג הכיסוי הביטוחי המינימ
הפוליסה התקנית : "להלן(כהגדרתן בתקנות , ותכולתה

ביטוח דירות כולל כיסוי לתכולה , על פי התקנות"). דירה
רעידת אדמה , כיסוי נזקי טבע, פריצה, ולמבנה כנגד סיכוני אש

 חברת הביטוח יכולה לשנות את הפוליסה התקנית .ונזקי צנרת
למבוטח ניתנת . דירה רק אם השינוי הינו לטובת המבוטח
   .אפשרות לוותר בכתב על כיסוי לרעידת אדמה

ביטוחים המכסים אבדן רכוש  -אובדן רכוש ומקיף בתי עסק   .ב
, למשל סחורות(שאינו דירת מגורים ותכולתה או רכב מנועי 

ביטוח בתי עסק כולל כיסוי ). 'מפעלים וכו, ציוד, מכונות
כיסוי נזקי טבע , פריצה, לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש

ניתן לרכוש בביטוחים אלה כיסוי לנזק תוצאתי . ורעידת אדמה
פוליסות בתי עסק נמכרות בדרך כלל . של אובדן רווחים

  .כפוליסות מטרייה הכוללות גם ביטוחי חבויות

כולל ביטוח מבנה עבור לווים הנוטלים  -ביטוח משכנתאות   .ג
פוליסות אלו משועבדות לטובת . משכנתא למימון רכישת דירות

 ביטוח זה נמכר בדרך כלל בשילוב עם ביטוח חיים .המלווה
  .לכיסוי יתרת ההלוואה במקרה של מות המבוטח) ריסק(

ביטוח המכסה נזק או אבדן  -כלי טיס וכלי שיט , ביטוח ימי  .ד
ביטוח כלי שיט מכסה גופי . סיכוני תעופה או שיטהקשורים ל

ביטוח כלי טיס כולל ביטוח גופי מטוסים וביטוח ; אניות
  . וביבשהוביטוח ימי מכסה הובלת מטענים בים; תאונות נסיעה

ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען הנגרם  -מטענים בהובלה   .ה
  . במסגרת הובלה יבשתית

ביטוח המכסה נזקים לציוד  -) כניביטוח שבר מ(ביטוח הנדסי   .ו
בניגוד לנזקים הנגרמים על ידי גורמים , הנובעים מהפעלתו

  .חיצוניים בלתי תלויים

, כיסוי לעבודות קבלניות -  )עבודות קבלניות(ביטוח הנדסי   .ז
  . מפני נזק תאונתי,ציודן וחומרים

כיסוי לעבודות הקמה של  -) עבודות הקמה(ביטוח הנדסי   .ח
  . מפני נזק תאונתי,ציודן וחומרים, כניותמערכות מ

למערכות מתח , כיסוי לנזק תאונתי -ביטוח ציוד אלקטרוני   .ט
נמוך ולכיסוי הוצאות שחזור מידע מחשבים ושכירת ציוד 

  .חלופי
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) מעל תקבולי מס רכוש(ביטוח שיורי  -ביטוח סיכוני טרור   .י
  . טרורהמכסה נזק פיזי לרכוש ואובדן רווח גולמי בשל מעשה 

  ביטוח בריאות  )3(
ביטוח תאונות : ביטוח בריאות לטווח קצר מורכב משני ענפי ביטוח

ל וביטוח עובדים "ביטוח נסיעות לחו(אישיות וביטוח מחלות ואשפוז 

  :7)זרים ותיירים

  יתר ענפי הביטוח  )4(
  

   וערבויות פיננסיותביטוח ערבויות ביצוע  )א(

ן התחייבויות הקבוצה משווקת ערבויות ביצוע שמהות
 .לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות המבוטח כלפיו

 בפרויקטיםהפוליסות מונפקות לטובת מזמיני עבודה 
, יהם של קבלנים להבטיח עמידה בהתחייבויותמיועדותו

כפי שסוכמו , יזמים וגופים גדולים נוספים בביצוע פרויקטים
  . בין הצדדים

ות שמהותן הקבוצה משווקת ערבויות פיננסי, בנוסף
התחייבות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות פיננסית של 

  . המבוטח כלפיו

  ביטוח ערבות חוק המכר   )ב(

ביטוח המכסה את השקעתם של רוכשי הקבוצה משווקת 
 וחוק 1973ג "תשל) דירות(יחידות דיור כנגזר מחוק המכר 

 -ה "התשל, )הבטחת השקעות רוכשי דירות) (דירות(המכר 
ביטוח זה תואם את ההנחיות בחוק המכר ולרוב . 1974

הסיכון בפוליסות . )מעל שנה (תקופת הביטוח שלו ארוכה
התקדמות הבנייה  כתוצאה מאלו הולך ופוחת עם הזמן

ההכרה , בהתאם להוראות הפיקוח. החזקה בנכסקבלת ו
.  שנים5 החברה מענף זה נדחות לתקופה של ברווח מהכנסות

בין אם באמצעות , אלו לקבלניםהחברה מנפיקה פוליסות 
שיווק ישיר לקבלן או באמצעות בנקים המספקים מימון 

  .לפרויקט הבנייה

  ביטוח דמי מחלה  )ג(

הקבוצה משווקת ביטוח דמי מחלה המכסה את חבותו של 
חבות . כלפי עובדיו לתשלום ימי מחלה) המעסיק(המבוטח 

, תקנות, חקיקה(המעביד לתשלום כפופה להוראות הדין 
  .לעניין זכויות עובדים)  הרחבהיהסכמים קיבוצים וצוו

הקבוצה משווקת פוליסות ישירות באמצעות תשתית 
ן כו, קבוצההחברות המבוטחות בקרן הפנסיה של ה

  .באמצעות סוכנים

  סיכונים אחרים  )ד(

הקבוצה מנפיקה פוליסות המכסות סיכונים שונים אשר לא 
נם בסכומים לא שלעיל מאחר והכיסויים היענפים נכללו ב
החברה מנפיקה פוליסות לכיסוי הוצאות : מאלדוג. מהותיים
  . משפטיות

                                                 
ענף מחלות ואשפוז כולל גם ביטוח הוצאות רפואיות וביטוח שיניים שהינם פוליסות לטווח ארוך ולכן נכללו ביטוחים אלו  7

  .בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
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  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות  6.1.3

חוק , פעילות הקבוצה בתחום זה כפופה להוראות הדין החלות על מבטחים
, להוראות המפקחביטוח והתקנות שהוצאו על פיהם וכן ההפיקוח וחוק חוזה 

  . כפי שמתפרסמות מעת לעת

להלן יפורטו הוראות החקיקה המרכזיות המתייחסות לענפים השונים 
  .בתחום ביטוח כללי

למגבלות החקיקה המרכזיות החלות על הקבוצה בכלל פעילותה ראו סעיף 
  .להלן 7.3

  ביטוח חבויות  )1(

להלן יפורטו מגבלות החקיקה המרכזיות החלות על הקבוצה 
  :בפעילותה בענף ביטוח חבויות

  חוק חוזה הביטוח   .א

בביטוח חבויות , בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח
התביעה לתגמולי ביטוח , ")ביטוח אחריות"המכונה בחוק (

אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד 
כי ביטוח חבויות מכסה גם , כן קובע חוק זה. המבוטח

אף , סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותוהוצאות משפט 
  .אם הוצאות אלה הן מעל לסכום הביטוח

  ") השנים האבודות("הלכת אטינגר   .ב

 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין 2004בחודש מרץ 
לפיצויים ) או עזבונו(הקובע כי יש להכיר בזכאותו של ניזוק 

 קוצרה שהן השנים שבהן, בגין שנות השתכרותו האבודות
 מפגיעתו בתאונהתוחלת חיי העבודה של הניזוק כתוצאה 

בכך הפך בית המשפט העליון הלכה "). השנים האבודות("
לפיצויים בגין ראש נזק ) או עזבונו(לפיה לא זכאי היה הניזוק 

בחודש "). הלכת אטינגר"או " הלכת השנים האבודות("זה 
ה לקיום  דחה בית המשפט העליון עתירה שהוגש2004דצמבר 

  . דיון נוסף בפסק הדין הנזכר לעיל

נקבע , 2006בפסק דין נוסף של בית המשפט העליון מפברואר 
כי הלכת השנים האבודות חלה גם על תביעות תלויות 

אך אין , ועומדות ועל תאונות שאירעו קודם לפרסום ההלכה
לרבות פסקי דין , בה כדי לאפשר דיון מחודש בפסקי דין

  .תנו קודם לכןשני, מכוח פשרה

קבע בית המשפט ,  שוניםפסקי דיןבשני , 2006במהלך שנת 
העליון את שיטת חישוב הפיצוי בהתאם להלכת השנים 

 בהתייחסו לכך שיש לצרף למרכיב החיסכון גם האבודות
הכנסה מפנסיה במקרים בהם המנוח השתכר כך כחלק 

, כמו כן נקבע כי יש לכלול בחישוב). הפרשות לפנסיה(משכרו 
במקרים הרלוונטיים צירוף ראש נזק של אובדן שירותי אב 

מכיוון שהלכה זו נוגעת לאחוז קטן מסך התיקים . או אם
בשנת . נמוכה יחסית, ההשפעה על כלל התביעות, בתחום
 נתן בית המשפט העליון פסק דין לפיו יש לפצות את 2008

  . יורשי המנוח גם על אובדן קצבת זקנה מביטוח לאומי
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  ביטוח רכוש  )2(

, פעילות הקבוצה בתחום זה כפופה להוראות הדין החלות על מבטחים
לרבות הוראות חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח והתקנות שהוצאו על 

לתקנות . פיהן וכן להוראות המפקח כפי שמתפרסמות מעת לעת
  .העיקריות החלות בענף זה

  ביטוח בריאות  )3( 

ות החלות על הקבוצה להלן יפורטו מגבלות החקיקה המרכזי
וכן עיקרי ההוראות הרגולטוריות , בפעילותה בענף ביטוח בריאות

  :בענף זהשנתיים האחרונות שפורסמו ב

איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים (חוק עובדים זרים   .א
  1991-א"התשנ, )הוגנים

כך שעל מעביד מוטלת ) 3' תיקון מס( תוקן החוק 2000בשנת 
ד זר המועסק על ידו ביטוח רפואי שיכלול החובה להסדיר לעוב

  .סל שירותים לפי קביעת שר הבריאות בצו

) תנאים בחוזה הביטוח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח   . ב
  2004-ד"התשס, )הוראות למצב רפואי קודם(

שנועדו להסדיר את אופן ,  פורסמו תקנות2004בחודש ינואר 
, רפואי קודםשימוש המבטח בסייג לחבות המבטח בשל מצב 

להבטיח כיסוי ביטוחי ראוי למשך כל תקופת הביטוח ולמנוע 
 .ביצוע חיתום בעת התביעה לתשלום תגמולי ביטוח

   ברווחיות ובתמהיל הלקוחות, שינויים בהיקף הפעילות בתחום  6.1.4

  היקף הפעילות

פסיקת בתי המשפט ביחס ולאור התפתחות האקלים השיפוטי 
ניכרת דרישה מוגברת לכיסוי ביטוחי , הןלחברות ולנושאי המשרה ב

   .לכיסוי ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה וכן באחריות מקצועית

  . הביקוש לביטוחי רכוש מושפע מהמצב הכלכלי במשק

בתשעת החודשים , חות הכספיים של חברות הביטוח"לדובהתאם 
 בהיקף ההכנסות בתחום 1% חל גידול של 2008הראשונים של שנת 

  .ח"ש מיליארד 5 - לרמה של כ2007 התקופה המקבילה בשנת לעומת

  רווחיות

 ח בהשוואה"מיליון ש 0.3 - של כהפסד  הקבוצה רשמה 2008בשנת 
השינוי נובע בעיקר  .2007ח בשנת "מיליון ש 71 - כ ללרווח ש

   .' אחריות מעבידים ואחריות כלפי צד גמתוצאות ענפי

 הנמכר מוצרהינו , הנכלל בביטוח רכוש, בעוד שתחום הדירות
שאר ענפי הרכוש , מחירשיקולי פרטיים ולכן מוטה לקוחות ל

, מושפעים יותר מאיכות השירות ומקצועיות החיתום של הקבוצה
הואיל ומדובר בלקוחות עסקיים המתייעצים לעיתים עם יועצי 

    .ביטוח

  שינויים בהסדרי ביטוח משנה בתחום  6.1.5

  . להלן6.7המשנה בתחום ראו סעיף לתיאור השינויים בהסדרי ביטוח 
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  מוצרים ושירותים  6.2

התנאים . סעיף זה כולל תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויים ביטוחיים
לפי , או חוזה ביטוח/המלאים והמחייבים הם התנאים המפורטים בכל פוליסה ו

  .יסה זה בלבד ולא ישמש לצרכי פרשנות הפולדוחהתיאור הינו לצרכי . העניין

  ביטוח חבויות  )1(

  כללי  .א

ענפי החבויות מכסים את המבוטח בשל חבות שהוא עשוי לחוב בה בשל 
  .ובפרט מתוקף הוראות פקודת הנזיקין, אחריותו מתוקף כל דין

  :ביטוחי חבויות ניתן לערוך על פי אחד משני בסיסי שיפוי

קיומו  נשוא החבות המכוסה הוא -) Occurrence Basis(בסיס אירוע   .א
  . של אירוע הנזק במשך תקופת הביטוח

 נשוא החבות המכוסה - )Claims Made Basis(בסיס הגשת תביעה   .ב
לפי בסיס זה הוא הגשת התביעה לחברת הביטוח במשך תקופת 

ובתנאי שהאירוע שהוביל להגשת התביעה נופל אף הוא בתוך , הביטוח
  .ה בפוליסהתקופת הביטוח או בתוך תקופה רטרואקטיבית שהוגדר

הינם ,  החבויותבענףהמוצרים המרכזיים אותם משווקת הקבוצה   .ב
   :כדלקמן

 כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף הנגרמים - ביטוח חבות מעבידים
ניתן לרכוש ביטוח זה כמוצר .  לעיל)א()1(6.1.2לעובד כמפורט בסעיף 

במסגרת עצמאי או ככיסוי נוסף במסגרת פוליסת מטריה עסקית או 
, דמי הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים.  דירה ביטוחפוליסת

היקף שכר העבודה ,  מספר העובדים המועסקים-כאשר המרכזיים שבהם 
, גבול האחריות הרצוי, סוג פעילות המעסיק, השנתי שמשלם המעסיק

. ומהאמצעי ההגנה הקיימים בעסק וכד, ניסיון התביעות של המבוטח
הגשת התביעה יכולה להיעשות . נערך בדרך כלל על בסיס אירועביטוח זה 

  .לאחר תקופת הביטוח בתוך תקופת ההתיישנות

 הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את - ביטוח צד שלישי
 בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי, חבותו של המבוטח על פי כל דין

כמפורט בסעיף , ינם עובדי המבוטחשא, )שלא בגין שימוש ברכב מנועי(
ניתן לרכוש ביטוח זה כמוצר עצמאי או ככיסוי נוסף .  לעיל)ב()1(6.1.2

דמי . דירהביטוח במסגרת פוליסת מטריה עסקית או במסגרת פוליסת 
 –כאשר המרכזיים שבהם , הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים

ניסיון , חריות הרצויגבול הא, היקף פעילות המבוטח, עיסוק המבוטח
אמצעי , חשיפה למפגעים או סיכונים סביבתיים, התביעות של המבוטח

   .ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע. ומהההגנה הקיימים בעסק וכד

 ביטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין -  ביטוח אחריות מקצועית
ישי כמפורט כשל בביצוע חובתו המקצועית שתוצאתו היא נזק לצד של

ביטוח זה נמכר כפוליסה עצמאית או כפוליסה .  לעיל)ג()1(6.1.2בסעיף 
הכיסוי בפוליסה מוגבל לאירועים . משולבת עם ביטוח אחריות מוצר

המשתנה העיקרי . תאונתיים ואינו מכסה מעשים מכוונים של המבוטח
כאשר גם להיקף , המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח

מחזור , מספר העובדים, ותק במקצוע, גבול האחריות הרצוי, תהפעילו
התחום הטריטוריאלי של הכיסוי וניסיון התביעות של המבוטח , ההכנסות

ביטוח זה נערך על בסיס . דמי הביטוח תעריף והשיפוט השפעה ניכרת על
   .הגשת תביעה
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 ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק - ביטוח אחריות המוצר
.  לעיל)ד()1(6.1.2נגרם על ידי מוצרים שיוצרו על ידו כמפורט בסעיף ש

ביטוח זה נמכר כפוליסה עצמאית או כפוליסה משולבת עם ביטוח אחריות 
המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של . מקצועית
התקופה , קיום פעילות ייצוא, כאשר גם להיקף הפעילות, המבוטח

ניסיון התביעות של , גבול האחריות הרצוי, נדרשתהרטרואקטיבית ה
תעריף דמי המבוטח והתחולה הטריטוריאלית של הכיסוי השפעה על 

   .על בסיס הגשת תביעה, בדרך כלל, ביטוח זה נערך. הביטוח

 ביטוח המכסה דירקטורים ונושאי - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
רים ונושאי המשרה משרה בשל חבות חוקית שהופרה על ידי הדירקטו

ביטוח זה נמכר כפוליסה עצמאית או בשילוב עם . בתוך תקופת הביטוח
דמי . טק בלבד-ביטוח אחריות מקצועית לחברות פיננסיות וחברות היי

: כאשר המרכזיים מביניהם, הביטוח בענף זה מתבססים על מספר משתנים
וק של תחום העיס, ניסיון התביעות של המבוטח, גבול האחריות הרצוי

המבנה והחוסן הפיננסיים של החברה והיות , הרכב בעלי המניות, החברה
ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס הגשת . החברה ציבורית או פרטית

  .התביעה

  . ביטוח חבויות הינו לרוב פוליסה לתקופה של עד שנה

  ביטוח רכוש  )2(

  : ף זה בענלהלן מוצרים ושירותים עיקריים המשווקים על ידי הקבוצה

  פוליסות לביטוח דירה  .א

לקבוצה שלושה סוגים של פוליסות ביטוח מבנה ותכולה לדירה 
  ):לעיל) א()2(6.1.2המבוססות על הפוליסה התקנית דירה כמפורט בסעיף (

1.  TOP HOUSE  - פוליסה לביטוח מבנה ותכולת דירה המבוסס על 
הכוללת  חבילת כיסויים רחבה מכילהמוצר . הפוליסה התקנית דירה

  . 'שירותי חירום וכו, שירות ביקור רופא, שירות תיקון מכשירי חשמל

 פוליסה לביטוח מבנה ותכולת דירה המבוססת על - רימון דירות   .2
  .המכסה סיכונים נקובים, הפוליסה התקנית דירה

 פוליסה רחבה המבוססת על הפוליסה התקנית -  לדירה 2000רימון   .3
, למבנה ותכולת הדירה" כל הסיכונים "דירה המספקת למבוטח ביטוח

  . למעט חריגים נקובים

ניתן לרכוש כיסויים נוספים המסופקים על , בפוליסות ביטוח כאמור לעיל
   .להלן 6.8כמפורט בסעיף , ידי נותני שירותים חיצוניים

, הכוללים, דמי הביטוח נקבעים בהתבסס על מאפייני הסיכון של המבוטח
ניסיון התביעות של המבוטח , גורים של המבוטחאת קומת המ, בין היתר

עורכת החברה סקרי , על מנת להעריך את הסיכון. וסכום הביטוח המבוקש
  . תכולה וסקרי סיכונים והגנות תקופתיים

  פוליסות לביטוח בתי עסק  .ב

המבוססות על ( סוגים של פוליסות לביטוח בתי עסק מספרלקבוצה 
  ):לעיל). ב()2(6.1.2 פוליסות הרכוש כמפורט בסעיף

 פוליסה מורחבת לבתי עסק המעניקה כיסוי מקיף -רימון עסקים   .1
לתכולת , למעט חריגים נקובים, "כל הסיכונים"למבנה העסק וכיסוי 

  .בית העסק
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 פוליסה לביטוח מבנה המשרד ותכולתו המעניקה -  2000משרדית   .2
יסוי תכולה כ: הרחבות כגון, בין היתר, הכולל, "כל הסיכונים"כיסוי 

שחזור , דמי שכירות למשרד חלופי, המועברת זמנית למקום אחר
  .למעט חריגים נקובים, מסמכים וביטוח תאונות אישיות

 פוליסה לביטוח חנות בקניון המעניקה כיסוי -  חנות בקניון 2000רימון   .3
אובדן , בין היתר, כוללהכיסוי . למעט חריגים נקובים, "כל הסיכונים"

, ביטוח ציוד אלקטרוני, ביטוח תאונות אישיות, יטוח כספיםב, רווחים
  .כיסוי נזק או אובדן לאמצעי אגירת נתונים ושיחזור מידע

 על פי ניסיון התביעות של, בין היתר, דמי הביטוח בענפים אלו נקבעים
האסטרטגיה העסקית של החברה וסכום , רמת הסיכון של העסק, המבוטח

יך את הסיכון עורכת החברה סקרי סיכון על מנת להער. הביטוח הרצוי
  .מוקדמים מעת לעת

  ביטוח בריאות  )3(

  : בתחום זהשמשווקת הקבוצה, להלן פירוט סוגי פוליסות ביטוח בריאות

  ל"ביטוח נסיעות לחו  .א

ל מעניק סל של כיסויים ביטוחיים למבוטחים במהלך "ביטוח נסיעות לחו
תאונות ואירועים ,  בגין מחלותכיסוי, בין היתר, הסל כולל. ל"שהותם בחו

  .ונזקי כבודה' כמו גם נזקים לצד ג, רפואיים שונים

, תקופת הביטוח בפוליסות אלה היא בדרך כלל קצרת טווח ונקובה בימים
  .ל"בהתאם לתקופת שהיית המבוטח בחו

  ביטוח רפואי לעובדים זרים ותיירים  .ב

לארץ מגיעים על מנת לענות על צורכיהם המיוחדים של תושבי חוץ ה
קבעה הממשלה בחקיקה מיוחדת ") עובדים זרים: "לעיל ולהלן(כעובדים 

לעניין זה חובת ביטוח רפואי החלה על המעביד תוך הגדרת כיסוי 
 לעובדים זרים בהתאם ביטוחהקבוצה משווקת תכנית . לי בצואמינימ

הפוליסה משווקת באמצעות סוכנים מורשים לפרטים . לדרישות הצו
כיסוי למימון , בין השאר, הביטוח כולל.  באמצעות מעבידםולקבוצות

גם (ת חדר מיון ולרבות הוצא,  ציבורי בישראלת חוליםהוצאות אשפוז בבי
, טיפול נמרץ, שכר מנתח ורופא מרדים, חדר ניתוח, )אם לא מלווה באשפוז

מימון הוצאות העברת , ייעוץ ובדיקות, תרופות בהתאם לסל התרופות
לנס ממקום האירוע לבית החולים ומימון כרטיס טיסה המבוטח באמבו

ניתן , בנוסף. עבור המבוטח במידה והמבוטח אינו מסוגל לעבוד עקב מחלה
, פיצוי חד פעמי למקרה מוות או נכות צמיתה מתאונה, להוסיף לפוליסה זו

  . טיפול חירום בשיניים והעברת גופה לארץ המוצא

וח הוצאות רפואיות לתיירים משווקת הקבוצה פוליסה לביט, כמו כן
אך , כיסוי זה דומה בעיקרו לביטוח הניתן לעובדים זרים. השוהים בישראל

  . ליאמוגבל בסכום מקסימ

  פוליסות תאונות אישיות  .ג

ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי בסכום נקוב בהתאם להעדפות 
או /ו) או קבועה/זמנית ו(המבוטח בשל אירועים תאונתיים הגורמים לנכות 

כולל הכיסוי לעתים גם פיצוי שבועי בגין אובדן , בנוסף. מות המבוטחל
  . כושר עבודה כתוצאה מתאונה

הביטוח נמכר . שנתיתתקופת הביטוח בפוליסות אלה היא בדרך כלל 
  . בעיקר לפרטים ולעתים גם במסגרת קבוצתית
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  יתר ענפי הביטוח  )4(

  .עילל) 4(6.1.2לפירוט עיקרי המוצרים ראה סעיף 

  פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים  6.3

  ).ח"שבאלפי (בתחום להלן טבלה הכוללת נתונים לגבי התפלגות הפעילות של הקבוצה 

  2008 2007 

 736,092 763,051 )כולל דמים(פרמיה ברוטו 

 459,262 439,128  פרמיה בשייר עצמי

 434,124 467,995 תביעות ברוטו

 255,512 286,408 תביעות בשייר
  

הגידול . 2007 לעומת שנת 3.6% -  גדלה בכ2008הפרמיה ברוטו של הקבוצה בשנת 
, אשר הובילה לגידול בפרמיה, רכישת שומרה,  מחד–ל נובע משתי מגמות הפוכות "הנ

  .אשר הביאה לשחיקה בהכנסות השקליות, ומאידך הירידה בשער הדולר

 )ח" שבאלפי(ברוטו , פילוח התביעות המשולמות דירות

 2008 2007 

 39,046 41,828 פריצה
 25,582 34,086 נזקי צנרת

 8,613 15,112 שריפה
 1,153 8,752 נזקי טבע

 13,901 17,977 אחר 
 88,295 117,755 כ תביעות משולמות"סה

 759 5,642 שינוי בתביעות תלויות
 89,054 123,397 כ תביעות"סה

   
  . הנובע מאיחוד תוצאות שומרה,  חל גידול במספר התביעות2008בשנת 

   לקוחות  6.4

. עסקיים וכן לקוחות מוסדיים, בתחום ביטוח כללי הקבוצה מבטחת לקוחות פרטיים
למעט קולקטיביים ישנים של בנקים , החברה מבצעת חיתום פרטני לכל מבוטח

בענף ביטוח בריאות הכלול בתחום זה הקבוצה מתמקדת בעיקר . למשכנתאות
   .בביטוחי פרט

 או יותר מסך הכנסות הקבוצה 10%לקבוצה אין לקוח שהכנסותיה ממנו מהוות 
וכן אין לקבוצה תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות בתחום הפעילות 

לא ידוע לקבוצה על מאפיינים קבועים של לקוחותיה בתחום ביטוח , בנוסף. בתחום זה
   .כללי
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  :* ברוטומלקוחותהתפלגות דמי הביטוח 

  שיעור מסך הכנסות סוג הלקוח
  2008  2007  

 43% 23% קולקטיבים ומפעלים גדולים
 57% 77% פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים

 100% 100% כ"סה
  
   .בוצעה לפי גבולות אחריותבענפי החבויות החלוקה * 

נובע , 2008הגידול בחלק היחסי של תיק הפרט והלקוחות העסקיים הקטנים בשנת 
  . שלה תיק מוטה לקוחות פרט, תוצאות שומרהמאיחוד 

   .פרופיל התיק הביטוחי של הקבוצה מוטה לקוחות עסקיים קטנים

 שיעור 2007 ובשנת 89% - עמד על כ2008בשנת שיעור החידושים בתחום מקיף דירות 
  .84% -החידושים עמד על כ

   8)מקיף דירות בלבד(דמי ביטוח לפי שנות ותק 

 שיעור מסך הכנסות  ח"שביטוח באלפי דמי ה מספר שנות ותק
  2008  2007  2008  2007  

 24% 22% 39,416 46,124 ללא ותק
 19% 20% 31,205 41,136 ותק שנה

 13% 15%  21,351  31,409 ותק שנתיים
למעלה משלוש שנות 

 44% 43% 72,264 91,121 ותק
 100% 100% 164,236 209,791 כ"סה

  
   שיווק והפצה  6.5

קת את פוליסות הביטוח שלה בתחום באמצעות סוכנים עצמאיים החברה משוו
  .ומשלמת להם עמלות מכירה מסוגים שונים ובעיקר כשיעור מדמי הביטוח

לעניין , בענף ביטוח רכוש לחברה קיימות התקשרויות עם סוכנויות בבעלות בנקים
כר ביטוח מקיף דירות ללווי בנקים למשכנתאות נמ. ביטוח אגב הלוואות משכנתא

   .בחלקו באמצעות הבנקים למשכנתאות בפוליסה קבוצתית

 בתחום מדמי הביטוח 10% אין סוכן אשר היקף פעילותו מהווה מעל לקבוצה
   .הפעילות

  .להלן 7.7לתיאור הנושא ברמת הקבוצה ראו סעיף 

  : מפרמיה ברוטו בתחום הפעילות)   מ"כולל מע(להלן פרטים לגבי שיעור העמלות 

  2008  2007  
ביטוח מפרמיה יעור עמלות ש

   ברוטו
21%  18%  

  

  התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר   6.6

  .לעיל 1.3.2ראו סעיף , לתיאור העתודות בביטוח כללי ותביעות תלויות ברמת הקבוצה

                                                 
 .הנתונים אינם כוללים בנקים למשכנתאות 8



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
98-א

  ביטוח חבויות  )1(

להלן התפתחות התביעות התלויות בענף ביטוח חבויות לגבי שנות החיתום 
  : בדוחבתקופות המתוארות

 2007שנת  2008שנת 
 בשייר ברוטו בשייר ברוטו 

 509,606 683,682 572,027 778,550 הפרשה לתחילת השנה
 32,864 36,007 22,576 36,102 הכנסות מפרמיה ומהשקעות 

 12,522 12,682 14,683 14,692 עמלות והוצאות
 54,621 63,933 78,830 155,353 תשלומי תביעות
 432,725 576,539 473,479 589,457  השנההפרשות לסוף

 42,602 66,535 27,611 55,150 בהפרשות) גרעון(עודף 
סכום העודף בהפרשות הנובע 

 67,278 94,969 56,058 98,785 משחרור הרווח מעתודה
  

  ביטוח רכוש  )2(

 להלן התפתחות התביעות התלויות בענף ביטוח רכוש לגבי התביעות שאירעו
  :ארות בדוחבתקופות המתו

2008 2007 
 

 בשייר ברוטו בשייר ברוטו
תביעות תלויות לראשית השנה 

 )IBNRכולל (
160,342 60,043 132,402 51,501 

 27,084 69,586 37,145 86,957 תשלום תביעות במשך השנה
כולל (תביעות תלויות לסוף השנה 

IBNR( 
79,421 30,094 62,290 21,770 

 2,647 526 )7,196( )6,036( בהערכות) גרעון(עודף 
  

מכאן , הנתונים בכל שנת נזק אינם כוללים את נתוני שנת הנזק השוטפת
שיתרת הסגירה של כל שנת חיתום אינה תואמת את יתרת הפתיחה של שנת 

  . הנזק הבאה אחריה

  ביטוח משנה  6.7

התקשרויות החברה עם מבטחי משנה בכל ענפי הביטוח בתחום מתחדשות משנה  
   .לשנה

 מסוג  כללייםמתקשרת הקבוצה עם מבטחי המשנה שלה בחוזים,  הפעילותבתחום

Excess of Loss.  ביטוח ', ביטוחי צד ג, ביטוחי חבות מעבידיםבענף ביטוח חבויות
 מסוג  אחדאחריות המוצר וביטוחי אחריות מקצועית מאוגדים בחוזה ביטוח משנה

Excess of Loss,תחת ענף  אחריות דירקטורים ביטוחבתחום . המבוסס על שנת הנזק 

, Excess of Lossגם הוא על בסיס קיים הסכם ביטוח משנה נפרד , ביטוח חבויות
  . המבוסס על שנת החיתום של הפוליסה

 המגנים Excess of Lossבענף ביטוח רכוש מתקשרת החברה בחוזים יחסיים ובחוזי 
   .על החברה כנגד קטסטרופה

ולות האחריות חורגים מהגבולות המותרים בהסכמי ביטוח בהם גב, בעסקים מסוימים
נרכש ביטוח משנה , או שהכיסוי הנדרש אינו נכלל בהסכמי ביטוח המשנה, המשנה
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משתנה בהתאם ) לא יחסי/יחסי(סוג ביטוח המשנה הנרכש ). פקולטטיבי(ספציפי 
  . למהות הסיכון והיצע הכיסוי בשוק ביטוח המשנה

מגבילים מבטחי , בענפים הכוללים מרכיב קטסטרופה, ייםבהסכמי ביטוח משנה היחס
  . המשנה את התשלום בגין אירוע בודד בשיעור מוסכם מסכום הביטוח המכוסה

, במרבית המקרים, נרכש, הנמכרים באמצעות הבנקים, בביטוחי דירות אגב משכנתא
  "). פקולטטיבי("ביטוח משנה ספציפי 

  .להלן 7.4נה ראו סעיף לתיאור התקשרות הקבוצה עם מבטחי המש

  ביטוח חבויות  )1(

בענף ביטוח  איתם התקשרה החברה בחוזים ,S&P לפי ,דירוג מבטחי המשנה

   . AA-, A+, A  : הינו2008 - ו 2007בשנים חבויות 

שיעור ההעברה של סיכון הקבוצה למבטחי משנה שלה בתחום הפעילות נאמד 
   . מדמי הביטוח נכון למועד הדוח32% -ברמה של כ

 מסך פרמיות 10%מהווה מעל  בענף חבויותמבטחי משנה שחלקם בפרמיה 
   : בתקופות המתוארות בדוח)ח"באלפי ש (בתחוםביטוח המשנה 

   2008  2007 
  
  

שם מבטח 
 המשנה

  
  

דירוג 
S&P 

  
  

 מדינה

פרמיה 
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
לביטוח 
 משנה

פרמיה 
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
 לביטוח
 משנה

Everest 
Reinsurance 
Co.* 

AA- 19% 15,212 ב"ארה --- --- 

Lloyd's A+ 35% 24,734 ---  ---  אנגליה 

Trans Re 
Zurich 

AA- 57% 44,936 שוויץ --- ---  

  . +A – ל TRANS RE ZURICHו  EVEREST ח הורד דירוג"לאחר מועד הדו* 

   :בתחוםהתפלגות פרמיית ביטוח משנה 

 וצת דרוגקב

 P&Sמרכזת דירוג 

פרמיה שנרשמה 
לטובת מבטח המשנה 

 )ח"באלפי ש(

כ לענף "שיעור מסה
 פעילות

  2008 2007 2008 2007 

A-94%  87%  66,988  8,760  ומעלה 

BBB - עד BBB+ 419  517  --- 1% 

 BBB- 9,943  3,483 13% 5%  -נמוך מ

 100% 100% 70,988 79,122 כ"סה

  



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
100-א

  יםואחרוח רכוש ביט  )2(

בענפי  איתם התקשרה החברה בחוזים ,S&P לפי ,דירוג מבטחי המשנה

  .AA,A+ ,A-, A-:   הינו2008 - ו2007 בשנים ואחריםביטוח רכוש וביטוח 

שיעור ההעברה של סיכון הקבוצה למבטחי משנה שלה בתחום הפעילות נאמד 
  . מדמי הביטוח נכון למועד הדוח47%-ברמה של כ

 10% מהווה מעל ביטוח רכוש ואחריםבענף ה שחלקם בפרמיה מבטחי משנ
   : בתקופות המתוארות בדוח)ח"באלפי ש (בתחוםמסך פרמיות ביטוח המשנה 

2008 2007   
  
  
  

 שם מבטח המשנה
  

  
  
  
  

דירוג 

S&P  

  
  
  
  

  מדינה

פרמיה 
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 

פרמיות 
לביטוח 
 משנה

פרמיה 
לביטוח 
 משנה

אחוז 
מכלל 
ות פרמי

לביטוח 
 משנה

Allianz SE AA- 11% 22,780 --- --- גרמניה 
Everest 
Reinsurance Co. AA- 13% 27,710 18% 43,411 ב"ארה 

  

   :בתחוםהתפלגות פרמיית ביטוח משנה 

  
  

 קבוצת דרוג
מרכזת דירוג 

P&S 

פרמיה שנרשמה לטובת 
באלפי (מבטח המשנה 

 )ח"ש

 כ לענף פעילות"שיעור מסה

  2008 2007 2008 2007 

A-93% 96% 192,279  234,432  ומעלה 

BBB - עד BBB+ 2,315  7,438 1% 4% 

 BBB- 8,054  6,125 3% 3%  -נמוך מ

 100% 100% 205,842 244,801 כ"סה

  

למעט בהסכמים  (אין עמלות המתקבלות ממבטחי המשנה, כמקובל בחוזים מסוג זה
  ).פקולטטיביים

  .לדוחות הכספיים) 2)(יג(2 ' מסבאורטחי המשנה ראו לנתונים בדבר התשלומים למב

  .לדוחות הכספיים) 2)(יג(2 ' מסבאורלנתונים בדבר התשלומים למבטחי המשנה ראו 

  ספקים ונותני שירותים  6.8

בתחום ביטוח כללי הקבוצה מתקשרת בהסכמים עם נותני שירותים שונים בקשר עם  
  .התחייבות החברה כלפי רוכש הפוליסה

, חוקרים, שירותים נלווים מאת עורכי דיןבעיקר הקבוצה רוכשת  ביטוח כללי בתחום
בין אם לצורך , מהנדסים וספקים נוספים, רואי חשבון, מוסדות רפואיים, רופאים

סילוק תביעות בענף ביטוח חבויות ובין אם לצורך אספקת שירות אשר רכש מבוטח 
שירותי תיקון מכשירי חשמל , רתבמסגרת פוליסת הביטוח ובכללם שירותי תיקוני צנ

  .ביתיים ושירותי ביקור רופא
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מרפאות ובתי , הספקים העיקריים של הקבוצה הינם רופאיםבענף ביטוח הבריאות 
קשורה הקבוצה , בנוסף. חולים פרטיים למתן שירותים רפואיים בהתאם לפוליסות

רותים השונים בהסכמים עם מספר ספקי שירותי ניהול רפואי לצורך תפעול מערך השי
ל כוללת התחייבויות של הספק למתן "ההתקשרות עם הספקים הנ. למבוטחים

תשלום עבור כל פעולה או : השירות והסדרי תשלום באחת משתי דרכים עיקריות
 הקבוצה ,בנוסף). קפיטציה(תשלום קבוע הנגזר בין היתר ממספר המבוטחים בפועל 

, כמו כן. ל"ותים רפואיים בחוהתקשרה עם שתי רשתות בינלאומיות למתן שיר
  .המתפעל את מערכת שירות הלקוחות של הקבוצה, הקבוצה קשורה בהסכם עם ספק

  .זהבפעילותה בתחום , לקבוצה אין תלות בספק כלשהו

  .להלן 7.5לתיאור הנושא ברמת הקבוצה ראו סעיף 

  תחרות  6.9

יטוח הבשלושת חברות .  זה מתחרה הקבוצה בכל חברות הביטוח במשקבתחום
על פי . פניקסהקבוצת כלל וקבוצת , הינן קבוצת הראל הפועלות בתחוםהגדולות 

 בתחוםחלקם של שלושת הגופים הגדולים , חות כספיים של חברות הביטוח"הדו
 מסך דמי הביטוח ברוטו 60% - עמד על כ2008תשעת החודשים הראשונים של שנת ב

  . 2007 בתקופה מקבילה בשנת 59% -לעומת סך של כ

 קבוצת כלל מובילה בענף ומחזיקה בנתח 2008בתשעת החודשים הראשונים של שנת 
הקבוצה מחזיקה נתח . 2007 בתקופה המקבילה בשנת 31% לעומת 30%-שוק של כ
-וממוקמת במקום הרביעי במשק וזאת בהשוואה לנתח שוק של כ 11.3%-שוק של כ

עיקר הגידול נובע . 2007 במקום החמישי בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 10.6%
  .מאיחוד תוצאות שומרה

  :ןנתוני נתח שוק לפי חברות מוצגים בתרשים להל

  

 מושפעת הן מצד הביקוש למוצרים מצד החברות העסקיות השונות בתחוםהתחרות 
שוק ביטוח המשנה והשינויים . במשק והן מהיצע ואיכות המוצרים של חברות הביטוח

בביטוח העסקים , בנוסף.  מהווים אף הם גורם מרכזי בתחרותבתחוםהחלים בו 
עובדה , הגדולים ובענף ביטוח הדירקטורים מיוצגים המבוטחים על ידי יועצי ביטוח
 מוצרי. המחדדת את חשיבות איכות הכיסוי ובו בזמן גם יוצרת לחץ להורדת תעריפים

דורשים , הנדסי ואלקטרוני, אווירי, יכגון ביטוח ימ, הביטוח הכלולים בענף הרכוש

 התפלגות דמי ביטוח בענפי התחום מצטבר ספטמבר
2008

19% הראל

30% כלל

12% פניקס

11% מנורה

11% מגדל

6% איילון

11% אחרים
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התחרות בהם מבוססת על איכות , מומחיות ספציפית ומעניקים כיסוי מורכב ועל כן
  . הכיסוי הביטוחי שמעניקה הקבוצה

רמת השירות הגבוהה של : הגורמים המחזקים את מעמדה התחרותי של הקבוצה הינם
 פוליסת אחריות מעבידים וצד במיוחד(מכירת פוליסות חבויות ; הקבוצה ושל סוכניה

מוניטין הקבוצה ; )למשל פוליסות עסק(ביחד עם מוצרים אחרים של הקבוצה ) שלישי
בהתאמת המוצר לצרכי המבוטח ומתן שירות ברמה גבוהה למבוטחים הכולל ניהול 

לחברה מודלים ונהלים חיתומיים הבאים לשמור על רמת , בנוסף. סילוק תביעות יעיל
יה המנוטרת על ידי מערכות המאפשרות בקרה קפדנית ועדכנית על הרווחיות הרצו

  .התוצאות השוטפות
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   '''דדדחלק חלק חלק 
   

  מידע נוסף ברמת כלל הקבוצהמידע נוסף ברמת כלל הקבוצהמידע נוסף ברמת כלל הקבוצה
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   עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה–תיאור עסקי התאגיד   .7

להלן , חום פעילות של הקבוצהמתייחס בנפרד לכל תה , לעיל3-6 סעיפיםבהמשך למידע שניתן ב
   .תיאור של עניינים המתייחסים לעסקי הקבוצה בכללותה

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  7.1

  שוקי ההון והכספים, התפתחות המשק    7.1.1

  המשק הישראלי

 תיזכר כאחת השנים הקשות בכלכלה העולמית מאז המשבר 2008שנת 
ב ובעקבותיה "כלכלת ארה.  של המאה הקודמת30 -שנות ההגדול בהכלכלי 
נקלעו למשבר אשראי חריף אשר נבע מבעיות ,  מובילות בעולםכלכלות

מוסדות פיננסיים ותיקים במדינות המערב פשטו . מאקרו כלכליות שונות
רגל ואחרים נאלצו להיעזר בסיוע ממשלתי מאסיבי על מנת להמשיך 

  .ולהתקיים

.  ממשבר כלכלי עולמי זה2008הושפעה במהלך שנת הכלכלה הישראלית 
 במהלך החודשים האחרונים החלה האטה משמעותית בפעילות הכלכלית

-בבמשק הישראלי  ירד התוצר ,למשל, ברבעון הרביעי. במשק הישראלי
  .  ברבעון השני3.2% השלישי ועלייה של ון ברבע0.9%לאחר עלייה של , 0.5%

 1.1% -כ(ג במחצית השנייה של השנה "העלייה המתונה בתמש, יצוין
ת ובהוצאיחסית עלייה גדולה עיקר בבאה לידי ביטוי ב)  שנתיבחישוב

 לנפש כאשר מנגד נרשמה ירידה בהוצאה לצריכה פרטית, )6.8% (הממשלה
 ובייצוא הסחורות והשירותים) -5.3%(בהשקעה בנכסים קבועים , )-2.9%(
  . עולםכפועל יוצא מירידת הביקושים ב) -6.6%(

עדות להאטה הממשית בפעילות המשק ניתן למצוא במדד המשולב לבחינת 
נתונים חודשיים שהתפרסמו . מצב המשק המפורסם על ידי בנק ישראל

בחודש האחרון מחזקים את תמונת ההאטה שהחלה להסתמן בחודשים 
לאחר עליה רצופה של למעלה משלוש שנים בערכו של המדד . האחרונים
מדד האמור ברציפות במהלך ששת החודשים האחרונים של ירד ה, המשולב

תמונת הידרדרות המשק המשיכה גם בחודשים הראשונים של שנת . 2008
 ועד 2009 מינואר 2.2% -ירד בהמדד המשולב של בנק ישראל  כאשר, 2009

  . 2009פברואר 

  . 1.2%המדד המשולב ירידה חדה של  רשם 2009בחודש ינואר 

אחוז . שם שיפור בשיעור הבלתי מועסקים במשק נר2008במהלך שנת 
 על 2008הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה בישראל עמד בחודש נובמבר 

על פי ההערכות . 2007 בסוף שנת 6.5% -בהשוואה לשיעור של כ, 5.9% -כ
, הכלכליות הרווחות השפעת המשבר הכלכלי צפויה להגיע לשוק העבודה

 היוו חודשי שיא מבחינת מספר 2009פברואר -ואכן חודשים ינואר
לרמת התעסוקה במשק השפעה ישירה על . המפוטרים במשק הישראלי

   .תחומי פעילות ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך

 עולה כי נרשמה 2008מסקר החברות והעסקים שערך בנק ישראל לסוף שנת 
בסקר מצוין כי חברות , האטה של ממש בפעילות כלל ענפי המשק וכראייה

  . החלו לדווח על ירידה במספר העובדים

. נתוני הגירעון מצביעים אף הם על מגמת האטה בפעילות הכלכלית במשק
 כאשר אלונמשכה מגמת הירידה בהכנסות ממסים  2009ינואר חודש ב

מגבלת , מנגד. 2008ינואר חודש  בהשוואה ל19%-כנמוכות ריאלית ב
הובילה לכך , ב מאושרבהעדר תקצי,  מתקציב הממשלה1/12ההוצאה של 

  .ח בפעילות הממשלה" מיליארד ש1.5- שבחודש ינואר נרשם עודף של כ
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המצב במשק משפיע על תחומי פעילותה של הקבוצה ובעיקר על היקף 
  .עלות התביעות והוצאות התפעול, המכירות

עלייה אשר  - 3.8%- עלה בשיעור של כ2008מדד המחירים לצרכן בשנת 
,  השנתי שקבעה הממשלהיון של יעד האינפלציהמעבר לגבול העלהינה 

עשויה למתן , ישראלההאטה בעולם וב, על אף זאת. 3%העומד על שיעור של 
 4% -המדד ללא ירקות ופירות עלה ב . בעתידאת הלחצים האינפלציוניים

  .  בלבד1.7%ואילו המדד ללא דיור עלה בשיעור של 

את הריבית בנק ישראל  העלה, העלייה בסביבת האינפלציה כאמורלאור 
 כדי להביא לחזרת האינפלציה והציפיות ,שלביםהבסיסית במשק במספר 
התמתנות , ואולם. כשנהתקופה של  בתוך , האמורלה לסביבת מרכז היעד

והמשך המשבר , הירידה במחירי הסחורות והאנרגיה, הציפיות לאינפלציה
 הבסיסית במשק  הביאו את בנק ישראל להוריד את הריבית,הכלכלי בעולם

הפחתות הריבית נמשכו גם לאחר . 2008 אוקטובר באופן חד החל מחודש
עומדת עמדה , 2009בסוף חודש מרץ , נכון למועד הדוח.  תאריך המאזן

  . 0.5% –ריבית בנק ישראל על רמתה הנמוכה ביותר 

היכולת של המשק את  לחזק נועדההריבית  שיעוריהפחתת כי , יצוין
 של ההאטה הצפויה בצמיחה ההשלכות בהצלחה עם הישראלי להתמודד

באמצעות הוזלת עלות האשראי לצרכנים ולסקטור , היתר בין, העולמית
  .העסקי

ח " בנק ישראל כי הוא צפוי לרכוש אגהודיעלאחר תאריך המאזן 
ממשלתיות מתוך רצון להגביר את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית 

להיות מתורגמת לירידה עולה זו צפויה פ. גם לגבי הריבית לטווח ארוך
  .בריבית להלוואות ולהקל על מצוקת האשראי של העסקים

 זו טומנת בחובה יציבות אולם, הדולר מול 1.1% - ב השקל  יוסף2008 בשנת
 הראשונה במחצית 16% השקל מול הדולר של ייסוף: מנוגדים מהלכים שני
 .השנה של השנייה חציתבמ 18% של השקל מול הדולר של  ופיחות,השנה של

 הגיע שערו של הדולר לשפל של למעלה מעשור והוא 2008 חודש יולי במהלך
תהליך הורדת הריבית בישראל וכן ההתערבות . ח"ש 3.23 -נסחר תמורת כ

הגורמים המרכזיים שגרמו , בין היתר, ח היו"של בנק ישראל במסחר במט
המהלכים . 2009 מרץ  בתחילת חודשח"ש 4.2לעליית שער הדולר לרמה של 

 ובעיתוי אשר הוזכרו לעיל בגין מעמד השקל מול הדולר אירעו בעוצמה
 את המעלה עובדה, הדולר האירו מול שער של במקרה גם למדי דומה

 והתחזק הדולר שנחלש אלא, ונחלש שהתחזק זה השקל היה שלא הסברה
  .לעומת השקל גם -  ובין היתר, וביניהם, בעולם מטבעות מול

  ח והמניות" האגשוקי
  

 בשווקי ההון 2007 התאפיינה בהמשך הירידה שהחלה בחודש יולי 2008שנת 
, 2008העמיק והחמיר במהלך שנת , 2007אשר החל בשנת , המשבר. בעולם

ברבעון האחרון של שנת ) מבחינת תלילות הירידות(ולמעשה הגיע לשיא 
2008.  

כמו גם עודף , רץהבריחה מסיכון ומחיקות הענק של בנקים בעולם ובא
המינוף גרמו לצניחת שערים כללית בעוצמה שלמעשה לא נראתה עשרות 

  .שנים

שוק המשכנתאות  -  המערכת הפיננסיתעומדתבסיסו של המשבר ב
מהלך בב ובאירופה "בשיעורים גבוהים בארהוהאשראי החוץ בנקאי שגדל 

  .מתוחכמים חוב התפתחותם של מכשירילצד , שנים האחרונותה

הגיע בשנים ר שא ,ן האמריקאי"בנפילת שוק הנדלהינה ו של המשבר תחילת
 ואשר שימש גבוהים במיוחד וללא כיסוי מעשיהאחרונות למחירים 
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 של ןחלק. ן" נדלגרות חוב שמימנו משכנתאות לרכישת נכסייבטחונות לאכ
לקבוצות לווים ולעתים אף , בשיעור מימון גבוה מידיהמשכנתאות ניתן 

כאשר נאלצו . שלא עמדו ביכולת ההחזר השוטף) sub-prime(בעיתיים 
ן הללו ירד ערך הנכסים ובעקבותיו ירדו שווי " לממש את נכסי הנדלהבנקים

  . מכשירי החובירם של חהבטוחות ומ

למחיקות חשבונאיות  גרר את המערכת הפיננסית העולמית האמורמצב ה
כאשר , עולםשל ירידות שערים בשוקי ההון בלתהליך שהביאו , גדולות

ובחלק מן (ה ר אחריוגרעלולה הייתה ל , מוסד פיננסי אחדפשיטת רגל של
 של מוסדות אחרים ובסופו של דבר פשיטות רגל )המקרים אף גררה בפועל

   .לקריסת המערכת הפיננסית כולה

בבנק ההשקעות הרביעי החלטת ממשלת ארצות הברית שלא לתמוך ר חלא

ידי -והעיכובים בהפעלת התוכנית על) Lehman Brothers(ב "בגודלו בארה
 לאשר את תוכנית החירום במימון של היהשאמור האמריקאי בית הנבחרים 

 התפתח משבר חריף שהתפשט במהירות לכל הבורסות , לערךדולרכטריליון 
   .בעולם וגם לישראל

 ממשלות ,מצב בשווקים הפיננסיים בעולםלאחר המשך ההידרדרות ב
 נקטו בפעולות חסרות תקדים והודיעו על תוכניות םבעולובנקים מרכזיים 

  :הצלה רחבות היקף שעיקרן

 הן מצד הבנקים המרכזיים ,הכספיםסיבית לשוקי אהזרמת נזילות מ )1(
והן באמצעות תוכניות ממשלתיות לביצוע עסקאות החלף של ניירות 
ערך בעייתיים ולא נזילים בנכסים נזילים או רכישה של ניירות ערך 

   ;בעייתיים

קדונות בנקאיים י או משתמעת לפפורמאליתמתן ערבות ממשלתית  )2(
 על מנת למנוע בריחה של ידי הבנקים-איגרות חוב שהונפקו עלול

  ; משקיעים

רעון או למימון מחדש של בנקים יתוכניות להלאמת בנקים חדלי פ )3(
 ,לצורך כך הקציבו מדינות שונות סכומי כסף גדולים. חלשים

  . ב" ארהטריליון דולר 3 -למעלה מהמסתכמים ב

הביאו האמורות מעידים על כך שהתוכניות בשוק הפיננסי סימנים ראשונים 
,  אך יחד עם זאת. והאשראיהכספיםלשיפור ולתחילת התייצבות בשוקי 

 וניכרת ההשפעה של צמצום האשראי ודאות עדיין נותרה גבוהההו- רמת אי
ריקאי משדר הממשל האמ,  אמנם.על הפעילות הריאלית בעולם כולו

תוך הזרמת , לשווקים שאין בכוונתו לאפשר קריסה של המערכת הפיננסית
  .הון עצמי וערבויות בהיקף ניכר ביותר

 הוביל לירידות ,חוסר הוודאות והחששות מיכולת חברות לחדש אשראים
 . בישראלגרות החוב הקונצרניותיחדות בשווקי המניות ובמיוחד בשווקי א

 ןגרות החוב שלהירוג גבוה ואיבדחברות הדירוג ידי -עלחברות שדורגו 
 לאור ,בתוך מספר ימיםשיעור ניכר מערכן  איבדו ,נחשבו כבטוחות יחסית

  .הפדיונות הכבדים בקרנות הנאמנות ובקופות הגמל

רשמו מדדי המניות השונים , לאחר כחמש שנים רצופות של עליות שערים
דות החדות ביותר רשם את הירי.  ירידות שערים חדות2008במהלך שנת 

 וזאת בעקבות משבר 80% -ן אשר ירד בשיעור חד של כ"מדד מניות הנדל
, 2008במהלך שנת . ן החמור שמתרחש ברחבי העולם כפי שפורט לעיל"הנדל

 68% -  ירד בשיעור של כ75א "מדד ת, 46% - בשיעור של כ25א "ירד מדד ת
איגרות החוב מדד , בנוסף. 73% - ירד בשיעור של כ50ומדד יתר 
  . 16.6% - בשיעור של כ2008ירד במהלך שנת , הקונצרניות
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נפתחו מרווחים קיצוניים בשערי נכסי החוב לסוגיהם ככל שהם , במקביל
כאשר גם כאן מדובר בשיעור אשר , חשופים במידה זו או אחרת למשבר

  .טרם נראה

 ירדו תשואות אגרות החוב הממשלתיות של המדינות 2008במהלך 
במקביל להפחתות , )רק בסוף השנה, בישראל(תחות ובכללם ישראל המפו

  .הריבית האגרסיביות של הבנקים המרכזיים

שעורי . המדינות המפותחות נכנסו למיתון ובישראל התרחשה האטה
אך עדיין אינם , של אגרות החוב עלו בישראל ובעולם כולו" דיפולט"ה

  . ברמות גבוהות

למדינת ישראל ולמדינות המערב גם , משקאירעו לחברות שונות ב, מאידך
וביניהן ירידה ולמעשה קריסה של , תופעות שממתנות את עוצמת ההאטה

פועל יוצא של ירידת מחירי האנרגיה הינו , בישראל למשל. מחירי האנרגיה
חסכון של מיליארדי דולרים בשנה וזאת מבלי לקחת בחשבון את הירידה 

  .רותהחדה אשר חלה במחירי הסחורות האח

הממשלות בעולם ובכללן ממשלת בישראל החלו להעניק גיבוי הן במלל והן 
כך שהסיכון בדבר פשיטת רגל של בנקים בישראל , בפועל למערכת הבנקאית

החברות החלו לערוך צעדי ייעול , כן- כמו. נראה פחות מוחשי מבעבר
  .משמעותיים שאת פירותיהם אנו צפויים לראות בשנים הקרובות

י החברות עצמן בהנחה "חים ע"יימת תופעה של רכישת האגבישראל ק
ניכרת שתגרום להקטנת עומס החוב על החברות האמורות ורישום רווחי הון 

  .כתוצאה מכך

גם הפחתות הריבית האגרסיביות צפויות להקל במידה זו או אחרת על 
  .החברות בטווח הבינוני ארוך

, ל תוצאות הקבוצהקיימת השפעה מהותית ע, לירידות השערים כאמור
ובפרט בשל (ידי הקבוצה -בעיקר בשל הירידה בהיקף הכספים המנוהלים על

וכן , דבר הבא לידי ביטוי בירידה בהכנסות מדמי ניהול) שחיקת ערכם
פגיעה מתמשכת בשווי נכסי . בירידה בשווי נכסי הנוסטרו של הקבוצה

צה ובו בזמן פוגעת ברווחיות הקבו, הקבוצה ובפרט נכסי הנוסטרו כאמור
  .גוררת שחיקה בהון העצמי

 על הפעלת ,2008 בשלהי חודש נובמבר ,משרד האוצרהודיע , על רקע האמור
במסגרת . סדרת צעדים להתערבות בשוק ההון בעקבות המשבר הגלובלי

התוכנית כוללת .  מיליארד שקל11יועמדו הון וערבויות בהיקף של , התוכנית
   : מרכזייםמרכיביםארבעה 

ת י לגיוס הון למערכת הבנקאח"ש מיליארד 6ת מדינה על סך של ערבו )1(
צעד זה נועד להרחיב את היצע האשראי של . לצורכי הרחבת אשראי

, לעסקים קטנים ובינוניים ולציבור הרחב, ת לחברותיהמערכת הבנקא
הערבות תהיה מוגבלת לעשר .  מיליארדי שקליםיםבהיקף של עשר

  .  מדי שנתיים,20%ור של שנים ממועד ההנפקה ותפחת בשיע

עם  לשם הקמת קרנות השקעה בשותפות ח"ש מאות מיליוניהעמדת   )2(
שיטפלו בין השאר במחזור , )שיזרימו הון נוסף לקרנות(גופים מוסדיים 

הקרנות ישקיעו בחברות ישראליות אשר עיקר פעילותן . איגרות חוב
היו במידה שי(המדינה תיקח סיכון ראשון על הפסדי הקרן . בארץ
  .ותתחלק באופן מוגבל ברווחים, )כאלה

 יגרות חובהקמת מנגנון באמצעות קציני אשראי שיסייע למחזיקי א )3(
נציגות , במסגרת זו. יגרות חובלהגיע להסדרי מחזור חוב עם מנפיקי א

 תמנה קציני אשראי המתמחים במציאת יגרות החובשל מחזיקי א
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, יגרות חובקו אהנפיר שאפתרונות וגיבוש הסדרי חוב עם חברות 
קציני אשראי יפעלו מול . ויפקחו על התהליך עבור כלל המחזיקים

 במטרה -המחזיקים ולעתים אף נושים נוספים , החברה המנפיקה
 אשר יגרות החובלאפשר הליך יעיל לגיבוש הסדר לטובת מחזיקי א

  . יובא לאישורם

. ןחקיקה בתחום המיסוי שתעודד הזרמת הון לארץ והשקעה בשוק ההו )4(
יוענק פטור ממס לתושבי חוץ על הכנסות ריבית בגין , בין השאר

 תיקבע ,כמו כן.  קונצרניות הנסחרות בבורסה בישראליגרות חובא
 המפחיתה את שיעור המס המוטל על חלוקת 2009הוראת שעה לשנת 

שיעור מ, ידי חברות ישראליות-דיבידנד מחברות זרות המוחזקות על
  .ד בלב5%שיעור של  ל25%של 

פרסמה רשות ניירות ערך , ועל רקע המשבר בשוק איגרות החוב, בנוסף
שעניינה יצירת תשתית לגיבוש , 2008 בנובמבר 25החלטת מליאה מיום 
עיקרה של ההחלטה . בתאגידים מדווחים יגרות חובאהסדרי חוב למחזיקי 

עד לגיבושם של שינויי חקיקה (בקביעת מתווה לתקופת ביניים , כאמור
שיאפשר התמודדות עם קשיים בארגון מחדש של חובות מסוג ) םמתאימי

במסגרת המתווה . ידי תאגידים מדווחים- תעודות התחייבות שהונפקו על
למנות קצין , יגרות החובאהזמני נקבע כי ניתן להקים נציגות של מחזיקי 

וכן לשמור על סודיות ההליך תוך , אשראי שישמש כשליח של הנציגות
, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ) ב(36ה הסתמכות על תקנ

. גם לנאמן למחזיקי איגרות החוב, לעניין זה, תוך מתן הגנה, 1970-ל"תש
ניתן יהיה , במקרה שההסדר שיתגבש יכלול צורך בפרסום תשקיף, בנוסף

הצעת "לפעול באמצעות פרסום תשקיף במתכונת הדומה למתכונת של 
כן נקבע כי תינתן עדיפות לטיפול . עת של קצין האשראיבצירוף חוות ד" מדף

כי רשות ההגבלים , יצוין. על פני תשקיפים מסוגים אחרים, בתשקיף כאמור
מנקודת מבט של דיני , העסקיים פרסמה הנחיה מקבילה בנושא האמור

  . ההגבלים העסקיים

בעיקר , ח" החלה במגמה חיובית בשווקי המניות ובשווקי האג2009שנת 
עלו אגרות החוב הקונצרניות צמודות , ח"הדוכתיבת נכון למועד . ישראלב

 ואגרות 3% -אגרות החוב ממשלתיות צמודות מדד בכ, 12% - המדד בכ
אפיק המניות בישראל עלה .  בממוצע2% -החוב הממשלתיות השקליות בכ

,  ומעלה30% - בכ50 ויתר 75א " ומדדי ת4% - עלה בכ25א "מדד ת. אף הוא
, ב ובאירופה"בארה, בשווקי המניות המרכזיים בעולם, לעומת זאת. כל אחד

בשווקים המתעוררים .  בממוצע15% -נרשמו ירידות שערים של כ
  .35%-6%סין ורוסיה נרשמו עליות שערים של בין , ברזיל, המרכזיים

  
לעליות שערים אלו צפויה להיות השפעה חיובית על הדוחות הכספיים של 

  . 2009שון של שנת החברה לרבעון הרא
  

פרסם הממשל האמריקאי פרטים אודות , 2009בסוף חודש מארס , כמו כן
בעלת פוטנציאל , "נכסים רעילים"המערכת הפיננסית מ" ניקוי" לותוכנית

וזאת במטרה לאפשר לגופים פיננסים לשחרר הון ולעודד , של כטריליון דולר
ף חדש אשר יעניק התוכנית החדשה כוללת הקמה של גו. מתן אשראי חדש

הלוואות בריבית נמוכה לגורמים פרטיים המעוניינים לרכוש את הנכסים 
הגוף שיוקם יעניק ערבות לקרנות שישקיעו בנכסים הבעייתיים . הרעילים

  .תמורת רווח פוטנציאלי
  

  רפורמת בכר 

ראו סעיפים , החקיקה שבאה בעקבותיה והשפעותיה, לתיאור רפורמת בכר
  . להלן7.2.2לעיל וכן סעיף ) א(3.1.2, 3.1.1
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  מחסומי כניסה ויציאה עיקריים ושינויים החלים בהם   7.1.2

  :מחסומי הכניסה העיקריים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה הינם

קיום תשתית טכנולוגית ומקצועית התומכת בתחומי הפעילות שבה   .א
קשרים עסקיים מפותחים עם מבטחי ,  כוח אדם מיומן,פועלת הקבוצה

נה וידע וניסיון מול ספקי שירותים עיקריים ובכלל זה ספקים לישוב מש
  ;תביעות וספקים בתחום שירותי הבריאות

הצורך בעמידה בתנאים הנדרשים על פי דין לקבלת רישיונות עיסוק   .ב
 עמידה ;לפי העניין, וקבלת היתרים לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה

  ;בדרישות הרגולציה

  ;ליאינימדרישה לקיום הון עצמי מ  .ג

  ;בניית מערכי שיווק אפקטיביים בתחומי הפעילות השונים  .ד

מחסומי יציאה עיקריים מתחומי הפעילות של הקבוצה נובעים בעיקר   .ה
מהצורך בהמשך הטיפול בתיק הלקוחות הקיים ובתביעות ביטוחיות 

 "). Run-Off("לעתים לתקופות ארוכות 

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  7.2

  ח בתחומי הפעילות השוניםפיקו  7.2.1

פעילות הקבוצה בתחומי הפעילות השונים כפופה לרגולציה רבה וייחודית 
, ובכלל זה, ולחובת קבלת היתרים ורישיונות מרשויות המדינה השונות

  .הממונה

 להוראות חוק החברות ולתקנות ,בין היתר, הקבוצהכפופה , במסגרת זו
, הוראות פקודת מס הכנסהלהוראות חוק הפיקוח ול; ושהותקנו מכוח

ולתקנות שהותקנו , להוראות חוק קופות הגמל וחוק הייעוץ הפנסיוני
  .מכוחם של כל אלה

הקבוצה אינה מצויה בהפרה מהותית של הוראות , למיטב ידיעת החברה
לה השפעה מהותית על אשר עשויה להיות , החקיקה והרגולציה החלות עליה

  .עסקי הקבוצה

או רגולציה /בהם מתוארת חקיקה ו, ר עסקי החברהכי בפרק תאו, יצוין
אשר החברה מעריכה כי השפעתה על עסקי החברה ופעילותה עשויה , חדשה

  .מצוינת הערכת החברה לגבי ההשפעה כאמור, להיות מהותיות

בנוסף , להלן יפורטו החוקים והתקנות המרכזיים החלים על הקבוצה
  .מי הפעילות השוניםאימים לפי תחו המתסעיפיםלחוקים שפורטו ב

 תמצית -) "תקנות הפיקוח": להלן (מכוחוחוק הפיקוח והתקנות שהוצאו   7.2.2
  הוראות חוק הפיקוח

בחוק . חברות הביטוח כפופות להוראות חוק הפיקוח ותקנות הפיקוח
  :הנושאים העיקריים שלהלן, בין היתר, הפיקוח ובתקנות הפיקוח מוסדרים

, יטוח מחייב קיום רישיון מבטח בידי העוסקעיסוק בב, על פי חוק הפיקוח
רישיון מבטח ניתן על ידי המפקח . המוגבל לענפי הביטוח הנקובים ברישיון

"). הועדה: "להלן(לאחר התייעצות בוועדה מייעצת שהוקמה על פי החוק 
הכול , ומותר לשנותם, ברישיון מבטח ניתן לקבוע תנאים והגבלות

 מסוג מסוים של אמצעי שליטה 5%-תר מהחזקת יו. בהתייעצות עם הועדה



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
110-א

 להיתר .מצריכות היתר מהמפקח, בתאגיד מבטח וכן שליטה בתאגיד מבטח
על רקע רכישת שומרה , 2007שקיבל מר מנחם גורביץ בחודש דצמבר 

    . להלן7.2.10ראו סעיף וכן ,  להלן7.15.1 וסעיף  לעיל1.1.11כמפורט בסעיף 

באישור ועדת , תקנות בנוגע למבטחהחוק מסמיך את שר האוצר לקבוע ב
לי ועודף אהוראות בדבר הון מניות מונפק ונפרע מינימ, הכספים של הכנסת

  .לי של נכסים לעומת התחייבויותאמינימ

סוגי נכסים : כן מוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות הוראות בדברכמו 
; שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו לסוגיהן ושיעוריהם ביחס להתחייבויות

המקרים בהם רשאי מבטח ; דרכי החזקת נכסים כנגד התחייבויות המבטח
במבטח אחר או בסוכן , בבעל אמצעי שליטה בו, להשקיע בחברה בת שלו

עיסוק כמבטח ; חובת מבטח להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן; ביטוח
, לי של חלק הסיכון שישאו בו מבטחים בישראלאהשיעור המינימ; ל"בחו

הלוואות שמבטח ; לי של חלק הסיכון שישא בו מבטחאהמקסימהשיעור 
קביעת הוראות בתקנות (רשאי לתת וערבויות שהוא רשאי לערוב ושיעוריהן 

  ).תתבצע לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל, לעניין זה

דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של מבטח וכן דוחות כספיים מסוקרים 
ו למפקח ויפורסמו ברבים בדרך ששר האוצר יוגש, יערכו, לתקופות ביניים

  .מידת פירוט והעקרונות החשבונאים להכנתם, לרבות תוכן, קבע בתקנות

חייב , מבטח חייב לנהל מערכת חשבונות נפרדת לגבי עסקי ביטוח חיים
 ביטוח משנה רכושול, להחזיק נכסים לכיסוי התחייבויותיו בביטוח חיים

  .נפרד לעסקים אלה

ציבור בדבר פעולה של מבטח בענייני מן הלברר תלונות למפקח סמכות 
  .ולהורות על תיקון ליקוי שנמצא, ביטוח

נקבעו הוראות ) כחלק מרפורמת בכר(במסגרת תיקון לחוק הפיקוח 
לרבות הוראות בדבר דרכי , המסדירות את המשטר התאגידי של מבטחים

פעילות , שוניםהפעולה של המבטחים לעניין מינוי דירקטורים ונושאי משרה 
, הוחלו על מבטח, לעניין זה. אורגנים שונים בחברה וחובות דיווח למפקח

הוראות שונות מחוק החברות החלות דרך כלל על , ביםמחויבשינויים ה
 דירקטורים חיצונייםנדרש מבטח למנות , כך למשל. חברות ציבוריות

 חוק מכוח, כמו כן. כהגדרתם בחוק החברות וכן לקיים ועדת ביקורת
נקבעו הוראות בדבר , בנוסף. ההפיקוח נדרש מבטח למנות וועדות השקע

מבקר , מנהל סיכונים, אקטואר, מינוי נושאי משרה מסוימים ובכלל זה
 לגבי נושאי משרה מסוימים שהוגדרו בחוזר מפקח מחודש דצמבר . פנים
מנהל , חבר ועדת השקעות/ר"יו, מבקר פנימי, ל"מנכ, דירקטור( 2005
נקבעה בחוק חובת הודעה ) מנהל סיכונים ויועץ משפטי, אקטואר, םכספי

ולו , מוקדמת על הכוונה למנותם בכפוף לקבלת אישור המפקח למינוי
 הוסמך שר האוצר לקבוע חובת ,בנוסף לדיווח הכספי. בהעדר התנגדות

כן ). טרם נקבעו הוראות לעניין זה(דיווח מיידי ומתן הודעות שונות למפקח 
א לחוק הפיקוח איסור בדבר הכללת פרט מטעה או אי 42עיף נקבע בס

, תוך החלה לעניין זה, הכללת פרט שהעדרו עלול להטעות בהודעות ובדוחות
לחוק ניירות ערך שכותרתו ' של הוראות פרק ה, בשינויים המחויבים

לחוק הפיקוח מסמיך את המפקח ) ב(2כי סעיף , יצוין". אחריות לתשקיף"
לתת הוראות שונות הנוגעות לדרך פעולתם ) ות עם הועדהבכפוף להתייעצ(

נושאי משרה בהם וכל מי , סוכני ביטוח, ולדרכי ניהולם של מבטחים
המקנה למפקח סמכות להורות , לחוק) 3(42יחד עם סעיף . שמועסק על ידם

ניתנו בידי המפקח כלים לקיום פיקוח אקטיבי על , על הגשת דוחות והודעות
 הוענקו למפקח בחוק סמכויות הסדרה , לעילאמור הלעסף בנו. הביטוחשוק 

עיצומים , בין היתר, נרחבות ואמצעי אכיפה מחמירים יותר מבעבר הכוללים
קנסות אזרחיים וזאת מעבר לענישה הפלילית שאף היא הוחמרה כספיים ו

  .תוך הטלת אחריות במקרים מסוימים גם על נושאי משרה בתאגיד
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ו הצעות חוק לתיקון חוק הפיקוח וחוק קופות  התקבל2008בחודש ינואר 
הצעות החוק נועדו לתקן אי התאמות בין החוקים השונים שהוחלו . גמל

וכן לתקן קשיים שהתגלו ביישומן של , "רפורמת בכר"במסגרת תיקוני 
הוראות שונות בחקיקה החדשה וכן בחקיקה שהייתה קיימת ערב תיקוני 

הרחבת , ובין היתר, ו תיקונים שוניםבמסגרת החוק התקבל". רפורמת בכר"
, ביטול המועצה המייעצת, היקף הסמכויות המוענקות למפקח על הביטוח

השוואת הוראות החוק הרלבנטיות לסוכני הביטוח ולמשווקים ויועצים 
במבטח או בסוכן תאגיד המחייבת " שליטה"הרחבת הגדרת , פנסיוניים

  .   היתר השליטההיתר שליטה וכן הרחבת הדיווח הנדרש מבעלי

  ביטוחהחוק חוזה    7.2.3

ביטוח מסדיר היבטים שונים הנוגעים לחוזה הביטוח ויחסי החוק חוזה 
חוזה ביטוח הוא חוזה בין , על פי חוק חוזה הביטוח. מבוטח-סוכן-מבטח

בקרות , לשלם, תמורת דמי ביטוח, מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח
  . טבתגמולי ביטוח למו, מקרה הביטוח

הודעה על קרות מקרה ביטוח תימסר למבטח על ידי המבוטח , על פי החוק
או הזכות /או המוטב מיד לאחר שנודע להם על קרות מקרה הביטוח ו

משנמסרה למבטח הודעה כאמור על המבטח מוטלת . לקבלת תגמולי ביטוח
חובה לעשות את הדרוש לבירור חבותו ועל המבוטח למסור למבטח תוך זמן 

.  לאחר שנדרש לכך את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבותסביר
להימנעות ממסירת מידע כאמור השפעה על זכאות המבוטח או המוטב 

  .לתגמולי הביטוח וסכומם

 יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע 30תגמולי הביטוח ישולמו תוך 
סכומים שאינם שנויים במחלוקת . והמסמכים הדרושים לבירור חבותו

  . ימים מיום מסירת התביעה30בתום לב ישולמו תוך 

על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה למדד מיום קרות מקרה הביטוח 
 30מתום , 1961- א"התשכ, וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה

  . ימים מיום מסירת התביעה

הוראות בדבר חובות גילוי של המבוטח , בין היתר, בנוסף כולל החוק
, מעמד המוטב וזכויותיו, תנאים לביטול חוזה ביטוח, תוצאות אי הגילויו

הוראות בנוגע להשלכות של שינויים בסיכון המבוטח וכן קביעת הוראות 
ביטוח תאונה מחלה , ביטוח חיים(מיוחדות החלות על ענפי הביטוח השונים 

  ). וביטוח נזקים, ונכות

  חוק הגנת הפרטיות   7.2.4

כאשר מאגר מידע , ת קובע הוראות בדבר מאגרי מידעחוק הגנת הפרטיו
מוגדר כאוסף של נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד 

החוק קובע . למעט חריגים הקבועים בחוק הגנת הפרטיות, לעיבוד ממוחשב
המקרים בהם חייב בעל מאגר מידע : הסדרים בעניינים העיקריים הבאים

תנאים לניהול והחזקה של מאגר , גרי המידעברישום המאגר בפנקס מא
החובות החלות על האדם או התאגיד , השימוש במאגר, מידע החייב ברישום

, זכות העיון במידע, המבקש את המידע על מנת להכניסו למאגר המידע
 ההגנות ,האחריות החלה על בעל מאגר מידע לאבטחת המידע במאגר

  .הנתונות לבעל מאגר מידע ועוד
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היעדרות בשל מחלת (חוק דמי מחלה , 1976-ו"התשל, חוק דמי מחלה  27..5
, )היעדרות בשל מחלת הורה(חוק דמי מחלה , 1993-ג"התשנ, )ילד

-ח"התשנ, )היעדרות בשל מחלת בן זוג(חוק דמי מחלה , 1994- ד"התשנ
- ס"התש, )היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג(חוק דמי מחלה , 1998
2000  

 הוראות לעניין זכאותם של ,בין היתר, התקנות מכוחם קובעיםחוקים אלו ו
צבירת ימי מחלה ומגבלות על , עובדים לקבלת תגמול בגין ימי מחלתם

אפשרות לביטוח דמי מחלה , תנאי הזכאות לקבלת דמי מחלה, צבירה זו
  . ועוד

  ")חוק איסור הלבנת הון: "להלן (2000 -ס "התש, חוק איסור הלבנת הון  2.67.

וסוכן  ן ולצווים מכוחו מוטלות על מבטחתאם לחוק איסור הלבנת הובה
יטוח חיים בהם קיים ביטוח חובות זיהוי ואימות פרטי המבוטח בפוליסות ב

קיימת חובת , בנוסף. וכן חובת שמירה של מסמכי הזיהוי, מרכיב חיסכון
של פעולות שהוגדרו בצו וכן בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון במקרים 

פירוט נוסף לעניין צו איסור (י רגילות הנחזות כפעולות מעוררות חשד בלת
   .) לעיל)ט(3.1.2 ףהלבנת הון ראו סעי

  ") חוק תובענות ייצוגיות: "להלן (2006- ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיות  2.77.

החוק קובע כללים אחידים .  חוקק חוק תובענות ייצוגיות,2006חודש מרץ ב
ומבטל את מרבית ההסדרים שהיו , גיות וניהולןלהגשת תובענות ייצו

  . לחוק הפיקוח1'לרבות את פרק ה, קיימים עד כה בחקיקה הראשית

החוק מרחיב את האפשרות להגשת תובענות ייצוגיות הן מבחינת זכות 
העמידה לתאגידים והן מבחינת עילות התובענה ובפרט הרחבת האפשרות 

 לתוספת 2בהתאם לסעיף  (להגשת תובענות ייצוגיות בתחום הביטוח
שיקולי יציבות הנתבע נקבעו במפורש ). השנייה לחוק תובענות ייצוגיות

  . כשיקול במסגרת השיקולים לאישור התובענה כייצוגית

הגדרת הקבוצה תיקבע על ידי בית המשפט במסגרת ההחלטה לאישור 
  תוך מתן אפשרות לפרטים להודיע על סירובם להיכלל,התובענה כייצוגית
ת רשאי בית ונקבע בחוק כי בנסיבות מיוחד, בנוסף. בקבוצה התובעת

המשפט לקבוע כי הקבוצה תוגדר כך שתכלול את מי שנתן הודעה פוזיטיבית 
  . על רצונו להצטרף לתובענה

קובע החוק הסדרים מפורטים בעניין אישור הסדרי פשרה לרבות , כמו כן
פרסום הודעות לחברי , ההחובה למינוי בודק מטעם בית המשפט לעניין ז

פסיקת פיצויים ודרכים , הסתלקות תובע או עורך דין מייצוג, הקבוצה
פסיקת גמול לתובע המייצג ושכר , להוכחת הסעד על ידי חברי הקבוצה
  .טרחה לעורך הדין המייצג את הקבוצה

החוק מורה על הקמת קרן למימון תובענות ייצוגיות אשר תסייע לתובענות 
ות חשיבות חברתית וציבורית וכן מורה על ניהול פנקס ייצוגיות בעל

  .תובענות ייצוגיות אשר יהיה פתוח לעיון הציבור באינטרנט

במסגרת הוראות מעבר נקבע כי החוק חל גם על תובענות ובקשות לאישור 
  .תובענות כייצוגיות התלויות ועומדות
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  :ות הבאותהתקנות העיקרי, בין היתר, מתוקף חוק הפיקוח הותקנו  7.2.8

הפחתה של סכומי )(ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  )1
 2007-ח"תשס, )העיצום הכספי

יפחית המפקח את , בהתקיים נסיבות המפורטות בהן, על פי התקנות
 .סכומי העיצום הכספי שהוא מוסמך להטיל

דינים וחשבונות )(ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  )2
  2007-ז"התשס, )כספיים

חברה מנהלת וחברה מנהלת , תקנות אלה מטילות על מבטח ישראלי 
את החובה להגיש לממונה דין וחשבון כספי , של קופת גמל לקצבה

כי על הדין והחשבון , עוד מוסיפות התקנות וקובעות. שנתי ורבעוני
הכספי השנתי להיות מבוקר בידי רואה חשבון ואילו על אלה 

התקנות מחילות את . רים בידי רואה חשבוןהרבעוניים להיות מסוק
-תחילת התקנות ביום ה. האמור גם על עסקיו בישראל של מבטח חוץ

  .כמפורט בתקנות, בכפוף למספר סייגים, 2007 במרץ 1

דירקטוריון ) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  )3
 2007-ז"התשס, )וועדותיו

 לחזק את תשתית ,2007י אשר הותקנו בחודש יול,  אלהטרת תקנותמ
 קביעת באמצעות, בין היתר, המשטר התאגידי בגופים מבטחים וזאת

הבטחת ,  וועדותיוכללים להבטחת פעילותו התקינה של הדירקטוריון
, כללים למניעת ניגודי עניינים, הרכבו, כשירות חבריו, עצמאותו

קי נוכחות ומניין חו, נושאים בהם הדירקטוריון חייב לדון ולהחליט
 התקנות נכנסו .התקנות מתייחסות לדירקטוריון מבטח .בישיבותיו

 חלות מסוימיםאולם לגבי סעיפים , 2007לתוקף בחודש אוגוסט 
  .הקובעות מועד תחולה מאוחר יותר, הוראות מעבר

  יהמינימאלתקנות ההון  )4

. לי הנדרש ממבטחאתקנות אלה מסדירות את ההון העצמי המינימ
מהיקף , בין היתר, י הנדרש ממבטח מושפעלאההון העצמי המינימ

מסך , הפעילות בביטוח כללי או מרמת התביעות בביטוח כללי

,  בביטוח חיים ובביטוח בריאות)DAC (הוצאות הרכישה הנדחות
, "נכסים בלתי מוכרים"מהיקף הנכסים המוגדרים בתקנות אלה כ

ה ומתוספת הון בגין השקע, מתוספת הון נדרש בגין ביטוח סיעודי
לי נקבעו הגדרות אבתקנות ההון המינימ.  שהן מבטחבחברות בנות

הגדרת הון , ובין היתר, שונות המתייחסות להון חברות הביטוח
  . הון משני והון עצמי, ראשוני

לי אהמינימ" הון הראשוני"ה, ליאבהתאם לתקנות ההון המינימ
וד ח צמ" מיליון ש60למבטח העוסק בביטוח חיים ובביטוח כללי הינו 

  .1997למן המדד היסודי שפורסם ביוני , למדד

מפרט את סכומי ההון הנדרשים ,  לדוחות הכספיים)2)(ז(14' באור מס
ממנורה מבטחים ביטוח והסכומים הקיימים בהתאם לתקנות ההון 

   .ליאהמינימ

התיקון . המינימאלי תיקון לתקנות ההון התקבל 2007 אוגוסטבחודש 
 בגין סיכונים מיוחדים בביטוח חיים כצעד  דרישת הון,בין היתר, קבע

. משלים לביטול ההפרשה לעתודה לסיכונים מיוחדים בביטוח חיים
 מהסכום בסיכון 0.17% דרישת ההון בשיעור של נקבעה, בין היתר

 בתוספת הפרשה בשיעור כאמור 2006 בדצמבר 31 ליום בשייר עצמי
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הכספי ובפרישה על הגידול בסכום בסיכון כאמור נכון לתאריך הדוח 
 0.17% ובלבד שדרישת ההון לא תפחת מהסכום של , שנים5על פני 

'  ראו באור מס2006 בדצמבר 31יום לבשייר עצמי מהסכום בסיכון 
   . לדוחות הכספיים)ז(14

פרסם המפקח טיוטת חוזר לאימוץ הדירקטיבה , 2008בחודש פברואר 

Solvency II ,יפה לסיכונים העוסקת בחישוב דרישות ההון בגין חש
בבסיס . סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים, סיכוני שוק, ביטוחיים

דירקטיבה זו עומדת הקביעה כי הון עצמי של חברת ביטוח נועד 
לשמש ככרית לספיגת הפסדים הנובעים מהתממשותם של סיכונים 

אשר לא זוהו על ידה באופן , בלתי צפויים להם חשופה חברת הביטוח
  .  הוערכו על ידה באופן מספקספציפי או שלא

 פורסמה טיוטת תקנות שנייה לתיקון תקנות ההון 2008בחודש אפריל 
 שבמרכזן חיזוק דרישות ההון מחברות ביטוח כחלק יהמינימאל

על .  "Solvency II"מהיערכות לקראת יישום הדירקטיבה האירופית
 שנת פי טיוטת התקנות ידרשו חברות הביטוח להגדיל את הונן עד סוף

נקבע בטיוטת התקנות כי הוראות , כן-כמו.  כאמור באופן מדורג2010
, יצוין. התקנות יפוגו ביום כניסתה לתוקף של הדירקטיבה האמורה

קידום הליכי את המפקח הקפיא כי על רקע המשבר בשוק ההון 
  .החקיקה של טיוטת התקנות

  .לדוחות הכספיים) ז(14באור ראה גם 

  תקנות דרכי ההשקעה )5

הלוואות : הוראות לעניין, בין היתר, קנות דרכי ההשקעה כלולותבת
 , סוגי הנכסים שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו.שמבטח רשאי לתת

בבעל , מגבלות לעניין השקעת מבטח בחברת בת או מוחזקת שלו
במבטח אחר או בכל תאגיד אחר , בבעל עניין בו, אמצעי שליטה בו

,  חובת מבטח למנות שתי ועדות השקעה,העוסק בתיווך בענייני ביטוח
, ")משתתף ("האחת לעניין ניהול תיק השקעות תלויות תשואה

, )"נוסטרו"(והשנייה לעניין ניהול תיק השקעות שאינן תלויות תשואה 
  .תפקידן ודרכי פעולתן, הרכב הוועדות

תקנות דרכי ההשקעה מעבירות את האחריות לבחירת התמהיל 
וכפועל יוצא מכך הן , למבטח,  פי התקנותמעבר לנדרש על, הנכסי

מותירות בידו את האחריות לקביעת היחס בין תשואה צפויה לסיכון 
כל זאת בכפוף למגבלות , צפוי הנובע מאסטרטגיית ההשקעות השונות

כפי , מאזן ההצמדה ומשך חיים ממוצע מתוקן, מדד פיזור סיכון
  .שנקבעו בתקנות

 משמעותית את ההגבלות החלות תקנות דרכי ההשקעה צמצמו בצורה
נפתחת בפני חברות , ובמסגרתן, על דרכי ההשקעה של המבטח

הביטוח האפשרות להשקיע בתחומים נרחבים בהם לא ניתן היה 
יכול , בין השאר. בכפוף לתנאים המפורטים בתקנות, להשקיע בעבר

, עסקאות מכירה בחסר, המבטח לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך
להשקיע בניירות ערך , ח לא סחירות"קה והשקעה באגלהשתתף בהנפ

  .ל ועוד"ן בחו"להשקיע בנדל, ן מניב"להשקיע בנדל, ל"בחו

 נאסרה ,2004 בינואר 1ונפקו החל מיום הפוליסות ביטוח חיים שלגבי 

כנגד התחייבות הנובעת ) DAC(החזקת יתרת הוצאות רכישה נדחות 

 DAC-החזקת ה .מעסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים בישראל
 ויתרות הון עצמי שאינן ביטוחיותכנגד התחייבויות כאמור הינה 

  . הון עצמיפיועוד
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 תקנות הפיקוח טיוטה שנייה של פרסם המפקח 2007 ספטמברבחודש 
 אשר אמורות ,2006-ו"התשס, )כללי השקעה(על שירותים פיננסיים 

לאחד להחליף את תקנות דרכי ההשקעה וכן את תקנות קופות הגמל ו
מוצעים , בין היתר .את כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים

שינויים בחלק מכללי ההשקעה הקיימים על מנת להתאימם למדיניות 
ודרך פעילות  משרד האוצר בדבר דרכי פעילות שוק ההון בכלל

לרבות השוואת כללי ההשקעה על  (המשקיעים המוסדיים בפרט
ביטול התלות שבין רמת , יקותהחלק החופשי של קרנות הפנסיה הות

, הדירוג לבין שיעור ההשקעה המותר בתאגיד בודד וקבוצת לווים

 BBהרחבת האפשרות להשקיע במדינות שדירוג האשראי שלהם הוא 
מתייחסת טיוטת התיקון למגבלות שיחולו על , בנוסף. )ומעלה ועוד

התקשרויות עסקיות בין גופים מוסדיים לתאגידים הקשורים להם 
את בשל השינוי שחל בבעלות על הגופים המוסדיים ובפרט להפיכתן וז

.  הביטוח לתאגידים פיננסים בעלי מגוון רחב של פעילויותקבוצותשל 
כי לאחרונה אושרו חלק מהתיקונים המוצעים שעניינם הגבלות , יצוין

על התקשרויות עסקיות בין גופים מוסדיים לתאגידים הקשורים להם 
  .  מעורב חתם שהינו צד קשורובפרט השקעות בהן

נייר עמדה של המפקח לעניין השקעות גופים  פירוט לגבי ראו להלן גם
הלן חוזר המפקח לעניין לראו  )3(11.2.8סעיף בל "מוסדיים בחו

 )12(7.2.8סעיף ב  על ידי גופים מוסדייםהעמדת אשראי לא סחיר
  אגף השקעות בחברת הבת יידרש להתאים,להערכת החברה .להלן

החברה מעריכה כי , עם זאת. המוצעים את פעילותו על פי השינויים
  .למכלול השינויים המוצעים לא תהיה השפעה מהותית על החברה

  תקנות החישוב )6

 הוראות לעניין חובת מבטח ,בין היתר, בתקנות החישוב כלולות
, להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן והפרשות לתביעות תלויות

  . לעיל1.3.2כמפורט בסעיף 

  תקנות פרטי דין וחשבון )7

פרטיהם , תקנות פרטי דין וחשבון קובעות הוראות בדבר תוכנם
חות הכספיים השנתיים "והעקרונות החשבונאים לעריכתם של הדו

הכוללים דיווח כספי רחב , חות הכספיים ביניים של מבטח"והדו
ות ח"עריכת דו(תוך שילוב חלק מתקנות ניירות ערך , מפקחלציבור ול

המפקח .  והתאמתן לענף הביטוח1993- ג"התשנ, )כספיים שנתיים
מוסמך מכוח התקנות לפרסם חוזרים והוראות בדבר אימוץ כללי 

המאמץ ,  מכוח תקנות אלו הוצא חוזר.חשבונאות נוספים למבטחים
   .את החלת כללי החשבונאות הבינלאומיים על חברות ביטוח

  תקנות וחוזרים נוספים )8

,  נקבעו הוראות בדבר תנאים שיש לכלול בחוזי ביטוחבתקנות נוספות
איסור גביית תוספת לדמי ביטוח :  בנושאים הבאים,בין היתר

תנאים או הטבות שמבוטח זכאי להם מכוח , יסודיים בשל סיכונים
אחידות מטבע בחוזי ביטוח , ביטוח חיים קבוצתי, חיקוק כלשהו

מדה בחוזה לביטוח תנאי הצ, ותנאים לגביית דמי ביטוח בתשלומים
החזר פרמיה במקרה של ביטול , תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי, חיים

חוזה לפני תום תקופת הביטוח ביוזמת המבטח שלא בנסיבות 
איסור , שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח

התניית אישור תביעה בחתימת טופס קבלה ושחרור אלא אם בעת 
הוראות שיש לכלול בחוזה , הביטוחהחתימה משולמים תגמולי 

הוראות שיש לקבוע בחוזה , ל"לביטוח נוסעים וכבודתם בנסיעות לחו
ודרכים בהם רשאי מבטח המנפיק פוליסות ביטוח , לביטוח חיים
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כולל , משתתף ברווחים לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק השקעות
  .שיעור דמי הניהול שייגבו ואופן חישובם

קנות הוראות בדבר צורת חוזה הביטוח בנושאים נקבעו בת, בנוסף
סייגים לחבות המבטח או , )רכב ודירות(תוכן חוזי הביטוח : הבאים

אמצעי ההגנה הנדרשים , להיקף הכיסוי המפורט בחוזה הביטוח
  ).במקרה של ביטוח רכוש(מהמבוטח 

כן נקבעו בתקנות הוראות בדבר דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות 
וח רכב רכוש ובנוגע לדמי ביטוח הנגבים מהמבוטחים בביט

  .בתשלומים

, מבטח המבקש להנהיג תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח
את דמי הביטוח והתשלומים האחרים שפרטים , לשנות את תנאיה

יודיע על כך למפקח עשרה ימים לפני שיחול , עליהם הוגשו למפקח
לא ינהיג מבטח ,  זהבענפי ביטוח שקבע שר האוצר בצו לעניין. השינוי

הענפים הטעונים היתר . תוכנית או שינוי כאמור אלא בהיתר המפקח
ביטוח , ביטוח רכב רכוש, ביטוח רכב חובה, ביטוח חיים: כאמור הנם

דירות ובתי עסק וביטוח השקעות רוכשי דירות לפי דרישות חוק 
  .1971-א"התשל, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דירות(המכר 

 פרסם המפקח טיוטה שנייה של תקנות הפיקוח 2008ש ספטמבר בחוד
כללים למניעת ניגוד עניינים של רואה )(ביטוח(על שירותיים פיננסים 

טיוטת התקנות מגדירה הוראות . 2008 -ח"התשס, )חשבון מבקר
לעניין אי תלות של רואה חשבון מבקר וכן הוראות בדבר מניעת ניגוד 

  .עניינים של אקטואר מבקר

 פורסמה על ידי משרד המשפטים הצעת תקנות 2008בחודש פברואר 
, )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(החברות 

הצעת התקנות עוסקת באופן אישור הדוחות . 2008 -ח"התשס
הכספיים והתאמת השינויים הרגולטוריים אשר נעשו בתחום זה 

ת כי החובה לאישור התקנות ממליצו. בעולם לדין הקיים בישראל
הדוחות הכספיים בהתאם לתקנות תחול גם לגבי חברות פרטיות 
שהינם תאגידים מדווחים וכי מומלץ לחייב חברות אלו למנות 
דירקטורים אשר מתקיימים בהם תנאי הכשירות של דירקטורים 

בנוסף ממליצות התקנות כי קודם לאישור הדוחות . חיצוניים
יבחנו הדוחות הכספיים על ידי ועדה , וןהכספיים על ידי הדירקטורי

מיוחדת אשר כשירות חבריה תיבחן בהתאם למומחיות ומידת 
נושא נוסף אשר נידון בתקנות הינו מהות ונוסח ההצהרה . עצמאותם

אשר תיחתם על ידי המחויבים בחתימה על הדוחות הכספיים וכמו כן 

 Sarbanes Oxley Act of 2002 -בדומה לשינויים אשר נעשו על ידי ה
מומלץ לקבוע כי רואה החשבון המבקר של החברה יבקר את 

  .האפקטיביות של בקרות התפעול ובקרות הדיווח בחברה

פרסמה הממונה על ההגבלים העסקיים החלטה , 2008בחודש מרץ 
ובין , בדבר הסדרי קונסורציום לאשראי בין בנקים לבין חברות ביטוח

) א: תנאים המצטברים הבאיםחברות ביטוח לבין עצמן בהתקיים ה
החבירה של הגופים כאמור בקונסורציום חיונית במובן זה שאלמלא 

משמעותה . החבירה לא יתאפשר מתן אשראי ללקוח בתנאים סבירים
של דרישה זו היא כי ניתן להראות שאלמלא החבירה הייתה רמת 
הסיכון לה נחשף כל גוף מוסדי בפני עצמו גבוהה באופן מהותי 

כך שניתן , ה לרמת הסיכון הקיימת במתכונת של חבירהבהשווא
; להביא את הפערים הללו לידי ביטוי בשיעור הריבית למתן האשראי

על גבי טופס , החבירה הייתה לפי הסכמת הלקוח מראש ובכתב) ב
ללקוח תינתן האפשרות לשאת ולתת על תנאי מתן האשראי ) ג; נפרד

לרבות באמצעות , רציוםעם מי מהגופים האמורים החברים בקונסו
או , ההחלטה אינה מונעת מבנקים וחברות ביטוח. אדם אחר מטעמו
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החפצות ליתן אשראי משותף שלא בהתאם לתנאים , חברות ביטוח
לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים בהליך של פטור , שבהחלטה

 .  שנים3תוקפה של ההחלטה למשך . ספציפי

ה לבחינת הצעדים הדרושים  מינה המפקח וועד2006בחודש יולי 
ועדת (להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל 

בכתב מינוי הוועדה מציין המפקח כי לאור הרפורמה בקרנות ). חמדני
 וכן השינויים 2005 -הרפורמה בשוק ההון ב, 2003הפנסיה בשנת 

העוברים על שוק ההון בכללותו בשנים האחרונות ישנו משנה חשיבות 
לחובת האמונים של הגופים המוסדיים כלפי ציבור החוסכים בהם 
ומכאן הצורך במעורבות פעילה של גופים אלו על החברות בהן הם 

מטרת הוועדה הייתה להציע . משקיעים את כספם של החוסכים
תוך בחינת , צעדים לחיזוק מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון

בלות החלות על הגופים המודלים השונים הנהוגים בעולם והמג
הוועדה פרסמה את . האמורים ביחס להחזקות בתאגידים שונים

 כאשר הנושאים בהם עוסקות המלצות 2008המלצותיה בחודש ינואר 
היקף חובת ההשתתפות וההצבעה של הגופים : הוועדה הינם

התמודדות עם החשש מניגוד עניינים על ידי עידוד , המוסדיים
ועיים אשר יסייעו לגופים המוסדיים בגיבוש פעילותם של גופים מקצ

עידוד הגופים המוסדיים להגברת המעורבות , החלטתם בהצבעה
בתחומים החורגים מחובת ההצבעה באסיפה הכללית ולבחינת איכות 

הסרת חסמים , הממשל התאגידי של התאגידים בהם הם משקיעים
וי של בפני פעולה משותפת של גופים מוסדיים ושינוי מנגנון המינ

דירקטורים חיצוניים על מנת לעודד מעורבות פעילה של הגופים 
  .המוסדיים בתחום זה

להלן יפורטו עיקרי החוזרים המרכזיים שפורסמו על ידי המפקח במהלך     7.2.8
חוזרים הספציפיים על הנוסף (והחלים על הקבוצה , השנתיים האחרונות

  :)לעיל 6 עד 3סעיפים שפורטו ב

בעניין מעילות והונאות מצד   פרסם המפקח חוזר2006בחודש אוקטובר  .1
מטרת החוזר לקבוע . גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון

עקרונות בסיסיים לדרכי ההתמודדות של גוף מוסדי עם הונאות או 
מעגן , כן-כמו. מעילות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון

קרה של הונאה או מעילה מצד חוזר זה את חובת הדיווח למפקח במ
יועץ פנסיוני או ספק שירותים אחר של , סוכן ביטוח, עובד הגוף המוסדי

עוד קובע החוזר הוראות בעניין אחריות הדירקטוריון . הגוף המוסדי
דרכי התמודדות עם הונאות ומעילות , והמבקר הפנימי ליישום החוזר

יכונים בנושאי נהלים פנימיים וחובת עריכת סקר ס, בגוף המוסדי
למעט סעיפים , הוראות החוזר חלות מיום פרסומו. הונאות ומעילות

  .2007 ביוני 30מסוימים שמועד תחילתם נקבע ליום 

אשר עודכן בחודש יוני ( פרסם המפקח חוזר 2006בחודש אוקטובר  .2
בדבר הוראה לניהול סיכוני אבטחת המידע של הגופים ) 2007

דרישות :  בשלושה תחומים עיקרייםהחוזר קובע הוראות. המוסדיים
דרישות כלליות ליישום בקרות ; לנושא ניהול אבטחת המידע בארגון

. ואופן הטיפול בנושאים הדורשים תשומת לב מיוחדת, אבטחת מידע
עוד קובע החוזר הוראות בעניין אחריות הדירקטוריון וההנהלה ליישום 

.  לב מיוחדתבקרות אבטחת מידע וטיפול בנושאים הדורשים תשומת
  . בחוזר נקבעו הוראות מעבר ותחולה לסעיפיו השונים

 פרסם המפקח חוזר בדבר השקת תוכניות ביטוח 2006בחודש אוקטובר  .3
או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש בגוף מוסדי 

מטרת החוזר היא להגדיר פעולות "). פרויקט: "להלן בסעיף זה(
וזאת על מנת , וסדי לנקוט בעת השקת פרוייקטליות שעל גוף מאמינימ

לניהול , בין השאר, החוזר מתייחס. להבטיח את ניהולו התקין
הבטחת יכולת מימושו וזכויות הלקוחות , הסיכונים הטבועים בפרויקט



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
118-א

הבטחת קיומן של מערכות בקרה , קביעת אבני דרך ליישומו, לפיו
ותיעודם , מוסדיוהטמעת הפרויקט במערכות הממוחשבות של הגוף ה

עוד קובע החוזר כי על הדירקטוריון לקבוע קווים מנחים . של כל אלה
על ההנהלה לקבוע תוכנית פעולה , כלליים באשר לפעולות ההשקה

מפורטת בהתאם לקווים המנחים של הדירקטוריון וכן על מבקר הפנים 
לבדוק את אופן יישום תכנית הפעולה במהלך השנה העוקבת לשנת 

  .ההשקה

 פרסם המפקח חוזר שעניינו נוהל הגשת תוכנית 2006בחודש אוקטובר  .4
: להלן בסעיף זה(ביטוח ותקנון קופת גמל חדשים לאישור המפקח 

החוזר מתייחס הן לשינוי בתכנית קיימת והן להשקה של "). התכנית"
ל "החוזר קובע כי לבקשה יצורף מכתב בחתימת מנכ. תכנית חדשה

מל או ראש התחום האחראי על ענף החברה המנהלת של קופת הג
ובו יפורטו פרטי הבקשה בהתאם , הביטוח הרלוונטי בחברת הביטוח

או , לבקשה לאישור תוכנית ביטוח או תקנון קרן פנסיה. לחוזר
אשר , יצורף נספח שהוכן על ידי אקטואר הגוף המוסדי, לשינויים בהם

 מהותי על בין היתר סוקר את תנאי התוכנית העשויים להשפיע באופן
המקדמים וההתחייבויות הביטוחיות הקשורות לתוכנית , התעריפים
יכלול הצהרה של , נספח המוגש לבקשה לתוכנית ביטוח. ולבקשה

אישור כי התעריפים , ההצהרה כוללת בין השאר. האקטואר למפקח
אינם מספיקים לצורך כיסוי העלויות הקשורות בכיסויים /מספיקים

קובע החוזר כי המנהל האחראי יגיש , נוסףב. הביטוחיים בתוכנית
הצהרה המאשרת כי מנהל הסיכונים של הגוף המוסדי בדק כי הגוף 

וכי אחראי על מערכות , המוסדי ערוך לנהל את הסיכונים בתוכנית
המיכון של הגוף המוסדי הודיע כי הגוף המוסדי ערוך לתמיכה מיכונית 

 .הוראות החוזר חלות מיום פרסומו. בתוכנית

 פרסם המפקח חוזר הקובע כללים בנוגע 2006בחודש אוקטובר  .5
סמכויותיהם ודרכי עבודתם של אקטואר ממונה ושל , לתפקידיהם

ובנוגע , מנהל סיכונים בחברת ביטוח ובחברה מנהלת של קרן פנסיה
למארג היחסים שבין האקטואר הממונה ומנהל הסיכונים ובינם לבין 

 החוזר היא מיסוד תשתית מטרת. בעלי תפקידים אחרים במבטח
במבטח להבטחת מקצועיות הייעוץ לדירקטוריון ולהנהלת המבטח 
וגילוי נאות לציבור בנוגע להערכת ההתחייבויות הביטוחיות של 

הבטחת מתן ייעוץ מקיף ורציף לדירקטוריון ולהנהלת ; המבטח
לגבי כל סיכון מהותי למצב הכספי העתידי של המבטח וכן , המבטח

יכון מהותי הנוגע לנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות לגבי כל ס
הבטחת קיומם של משאבים ובקרות ראויים לכימות ; תלויות תשואה

למעקב אחריהם ולשליטה בהם וכן יישום , הסיכונים האמורים
מתודולוגיה להערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים האמורים 

המבוססת על מדידת כשלב מקדים להקצאת הון , ושל המתאם ביניהם
למעט , הוראות החוזר יחולו מיום פרסומו. סיכונים והון כלכלי במבטח

, הוראות לעניין נושאים הקשורים לתפקיד מנהל הסיכונים של מבטח
  .2008 ועד תום שנת 2007שיכנסו לתוקף בהדרגה החל מסוף חודש מרץ 

  פרסם המפקח חוזר שעניינו נוהל עבודת2006בחודש נובמבר   . 6
מטרת החוזר היא קביעת כללים ועקרונות לצורך . דירקטוריון וועדותיו

כי , בין היתר, החוזר קובע. הבטחת תפקודו היעיל של הדירקטוריון
: העניינים הבאים, בין היתר, הדירקטוריון יקבע נוהל אשר ייכללו בו

אופן , קביעת דרכי מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון וועדותיו
השתלמויות שוטפות , קטור המתמנה לראשונההדרכת דיר
הכנת החומר לישיבות , דרך קבלת החלטות בדירקטוריון, לדירקטורים

תדירות ישיבות וחובת , ניהול פרוטוקול הישיבה, דירקטוריון והפצתו
  . דיווח חודשית ורבעונית על מצב עסקי התאגיד מטעם ההנהלה

מידע הנדרש באתר  פרסם המפקח חוזר בעניין 2007בחודש מאי   .7
החוזר מרחיב הוראות קודמות שפורסמו בעניין . אינטרנט של גוף מוסדי



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
119-א

וכן מחייב את הגופים המוסדיים לפרסם מידע בנוגע למבנה תיק 
שיעור ממוצע של , היקף הנכסים,  הרכב אפיקי ההשקעות-ההשקעות 

, גובה התשואה הנומינלית ברוטו מצטברת, דמי הניהול והעמלות
מחייב מתן אפשרות גישה , ובנוסף. כסים רבעונית ועודרשימת נ

שירות אחזור מידע ("ללקוחות לנתוני חשבונותיהם הפנסיוניים 
 "). פנסיוני

 בדבר אחריות ההנהלה על חוזר פרסם המפקח 2007 מאיבחודש   .8
חוזר זה בא בהמשך לחוזרים קודמים . הבקרה הפנימית על דיווח כספי

 של 404ות שמטרתן ליישם את דרישות סעיף  מפורטות הוראבנושא ובו

באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח , Sox Act-ה
כספי וחוות דעת רואה החשבון המבקר לגבי הביקורת של הבקרה 

 גופים מוסדיים יישמו את ,חוזרעל פי ה. הפנימית על דיווח כספי

ויחויבו , חו שפורסמו מכוSEC- וכן את הוראות ה404דרישות סעיף 
 , בין היתר,אשר ייכללו בו, לכלול דוח בקרה פנימית בכל דוח שנתי

הצהרה על אחריות ההנהלה להקמה ולתחזוק של מערך ונהלי בקרה 
פנימית נאותים על דיווח כספי וכן הערכה לתום שנת הכספים האחרונה 
של הגוף המוסדי לגבי יעילות המערך ונהלי הבקרה הפנימית של הגוף 

 כי רואה החשבון המבקר ימציא ,עוד נקבע. די על דיווח כספיהמוס
חוות דעת על הבקרה הפנימית שבוצעה על ידי הנהלת הגוף המוסדי 
וזאת בהתאם לתקנים המתייחסים לחוות דעת כאמור שיאומצו או 

יישום דרישות הוראות החוזר מחייב . PCAOB-שיתפרסמו על ידי ה
, בקרות פנימיות בגוף המוסדיפיתוח והקמה של מערכות תשתית של 

 2009 בדצמבר 31תקופת הדיווח המסתיימת ביום בלת החוזר יתח
 בדצמבר 31והחל מהשנה המסתיימת ביום ) לעניין הדוח התקופתי(

יישום החוזר ידרוש מהקבוצה .  לעניין כל דיווח כספי אחר,2010
היערכות מיוחדת להטמעת תהליכי העבודה והשקעת משאבים 

מאחר והקבוצה נמצאת בשלבים ראשוניים של . וכספייםארגוניים 
התהליך אין באפשרותה להעריך במועד זה את היקף ההשקעה שיידרש 

 פרסם המפקח טיוטת חוזר 2008בחודש דצמבר . ליישום הוראות החוזר
ל ובפרט הארכת המועדים ליישום הוראות "הכוללת שינויים בחוזר הנ

ת תיעוד התהליכים על ידי רואה החוזר בשנה תוך הוספת דרישת אימו
  .החשבון המבקר

 פורסמה טיוטה שלישית של תקנות הפיקוח על 2007בחודש מאי   .9
תנאי כשירות לאקטוארים ולמנהלי )(ביטוח(שירותים פיננסיים 

שמטרתה קביעת תנאי כשירות לאקטואר של , 2007-ז"התשס, )סיכונים
 .מבטח או קרן פנסיהמבטח או של קרן פנסיה וכן למנהל סיכונים של 

שנייה בעניין חובת אקטואר לפעול לפי סטנדרטים החוזר הטיוטת 
חוזר הוכן טיוטת , מקצועיים שנקבעו על ידי איגוד אקטוארי מוכר

צורך קבלת ל בדבר קריטריונים - 2007 שתיהן מחודש ינואר - שנייהה
  .נותרו ללא שינוי, ראישור של איגוד אקטוארי מוכ

 פרסם המפקח חוזר שעניינו סקירה או ביקורת על ידי 2007י בחודש יונ  .10
הדיווחים  .רואה חשבון מבקר של דיווחים נלווים של חברות הביטוח

הנלווים מרחיבים את היקף המידע הנכלל בדוחות הכספיים של הגוף 
 מטרת החוזר ").דיווחים נלווים: "בסעיף זה(המוסדי ומוגשים למפקח 
ם הכספיים המדווחים למפקח מהימנים הינה להבטיח כי הנתוני

ח כי "ובהתאם נקבע כי לדוח תקופתי תצורף חוות דעת רו, ועקביים
ולגבי דוח רבעוני יצורף דוח סקירה של , הדיווחים הנלווים מבוקרים

 . ח"רו

 פרסום תשואה לגופים כללי פרסם המפקח חוזר בדבר 2007בחודש יולי   . 11
וכן לספק מידע לים לפרסום תשואה מטרת החוזר לקבוע כל. המוסדיים

על מנת לאפשר , מדויק אודות התשואות שהשיגו הגופים המוסדיים
 .לצרכן לבצע השוואת תשואות מושכלת בין הגופים המוסדיים השונים

 .2007 בספטמבר 1תחילתו של חוזר זה נקבעה ליום 
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 פרסם המפקח חוזר בעניין העמדת אשראי לא 2007בחודש אוגוסט   .12
בהמשך לנייר העמדה בעניין זה מחודש (ר על ידי גופים מוסדיים סחי

,  מטרת החוזר להבטיח קיומם של תמיכה ניהולית.)2005אפריל 
מבנה ותשתית ארגוניים מתאימים ומנגנוני פיקוח , מקצועית ותפעולית

 חוזרבמסגרת ה.  בגוף מוסדיובקרה נאותים לניהול סיכוני אשראי
תוך ,  של מנגנוני פיקוח ובקרה נאותיםהושם דגש על הבטחת קיומם

בהיקפי הפעילות ומורכבותה ובמבנה הארגוני , ככל שניתן, התחשבות
ותוך הקפדה על קביעת הפרדות מבניות , הקיים בגופים המוסדיים

 ,כמו כן. בסיסיות שעניינן מניעת ניגודי עניינים ושימוש במידע פנים
ליך העמדת האשראי  בפעילויות החובה שיש לבצע בתהעוסק החוזר
לרבות , הגורמים שיבצעו אותן ומארג היחסים ביניהם, הלא סחיר

, פיתוח מודל דירוג פנימי, קביעת מדיניות פיקוח על ידי הדירקטוריון
תחילת החוזר . בקרת אשראי שוטפת וביקורת פנים, תפעול האשראי

 למעט חלקים מסוימים שלו שתחולתם 2008 בפברואר 28נקבעה ליום 
 ").חוזר העמדת אשראי לא סחיר (".2008 ביולי 31עה ליום נקב

 פרסם המפקח חוזר בדבר ניהול סיכוני אשראי 2007בחודש אוגוסט   .13
קיומם של מנגנוני מטרת החוזר הנה להבטיח . אגב פעילות השקעות

פיקוח ובקרה נאותים לניהול סיכוני אשראי אגב פעילות , ניהול
חוזר קובע כללים וכלים לקביעת ה.  של גופים מוסדייםהשקעות

תחילת החוזר נקבעה . בקרה ודיווח, מדיניות העמדת אשראי ולפיקוח
חוזר ). ("ביחס לסעיפים שונים בו (2008לחודש ינואר וחודש אפריל 

 ")ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות

 פרסם המפקח חוזר שעניינו מערך הביקורת 2007בחודש אוגוסט   .14
מטרת החוזר הינה להסדיר את מערך הביקורת . בגוף מוסדיהפנימית 

בין היתר תוך קביעת תפקידיו של מערך הביקורת , הפנימית בגוף מוסדי
תנאי כשירות עובדי אגף , דרכי עבודתו, הבטחת אי תלותו, הפנימית
וחובות הדיווח של המבקר הפנימי ותוך פירוט נוסחה לחישוב , הביקורת

. הנדרש כנגזרת של היקף פעילות הגוף המוסדיהיקף שעות מינימאלי 
עוד נקבע בחוזר כי עובדי מערך הביקורת הפנימית לא ימלאו תפקיד 

זולת , נוסף בגוף המוסדי לרבות תפקיד הממונה על תלונות ציבור
וכן כי תוכניות העבודה השנתית והרב , הממונה על תלונות העובדים

.  פעילות הגוף המוסדישנתית יבוססו על סקר סיכונים בכל תחומי
פורסמה טיוטה שלישית של תקנות הפיקוח על שירותים , בנוסף

תנאי כשירות למבקרים פנימיים וכללים למניעת ניגוד )(ביטוח(פיננסיים 
  . 2006 -ז "התשס, )עניינים

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שעניינה טיוב נתוני 2008בחודש אפריל   .15
הטיוטה קובעת את האמצעים שעל . יםזכויות העמיתים בגופים המוסדי

גוף מוסדי לנקוט בקשר עם ניהול וטיוב מידע בדבר זכויות עמיתים או 
על תהליך הטיוב לכלול את כל המידע החל , בהתאם לטיוטה. מבוטחים

ממועד הצטרפותו של העמית לקופת הגמל או ממועד תחילת ביטוח 
עוד . ת המידעועל הגוף המוסדי לאמת ולבקר את שלמו, אצל המבטח

לרבות אופן הפיקוח , הוראות לעניין ניהול תהליך הטיוב, נקבעו בטיוטה
ביצוע תהליך ניתוח ומיפוי פערים , והבקרה של הדירקטוריון וההנהלה

, אם וככל שתאומץ כחוזר מחייב, טיוטת חוזר זו. וגיבוש תכנית עבודה
עדיין החברה . יתכן ותביא להגדלת הוצאותיה התפעוליות של החברה

לומדת את הוראות טיוטת החוזר ואין ביכולתה להעריך בשלב זה את 
 .השלכותיו הצפויות

 פרסם המפקח נייר עמדה שעניינו גודל גרעיני השליטה 2008בחודש יוני   .16
, כמפורט בנייר העמדה, לאחר בחינת המצב הקיים. בחברות הביטוח

 השליטה  שוקל המפקח לאמץ מדיניות חדשה ולאפשר הקטנת גרעין
בהתאם ,  לשיעור נמוך יותר50.01% - בחברות ביטוח מיהמינימאל

כגון מבנה , ובשים לב לפרמטרים נוספים, לשיקול דעתו של המפקח
, החזקות בעלי עניין נוספים בחברה, ההחזקות בחברת הביטוח
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וכן נושאים רלבנטיים , שעבודים הקיימים על שרשרת ההחזקות בחברה
  .ר העמדהכמפורט בניי, אחרים

 פרסם המפקח חוזר שעניינו אופן יישום כללי ההצגה 2008בחודש יוני   .17

 לצורך חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של IFRS -והמדידה לפי ה
שמטרתו קביעת אופן יישום תקנות הפיקוח על שירותים , חברות ביטוח

 1998 –ח "התשנ, ) הנדרש ממבטחיהון עצמי מינימאל) (ביטוח(פיננסיים 
לרבות חברות (לגבי השקעות בחברות מוחזקות ") תקנות ההון: "להלן(

בחוזר נקבע כי ). ביטוח וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח
דרישות ההון לפי תקנות ההון יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו 
וכי דרישות ההון בשל השקעות בחברות ביטוח וחברות מנהלות נשלטות 

חישוב סכומי השקעות . קבוע בתקנות ההון כנוסחן כיוםיחושבו על פי ה
יתבצע על בסיס אקוויטי , בחברות מוחזקות לצורך חישוב ההון המוכר

תחילת חוזר זה החל מהדוחות הכספיים בגין הרבעון . בשרשור מלא
הנחיות חוזר זה יושמו במסגרת החוזר הנזכר בסעיף . 2008השני בשנת 

 .להלן 27

 פרסם המפקח חוזר שעניינו היערכות ליישום 2008בחודש יולי   .18

אשר אומצה על ידי האיחוד האירופאי בחודש , Solvency IIדירקטיבת 
מטרת החוזר הינה להבטיח את היערכותן הארגונית של . 2007יולי 

במועד יישומה , חברות הביטוח בישראל ליישום הדירקטיבה המוצעת
ה שינוי יסודי ומקיף של הדירקטיבה מהוו. במדינות החברות באיחוד

הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר הפירעון והלימות ההון של חברות 
בחישוב דרישות ההון בגין חשיפה לסיכונים , בין השאר, ביטוח ועוסקת

החוזר קובע . סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים, סיכוני שוק, ביטוחים
 לקידום שיהיו אחראים, הנחיות בדבר מינוי אחראי וצוות מפתח

וכן הוראות לעניין אופן היערכות , ההיערכות ליישום הדירקטיבה
עוד קובע . הדירקטוריון לפיקוח ובקרה על יישום תכנית ההיערכות

, גילוי בדוח הדירקטוריון, הנחיות בדבר דיווחים לדירקטוריון, החוזר

והנחיות , )QIS4(קביעת לוחות זמנים לביצוע סקר הערכה כמותית 
. חים נדרשים למפקח אודות ההיערכות לאימוץ הדירקטיבהבדבר דיוו

  . על ידי המפקח2009הבהרות לחוזר האמור פורסמו בחודש מרץ 

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שעניינה איסוף מידע 2008בחודש יולי   .19
הטיוטה קובעת את אופן איסוף ושימור . סטטיסטי אגב יישוב תביעות

בחלוקה לפי , לכל שנה, ח"ש 1,000שסכומן עולה על , נתוני התביעות
בין , הגופים המוסדיים יידרשו להציג, על פי הטיוטה. הענפים השונים

את מספר התביעות ומשך הזמן הממוצע לטיפול בתביעות לגבי , היתר
תביעות שנסגרו בבוררות , )לרבות גישור(תביעות אשר נסגרו בפשרה 

פיע בנספחים על פי הפירוט המו, ותביעות שהוגשו לבית המשפט
כי גוף מוסדי יציג באתר האינטרנט שלו , עוד קובעת הטיוטה. לטיוטה

 במרס ביחס לשנה 31את נתוני התביעות בכל שנה קלנדארית עד ליום 
באתר .  ואילך2009והוא יחול על נתוני התביעות לשנת , שחלפה

 .האינטרנט יוצגו נתונים מארבע השנים האחרונות

פרסם המפקח חוזר שעניינו פרסום סולם המרה  2008בחודש אוגוסט   .20
החוזר מחייב את . בין סולם הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי

חברות הדירוג שאושרו על ידי הממונה כחברה מדרגת לפרסם סולם 
. המרה כאמור במקום בולט וברור באתר האינטרנט של חברת הדירוג

טף ובמידת הצורך את סולם על חברות הדירוג לעדכן באופן שו, כן-כמו
 .2009תחולת החוזר מחודש יולי . ההמרה האמור

 פרסם המפקח טיוטה שנייה של תקנות הפיקוח 2008בחודש ספטמבר   .21
כללים למניעת ניגוד עניינים של רואה ) (ביטוח(על שירותיים פיננסים 

טיוטת התקנות מגדירה הוראות לעניין . 2008 -ח"התשס, )חשבון מבקר
לות של רואה חשבון מבקר וכן הוראות בדבר מניעת ניגוד עניינים אי ת

 .של אקטואר מבקר
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 פרסם המפקח טיוטת חוזר שעניינה הסדרת אופן 2008בחודש אוקטובר   . 22
. התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות הציבור

חברות , הטיוטה נועדה להסדיר את אופן ההתנהלות של חברות הביטוח
יועצים פנסיוניים וסוכני שיווק , סוכני ביטוח, סוכנויות ביטוח, מנהלות

. פנסיונים בטפלם בפניות ציבור אשר המפקח או סגנו מברר לפי סמכותו
את המידע אשר הגוף המפוקח נדרש לפרט , בין היתר, הטיוטה מפרטת
אופן המצאת ידיעות , מועדים להמצאת המידע הנדרש, ולהעביר למפקח

 וקביעת מקרים בהם על הגוף המפוקח להעביר המידע גם ומסמכים
לטיוטה מצורף נספח ובו פירוט של מסמכים אשר עשויים להיות . לפונה

 . על פי טיבה ומהותה, רלבנטיים לבירור התלונה

, לאור האירועים האחרונים בשוקי ההון המקומי והבינלאומי  .23
ונצרניות הסחירות על המסחר באיגרות החוב הק, בין היתר, המשפיעים

פרסם , על שווי השוק שלהן והשווי ההוגן שלהן, והבלתי סחירות
חוזר שעניינו הוראת שעה לעניין השקעה , 2008בחודש נובמבר , המפקח

החוזר מאפשר . שתחולתו מיום פרסומו, באגרות חוב קונצרניות
 חברה מנהלת לגבי השקעות המבוצעות עבור קופת –למשקיע מוסדי 

ומבטח לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות , יהולההגמל שבנ
, סחירות ובלתי סחירות,  לרכוש אגרות חוב קונצרניות-תלויות תשואה 

 מסך 3%בהיקף של עד , כהגדרתן בחוזר, או מסגרות מנוצלות ללווים
ולהציג את השקעתו כאמור לפי עלות , כל הנכסים המנוהלים על ידו
, בתנאים המפורטים בחוזר, ו שווי הוגןמתואמת ולא לפי שווי שוק א

למעט , ןבתנאי כי האגרות יוחזקו על ידו עד למועד פירעונ, ובין היתר
וכן בתנאי כי , בנסיבות מיוחדות אשר אושרו על ידי ועדת ההשקעות

 חשבון ייעודי שבו -קרי , "מסגרת השקעה"המשקיע המוסדי יפתח 
ת מנוצלות ללווים שנרכשו ינוהלו רק איגרות חוב קונצרניות או מסגרו

החל ממועד תחילתו של החוזר ועד למועד שיודיע , לפי העניין, או הוקצו
עבור כל קופה או קרן , והכל, ובהתאם לעקרונות שבחוזר, עליו הממונה

כי ועדת ההשקעות , עוד נקבע בחוזר. או עבור כל מסלול השקעה בנפרד
  . ההשקעהבאופן ניהול מסגרת , לפחות אחת לרבעון, תדון

 פרסם המפקח חוזר בנושא חישוב לראשונה של נכסי 2008בחודש יולי   . 24
מטרת החוזר הינה קביעת אופן חישוב שווי נכס . השקעה בגוף מוסדי

וזאת לאור , סחיר ונכס לא סחיר במועד ההכרה הראשון של הנכס
 יישום .עליית היקף ההשקעות של גופים מוסדיים בנכסים לא סחירים

יבטיח כי רכישתם של נכסים אלו תבוצע מתוך שיקולים החוזר 
כלכליים ושצבירת הרווחים או ההפסדים לחשבונות העמיתים בגופים 
המוסדיים תשקף את הערך הכלכלי הטמון בנכסים בהם משקיעים 

 .הגופים המוסדיים

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שנייה שעניינה בירור 2008 בנובמבר בחודש  .25
מטרת הטיוטה הינה לקבוע כללים .  וטיפול בפניות ציבורויישוב תביעות
הטיוטה . במסגרת טיפולם ביישוב תביעות גופים מוסדיים ברורים עבור

כי , וקובעת  מונה עקרונות כלליים ליישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור
על גוף מוסדי לקבוע מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול 

. לול את כל אחד מהכללים המפורטים בטיוטהבפניות ציבור אשר תכ
כי על חברה מנהלת  ,לעניין מעמדה של מערכת הכללים האמורה נקבע

ולעניין חיובי חברת , בתקנון הקופה או הקרן שהיא מנהלת לכלול אותה
, ביטוח יראו את מערכת הכללים כחלק מתנאי פוליסת הביטוח ובנוסף

לחוק הפיקוח ) ב(2' לפי סע יראו את מערכת הכללים כהוראות שניתנו
. לרבות לעניין עיצום כספי, לחוק הפיקוח גמל) ב(39' ביטוח או לפי סע

על גוף מוסדי שורה של דרישות והוראות   כמו כן מטילה הטיוטה
הכשרת העוסקים  ,פרסום ומסירת מערכת הכללים לעניינים שונים כגון

יה ושמירת הנמקה והודעת דחי ,ביישוב תביעות מטעם הגוף המוסדי
כי על דירקטוריון הגוף המוסדי , עוד קובעת הטיוטה. מידע ומסמכים

 יום לפני מועד תחילת החוזר וכל 30לאשר את מערכת הכללים לפחות 
 יום לפני המועד שבו 15לפחות , שינוי בה יצריך אף הוא את אישורו
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ייכנס השינוי לתוקף תחולת הוראות החוזר על כל גוף מוסדי לרבות 
 לעניין אישור 11' למעט סע (2010 בינואר 1ביום  ותחילתו ת והפולקרני

  ).2009 בדצמבר 1 ביום שתחילתו, הדירקטוריון

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שנייה בעניין פרסום 2008בחודש דצמבר   .26
על פי טיוטת . הדוחות הכספיים של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה

יה לפרסם את הדוח הכספי החוזר על חברות הביטוח וקרנות הפנס
בנוסף מחויבת . השנתי בעיתונות על פי מתכונת הדיווח הכלולה בחוזר

חברות הביטוח על פי טיוטת החוזר לפרסם גם את הדוחות הכספיים 
 .הרבעוניים בעיתונות

פרסם המפקח חוזר בדבר מבנה הגילוי הנדרש , 2009פברואר ודש בח  .27
בהתאם לתקני הדיווח בדוחות הכספיים של חברות הביטוח 

 בדבר הנחיות 2007וזאת בהמשך לחוזר משנת , )IFRS(הבינלאומיים 
כנספח לחוזר צירף המפקח דוח כספי . לאימוץ תקני הדיווח האמורים

  .לדוגמא המיישם את הכללים האמורים

 פרסם המפקח טיוטת חוזר שנייה שעניינה פרסום 2009בחודש פברואר   .28
, על פי הטיוטה. הנוסטרו של חברות הביטוחמרכיבי התשואה של תיק 

את מרכיבי התשואה החודשית של , אחת לרבעון, על המבטחים לפרסם
בציון תרומתו של כל אפיק השקעה לתשואה של כספי , תיק הנוסטרו

כמפורט בתקנות , בחלוקה לפי סוגי התחייבויות, הנוסטרו שבניהולם
רנות של מבטח וניהול דרכי השקעת ההון והק(הפיקוח על עסקי ביטוח 

  . 2001 –א "התשס, )התחייבויותיו

 פרסם המפקח חוזר בנושא הוראות לעניין רואה 2009בחודש מרץ   .29
תלותו של -בחוזר נקבעו כללים להבטחת אי. חשבון מבקר של גוף מוסדי

רואה החשבון המבקר בגוף מוסדי וכשירותו לביצוע הביקורת בגוף 
חובת רוטציה , רות של רואה חשבון מבקרובכלל זה כללי כשי, המוסדי

של השותפים האחראים במשרד רואי החשבון המבקר על הביקורת 
חובת שיתוף פעולה של , בגוף המוסדי ועל סקירת הביקורת האמורה

הגוף המוסדי עם רואה החשבון המבקר וחובות דיווח שונות של רואה 
  . החשבון המבקר

  שיונות יר  7.2.9

אשר נרכשו על ידי ,  זה שומרה וחברות הבנות שלהבידי הקבוצה ובכלל
לפי , סוכן או חברה מנהלת, או היתרים לפעול כמבטח/רישיונות ו, הקבוצה
  . כמתחייב על פי כל דין, העניין

,  מבטח ישראלינות לחוק הפיקוח בידי הקבוצה רישיו15בהתאם לסעיף 
תאונות ;  מקיףחיים: לעסוק בענף פנסיה וכן בענפי הביטוח המפורטים להלן

 –רכב מנועי ; כלי רכב חובה; אחריות המעבידים; מחלות ואשפוז; אישיות
כלי טיס לרבות אחריות כלפי ; מקיף לדירות ובתי עסק; )'עצמי וצד ג(רכוש 

; מטענים בהובלה; כלי שיט לרבות אחריות כלפי צד שלישי; צד שלישי
חריות למוצרים א; הנדסי; חקלאי; אבדן רכוש; אחריות כלפי צד שלישי

  .והשקעות של רוכשי דירות; סיכונים אחרים; מתן ערבויות; פגומים

לקרנות הפנסיה לקופות הגמל ובידי הקבוצה אישורי קופות גמל , כמו כן
  .שבניהולה
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  היתר להחזקת אמצעי שליטה  7.2.10

החזקת אמצעי שליטה , בהתאם להוראות הדין,  לעיל7.2.2כאמור בסעיף 
כפופים , בסוכןו) לרבות בחברה מנהלת של קרן פנסיה(ושליטה במבטח 

, 2007בחודש בדצמבר . לקבלת היתר מאת המפקח על הביטוח או הממונה
, היתר להחזקת אמצעי שליטה ולשליטה,  למר מנחם גורביץ9 המפקחנתן

: במבטחים, מנורה מבטחים החזקותבאמצעות  ,10במישרין או בעקיפין
: בחברות המנהלות; שומרה, פנסיה טחיםמב- מנורה, ביטוח מבטחים מנורה

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות ; מנורה מבטחים גמל
סיני סוכנות לביטוח : ובסוכני התאגיד) תאגידים קשורים של החברה(גמל 
מ "בע) 2005(מ ואורות סוכנות לביטוח חיים "סיני מורשי חיתום בע, מ"בע
   .")התאגידים נשוא ההיתר: "להלן(
  

הוראות בדבר שימור : התנאים העיקריים כדלקמן, בין היתר, בהיתר נקבעו
וזאת ,  במלוא שרשרת השליטה בתאגידים נשוא ההיתר11גרעין השליטה

העברה של גרעין השליטה בתאגידים , מכירה, בדרך של הגבלות על שיעבוד
ד "עו(בידי נאמן , הוראות בדבר הפקדה; לרבות בדרך של הנפקה, ל"הנ
של תעודות מניה המייצגות לפחות את גרעין , על פי כתב נאמנות) ראלייש

מנורה מבטחים פנסיה ושומרה וכן , השליטה במנורה מבטחים ביטוח
חתימה על יפויי כוח לנאמן על אמצעי השליטה שימנה המפקח למכירת 

בהתקיים תנאים , מניות גרעין השליטה במנורה מבטחים פנסיה ובשומרה
 כתב התחייבות במסגרת ומכוח ההיתר מסרה החברה. רהמפורטים בהית

נכון . 12להשלמת ההון העצמי הנדרש של המבטחים ושל החברה המנהלת
למיטב ידיעתה של (מנורה מבטחים החזקות  וכן החברה, למועד הדוח

  .ת בכל תנאי ההיתרו עומד,)החברה
  

  השקעות  7.3

  ביטוח  7.3.1

  : השקעותתיקי שלושהנכסי המבטח מנוהלים במסגרת 

 עתודות ביטוח כללי ,הון עצמי ( מנורה מבטחים ביטוחנכסי נוסטרו •
 הסיכונים הנובעים - )ועתודות ביטוח חיים של פוליסות מבטיחות תשואה

הכספים מושקעים בהתאם . מהשקעות של נכסי נוסטרו חלים על המבטח
 כנגד עתודות ביטוח החיים .למגבלות הקבועות בתקנות דרכי ההשקעה

ח "מונפקות אג 1990ששווקו עד לסוף שנת וליסות מבטיחות תשואה של פ
בהתאם להסכמים של כלל המבטחים במשק עם משרד ) ץ"ח(מיועדות 

 .האוצר

 הסיכונים - )עתודות ביטוח כלליו ,הון עצמי( שומרה נכסי נוסטרו •
הכספים מושקעים . הנובעים מהשקעות של נכסי נוסטרו חלים על המבטח

  .הקבועות בתקנות דרכי ההשקעהבהתאם למגבלות 

 נכסים אלו מושקעים - נכסי פוליסות משתתפות ברווחי השקעה •
סחירות ושאינן סחירות בהתאם למגבלות הקבועות , בהשקעות חופשיות

                                                 
במסגרת זו דרש המפקח כי ). לדוח 7.15.1 -ו 1.1.2 פיםלפרטים ראו סעי(ההיתר ניתן אגב אישור עסקת הרכישה של שומרה  9

על ידי , במישרין או בעקיפין, תוסדר בהיתר גם החזקת אמצעי השליטה והשליטה בשאר הגופים המוסדיים המוחזקים
יפויי הכוח לא ישונו ולא יבוטלו אלא . ע באסיפות הכלליות של החברההחברה ובכלל זה מתן יפויי כוח למר גורביץ להצבי

מ הורחב "בעקבות רכישת השליטה במנורה מבטחים הסתדרות המהנדסים בע. באישור מראש ובכתב מאת הממונה
 .  היתר השליטה האמור

לעיל (השליטה של החברה  ליכטנשטיין המחזיקים במניות –תאגידים זרים הרשומים בואדוז , באמצעות ניידן ופלמס 10
  .התאגידים הזרים מוחזקים בנאמנות בה מר גורביץ הוא נהנה יחיד ובלעדי). "התאגידים הזרים" -ולהלן 

בדילול מלא של כלל אמצעי , במישרין או בעקיפין,  בכל אחד מאמצעי השליטה50.01% -" גרעין שליטה", לעניין זה 11
 .השליטה בתאגיד הרלבנטי

 )7)(ז(14ראו פירוט בביאור (ההתחייבות יפוג מאליו עם התקיימות תנאים מסוימים כמפורט בהיתר תוקפו של כתב  12
 ).לדוחות הכספיים
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התשואה המושגת נזקפת לטובת בעלי . לעניין זה בתקנות דרכי ההשקעה
  . בניכוי דמי ניהול, הפוליסות

  ועדות השקעה

קעה של הקבוצה נקבעת על ידי הדירקטוריונים של המבטח מדיניות ההש
 אשר מקבלות את  שתי ועדות השקעהנורה מבטחים ביטוחלמ. הרלבנטי

") משתתפת("ועדת השקעות תלויות תשואה ,  אחת- החלטות ההשקעה
  .")נוסטרו(" ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה - והשנייה 

 ועדת –חלטות ההשקעה לשומרה ועדת השקעות אחת אשר מקבלת את ה
  ").נוסטרו("השקעות שאינן תלויות תשואה 

  ועדת אשראי

 וזאת על פי חוזר המפקח להסדרת פעילות 2008הוועדה החלה לפעול בשנת 
פעילותה היא בתחום האשראי הבלתי סחיר למעט מספר סוגי . האשראי

  . אשראי שהוחרגו

כמו ,  מסויםועדת האשראי עוסקת באישור עסקאות אשראי מעבר להיקף
. עוקבת אחר יישום מדיניות האשראי ומצב האשראי של הקבוצה, כן

  .משתתפת ונוסטרו, פנסיה: פועלת כאמור עבור הקבוצה כולה, הוועדה

  קופות פנסיה    7.3.2

וקיימת  ,נכסי עמיתי קופות הפנסיה מנוהלים על פי תקנות קופות הגמל
  . ועדת השקעות נפרדתלגביהם 

  ות ההשקעה וניהול ההשקעותתפקידי ועד  7.3.3

, בתחומי הפעילות השונים, תפקידי ועדות ההשקעה השונות של הקבוצה
אישור  , ההשקעות בכל תחוםעקרונות ודרכיקביעת , בין השאר, הינן

אחזקה בניירות קביעת מגבלות חשיפה ו ,עסקאות מסוימות טרם ביצוען
 בכפוף לתקנות דרכי והכל' , בקבוצת לווים וכו,  במנפיקערך מסוגים שונים

  .ההשקעה ובהתחשב במדיניות ומסגרות ההשקעה שהגדיר הדירקטוריון

 השקעות הקבוצה בתחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך הטווח והנוסטרו 
וזאת על מנת לנצל י אגף ההשקעות של מנורה מבטחים ביטוח "מנוהלות ע

ו צוותי  באגף הוקמ. ידע ומומחיות הנדרשים בתחומי ההשקעות השונים
בנכסי חוב  ובקרנות , במניות בישראל,  ל"השקעה מתמחים בהשקעות בחו

  . הוקם מערך אשראי, כמו כן. השקעה

  .האגף מסתייע בצוות אנליסטים ובצוות לדיווח ובקרה פנימיים

החלטות ההשקעה מתקבלות על ידי צוות האגף תוך הסתייעות בעבודות 
וטפות עם מומחים מקצועיים ופגישות ש, ל"מחקר חיצוניות בארץ ובחו

   .בתחום
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    השקעות מנוהלות  7.3.4

  :2008ענף ביטוח חיים משתתף ברווחים לשנת               

  :התפלגות ההשקעה במסגרת זו במניות תיק משתתף ברווחים      

 תיאור ענף  ח"סכום באלפי ש  כ" מהסה%
 השקעות בתעשייה ושונות 61,586 4.5%
  י ופלסטיקגומ, כימיה 199,044 14.7%

 נפט וגז 58,145 4.3%
 מתכת 29,437 2.2%
  מזון 77,545 5.7%

 אופנה וביגוד 5,146 0.4%
 עץ ונייר --- 0.0%
 חשמל ואלקטרוניקה 72,523 5.4%
 מחשבים 25,709 1.9%
 חשמל ומים ---  0.0%
 מוצרי בנייה 4,539 0.3%
 ן ובניה"נדל 106,634 7.9%
 מסחר 23,874 1.8%
 שירותים 169,856 12.5%
 מלונות ותיירות --- 0.0%
 בנקים 330,237 24.4%
 ביטוח 59,710 4.4%
 השקעות ואחזקות 119,734 8.8%
 שירותים פיננסיים 11,215 0.8%

  כ כללי"סה 1,354,933 100.0%
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   ענף הפנסיה

  31.12.2007 31.12.2008 ח"אלפי ש

 מזומנים ושווי מזומנים
767,858  627,945  

 ח ממשלתיות סחירות"אג
2,366,837  1,336,922  

 ח קונצרניות סחירות"אג
2,437,767  1,992,684  

ע סחירים "מניות וני
  4,120,536  2,781,642 אחרים

 ח מיועדות"אג
6,796,833  6,494,609  

 ת והלוואותפיקדונו
1,281,593  1,205,871  

 אחרים
3,450,316  4,524,630  

מבטחים "כ נכסי "סה
מבטחים "ו" החדשה
בניכוי " (משלימה

  20,303,197  19,882,846  )התחייבויות שוטפות
התחייבויות פנסיוניות 

 למבוטחים
18,920,110  19,424,023  

התחייבויות פנסיוניות 
 לפנסיונרים

962,736  879,174  

כ התחייבויות "סה
 פנסיוניות

19,882,846  20,303,197  

  

  פעילויות השקעה מהותיות  7.3.5

במהלך , )"הלווים": להלן בסעיף זה(העמידה הלוואות ללקוחות  החברה
ללא בטחונות במועד העמדת , 2007 עד מרץ 2004התקופה שבין אוקטובר 

לטובת וליסות ביטוח חיים שהופקו על ידה כנגד שיעבוד פ, ההלוואות
 על ידי לחברההלווים הופנו . הלווים בסמוך למועד העמדת ההלוואות

, 2008 בדצמבר 31נכון ליום , בקבוצהכאמור ההלוואות סך יתרת . סוכנים
ערכי הפדיון של הפוליסות ששועבדו כאמור . ח" מיליון ש135 - עמד על כ

 31 -הינם בסך של כ, 2008 בדצמבר 31נכון ליום , כנגד העמדת ההלוואות
כנגד ההלוואות כאמור בוצעה הפרשה לחובות מסופקים . ח"מיליון ש

 -מתוך סכום זה כ. ח" מיליון ש41 -בסך של כ, חברהבדוחות הכספיים של ה
ח הופרשו באופן כללי " מיליון ש2 -ח הופרשו באופן ספציפי וכ" מיליון ש39

אשר כולן הופנו על ידי אותו , ח" מיליון ש15 -כנגד הלוואות בהיקף של כ
כי כחלק מהסדרי גביית ההלוואות האמורות נחתמו הסכמי , יצוין. סוכן

 ששימשו בעיקר לפירעון ההלוואות שניתנו החברה האםים עם הלוואה חדש
  .החברהבמקור על ידי 

    המבוטחים והעמיתים והרווחיות הנזקפת לחברה מהםהשקעות כספי  7.3.6

המבטח  נועדו לכסות את התחייבויות  ופנסיה ביטוח חייםענפיהשקעות ב
  . ממונהכפי שהן מוערכות על ידי האקטואר ה, כלפי המבוטחים והעמיתים

כוללות הוראות בדבר כללי , ותקנות קופות הגמלהשקעה התקנות דרכי 
השקעה של נכסים המוחזקים כנגד ההתחייבויות השונות וכן כללים לעניין 

  . דרכי ניהול השקעות המבטח
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  ביטוח חיים) 1(

.  נובעות ממרכיב החיסכון אשר נצבר בפוליסות חייםעיקר עתודות ביטוח
סיעודי , כושר עבודה-אי, מוות(תשלומי תביעות ריסק קיימת עתודה גם ל

פוליסות ה צמודות לתשואותאשר בחלקן צמודות מדד ובחלקן ) 'וכד
  . כמפורט להלן, משתתפות ברווחיםה

  )פוליסות מבטיחות תשואה(ביטוח חיים צמוד 

הונפקו על ידי מנורה מבטחים ביטוח פוליסות ביטוח אשר  1990עד וכולל 
בכדי לעמוד בהתחייבויות .  תשואה או ערכי פדיון מובטחיםהעניקו למבוטח

לבין ממשלת וחברות הביטוח האחרות במשק נחתמו בין החברה , אלו
המסדירים את ) חיים צמוד" (ץ"הסכמי ח"ישראל הסכמי השקעה המכונים 

ח מיוחדות המונפקות על ידי מדינת "השקעות עתודות הביטוח כאמור באג
  "). חוב מיועדותאיגרות: "להלן(ישראל 

 - ריבית צמודה בשיעור שהלך ופחת עם השנים מתשאוול נ"איגרות החוב הנ
, התשואה למבוטח נגזרה מריבית איגרות החוב המיועדות. 4%- ל6.2%

קיבלו חלק עיקרי , ץ"אגרות החוב מכוח הסכמי ח. בניכוי מרווח למבטח
ודות כאשר יתרת עת, מעתודות הביטוח שנצברו בפוליסות האמורות
בשל הבטחת תשואה או . הביטוח הושקעו בהשקעות חופשיות בשוק ההון

סיכוני ההשקעות החופשיות חלות על , ערכי פדיון למבוטח בפוליסות אלו
 פדתה מנורה מבטחים ,)2006עד סוף  (במהלך השנים האחרונות. המבטח

חלק מאיגרות החוב המיועדות , ביטוח בהתאם להסדר עם משרד האוצר
סך ההשקעות . נכסים בעלי תשואה עודפתהשקעות באותן לוהמירה 
הסתכם ליום , )השקעות חופשיות במקום איגרות חוב מיועדות(, החילופיות

  . ח"מלש 759 - לסך של כ2008 בדצמבר 31

  )פוליסות תלויות תשואה(ביטוח חיים משתתף ברווחים 

.  הנפיקה החברה פוליסות משתתפות ברווחי השקעה1991החל מינואר 
 התשואה למבוטחים נקבעת 2003 בדצמבר 31בפוליסות שנמכרו עד ליום 

בניכוי דמי ניהול קבועים , לפי שיעור התשואה המושגת בפועל על ההשקעות
 15%ודמי ניהול משתנים בגובה )  לחודש0.05%( מהצבירה 0.6%בגובה 

  . מהרווחים הריאלים שהושגו

נגבים פוליסות בהן מנורה מבטחים ביטוח מוכרת , 2004החל משנת 
.  וכן דמי ניהול מההפקדות השוטפותדמי ניהול קבועים בלבדמהצבירה 

 מההפקדות בהתאם 13%או עד / מהצבירה ו2%שיעור דמי הניהול הינו עד 
תוקנו תקנות הפיקוח על , 2007החל משנת . למסלולים הקבועים בפוליסות

באישור , חבאופן המאפשר למבט, )תנאים בחוזה ביטוח(עסקי ביטוח 
גביית דמי ניהול המחושבים כשיעור מהשווי המשוערך של תיק , המפקח

ההשקעות ללא תקרה ובלבד שלא נגבים במקביל דמי ניהול מההפקדות 
   .השוטפות

, היינו, "משתתפות ברווחים"הפוליסות כאמור לעיל מכונות פוליסות 
הרווחים . פוליסות שבהן כספי החיסכון מושקעים באפיקי השקעות שונים
בפוליסות . שנובעים מהשקעות אלו נזקפים על מרכיב החיסכון בפוליסה

כאשר ההשקעות מניבות ,  להלן)ב)(1(3.2 כמפורט בסעיף) מסורתי(מעורב 
או , מתווסף בונוס לסכום הביטוח או ערך הפדיון, תשואות חיוביות

 מקזזים אותן מסכום - לחילופין כאשר הן מניבות תשואות שליליות 
בפוליסות מסוג . מהפדיון או שהמבוטח משלם פרמיה נוספת/טוחהבי
 .מנגנון זה אינו קיים בדרך כלל,  להלן)ב)(1(3.2כמפורט בסעיף " עדיף"

כי דמי הניהול נגבים על תשואה ריאלית בלבד באופן שבו אם וככל , יובהר
מנועה החברה מלגבות דמי , )על בסיס שנתי(שנוצרים הפסדים ריאלים 

אם נוצרים הפסדים ריאליים במהלך .  לכיסוי ההפסד הריאליניהול עד
החברה נדרשת להחזיר , לאחר שכבר נגבו דמי ניהול בגין אותה השנה, השנה
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כי הפסדים ריאליים עשויים לנבוע , יצוין. את דמי הניהול שגבתה למבוטח
או הפסדים מהשקעות בניירות /ו) אינפלציה(מעליית מדד המחירים לצרכן 

   .ו שילוב ביניהםא/ערך ו

 התשואה הריאלית על תיק ההשקעות הייתה שלילית ולפיכך לא 2008בשנת 
. ל יוחזר"ניתן לגבות דמי ניהול משתנים כאמור עד אשר ההפסד הריאלי הנ

לאור התשואות השליליות הנזכרות נוצר צורך לגבות פרמיה נוספת 
הנגזר " מאלוס"בפוליסות מסורתיות או לחילופין לקזז מערכי הפדיון את ה

  .מהן

  .  לדוחות הכספיים3באור לפירוט הנכסים וההתחייבויות בביטוח חיים ראו 

  פנסיה) 2(

. נזקפת לעמיתים, כל תשואת ההשקעות הנובעת מהשקעת כספי העמיתים
  .החברה גובה דמי ניהול מדמי גמולים ומנכסי הקרן הצבורים

עור דמי הניהול שנגבו להלן פרטים על שיעור דמי הניהול הסטטוטוריים ושי
  : תקופות המתוארות בדוחבפועל ב

 2008 2007 

שיעור דמי  6.00% 6.00% מדמי הגמולים
ניהול 

 סטטוטוריים
 0.5% 0.5% מנכסי הקרן

שיעור דמי  4.21%  4.67% מדמי הגמולים
הניהול שנגבו 

 בפועל
 0.39% 0.38% מנכסי הקרן

 0.31% 1.17% מדמי הגמולים

שיעור 
ההטבות 
 שניתנו

למבוטחים 
כולל עמלות (

 --- --- מנכסי הקרן )לסוכנים

 3.90% 3.50%  מדמי הגמולים

מבטחים 
 החדשה

שיעור דמי 
נטו , ניהול

כולל הטבות 
 0.39% 0.38% מנכסי הקרן  ועמלות

 --- --- מדמי הגמולים
מנכסי הקרן 

 הנובעים
מהפקדות עד 

31.12.05 0.5%  0.5% 

שיעור דמי 
ניהול 

 סטטוטוריים
  

מנכסי הקרן 
מהפקדות החל 

 2% 2% 1.01.06 -מ

 --- --- מדמי הגמולים

מבטחים 
 משלימה

שיעור דמי 
הניהול שנגבו 

 בפועל
מנכסי הקרן   

הנובעים 
מהפקדות עד 

31.12.05 0.45% 0.5% 
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 2008 2007 
מנכסי הקרן 

מהפקדות החל 
 2% 1.79% 1.01.06 -מ

 מדמי הגמולים

שיעור   ---  ---
ההטבות 
שניתנו 

ם למבוטחי
כולל עמלות (

 מנכסי הקרן  )לסוכנים

---  ---  

 מדמי הגמולים
שיעור דמי   ---  ---

נטו , ניהול
כולל הטבות 

 --- 0.78% מנכסי הקרן ועמלות
  

יחד עם . לא קיימת עונתיות בגביית דמי הגמולים לקרנות הפנסיה, ככלל
שבהם היקף דמי , שנה לשנההמשתנים מ, קיימים חודשים מסוימים, זאת

פעמיים אשר -לאור תשלומים חד, בעיקר, וזאת, הגמולים גבוה יותר
כי , יצוין. משולמים עד ידי המעסיקים ואשר בגינם מופרשים דמי גמולים

, העונתיות הקיימת אצל לקוחות מנורה מבטחים פנסיה בענפים מסוימים
שפיעה בצורה אשר משפיעה על כמות העובדים באותם הענפים אינה מ

  . מהותית על התפלגות דמי הגמולים בחודשי השנה

  ביטוח משנה  7.4

  כללי  7.4.1

החיים והבריאות , ביטוחי המשנה של הקבוצה בתחומי הביטוח הכללי
ביטוחי המשנה נועדו לשם . נערכים על בסיס שנתי עם מבטחי משנה שונים

קם למבטחי גידור הסיכונים הביטוחיים של הקבוצה באמצעות העברת חל
אין בהעברת , עם זאת. בהתאמהתוך הקטנת חשיפת הקבוצה , המשנה

מחויבויותיה כלפי מלוא הסיכון כאמור כדי לשחרר את הקבוצה מ
   .לקבוצה אין תלות במבטח משנה מסוים כלשהו. מבוטחיה

בביטוח משנה משולמת פרמיה למבטחי המשנה ובתמורה מבטחי המשנה 
בחוזים ,  למבטחוכן משלמים עמלות, עותמשתתפים בחלקם בתשלומי תבי

  . לפי העניין, מסוימים

בחלק מהענפים שייר הקבוצה מכוסה בביטוח עודף הפסדים כנגד 

  ).Excess Of Loss(קטסטרופה 

התביעות , ביטוח המשנה לסוגיו מוצג בדוחות הכספיים בסעיפי הפרמיה
עתודות הביטוח וסכומים לקבל , העמלות, המשולמות והתלויות

  . והתחייבויות אחרות

תיאור סוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריים ותיאור תמציתי של הכיסוי בגין   7.4.2
  :כל מוצר עיקרי בתחומי הפעילות השונים

בכל אחד מהענפים מותאם כיסוי ביטוח המשנה הנרכש למדיניות העסקית 
  .של הקבוצה ולאופי הסיכון ורמתו

יחסי או (יא בין ביטוח משנה חוזי ההבחנה הבסיסית בסוגי ביטוח המשנה ה
שהינו ביטוח משנה הנערך עבור ענף או סוג ביטוח בהתאם לתנאי , )לא יחסי

שהינו ביטוח משנה הנערך , לבין ביטוח משנה פקולטטיבי) Treaty(החוזה 
הביטוח היחסי מחלק את . ים או פוליסה בודדת/ים ספציפי/עבור עסק
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ואילו הביטוח הלא , ח למבטחי המשנה בין חברת הביטובאופן יחסיהסיכון 
מגן על החברה מפני תביעות העוברות את השייר העצמי שקבעה , יחסי

  . לעצמה

 עם מבטחי המשנה מועברים  בביטוח משנה חוזיהסכמי ההתקשרותפירוט 
ראו סעיף לסוגי הסכמי ההתקשרות עם מבטחי משנה  (בכל שנה למפקח

   .) להלן7.4.3

שונים המקובלים בענף הביטוח בכלל ובקבוצה בפרט סוגי הכיסויים ה  7.4.3
  :הינם

  ביטוח משנה חוזי •

) Quota Share( הכוללים ביטוחי מכסה - ביטוחי משנה יחסיים  .א   

מעבירה הקבוצה , בביטוחי משנה יחסיים). Surplus(וביטוחי מותר 
למבטח המשנה שיעור מסוים מסכום הפרמיה מכל פוליסה שמכוסה 

בלת בתמורה ממבטח המשנה שיעור זהה מסכום כל ומק, תחת החוזה
בביטוחי מכסה שיעור זה הינו . וכן עמלה, ל"תביעה בגין הפוליסה הנ

ובביטוחי מותר שיעור זה משתנה , קבוע לכל הפוליסות בענף המבוטח
  .על בסיס סכום הביטוח בהתאם לכל פוליסה

of  Excess(ים ביטוחי משנה לא יחסיים כולל ביטוח מסוג עודף הפסד  .ב    
loss .( ביטוח עודף הפסדים הוא ביטוח המכסה תביעות או אירועים

תביעה בודדת גבוהה או , דהיינו,  המוגדר מראשמעל לסכום מסוים
אירוע בו מעורבים מספר סיכונים שהצטברותם מעל הסכום המוסכם 

.  עד לגובה סכום התקרה המוסכמתמשולמת על ידי מבטח המשנה
נמוכה מהסכום שהוגדר מראש תשולם על ידי חברת תביעה ה, מאידך

  .הביטוח באופן בלעדי

ביטוחי משנה פקולטטיביים נערכים  - ביטוח משנה פקולטטיבי  .ג   
בדרך כלל . לכיסוי סיכונים מיוחדים הגלומים בפוליסות ספציפיות

מבוטחים עסקים בביטוח מסוג זה כאשר סכום הביטוח עולה בהיקפו 
או כאשר , יטוחי המשנה האוטומטיים של הקבוצהעל קיבולת חוזי ב

  .הסיכון מוחרג מהחוזה עם מבטח המשנה

 2009 הקבוצה התקשרה לקראת שנת – ביטוח משנה יחסי רב ענפי  .ד   
על שייר החברה במרבית ענפי ) 25%(בהסכם ביטוח משנה יחסי 

ייחודיות ההסכם הוא ). Swiss-Re(הביטוח עם מבטח משנה 
זמנית לרבות כיסויים שהוחרגו מחוזים -פר ענפים בובתחולתו על מס

  .  בלתי יחסיים

  המתקבלות ממבטחי משנהלתשלומי עמלות  העיקריים םהסכמיהתיאור   7.4.4

עמלות , בדרך כלל, בחוזי ביטוח משנה לא יחסיים הקבוצה איננה מקבלת
, בחוזי ביטוח יחסיים וכן בהסכמי ביטוח פקולטטיביים. ממבטחי המשנה

או בהתאם /צה מקבלת עמלות ממבטחי המשנה בשיעור מוסכם והקבו
  . לפי העניין, לתוצאות הביטוחיות

   מדיניות החשיפה למבטחי משנה  7.4.5

   ביטוח כללי. א

באמצעות שימוש בכלי ,  באה להבטיחהקבוצהמדיניות החשיפה של 
  :את המטרות העיקריות הבאות, העברת סיכונים שונים

  . החשיפה בשייר לבין ההון העצמישמירה על יחס בין  )1  
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  .מיצוע תנודות התוצאות החיתומיות בשייר  )2  

  .העברת סיכונים חריגים למבטחי משנה  )3  

סוג הסיכונים המועברים למבטחי המשנה ואופן העברתם נקבעים על פי 
בהתבסס על ניסיון , ניתוח אופי הסיכון ויעילות העברתו למבטח המשנה

  .פנימייםהעבר ומודלים כלכליים 

ההתקשרות עם מבטח המשנה נקבעת לפי איכות השירות הניתן על ידי 
משך ואיכות היחסים בין החברות ואופי ההתקשרות , מבטח המשנה

בתחום הביטוח האלמנטרי הקבוצה ). ישירות או דרך מתווכים(
מתקשרת עם מספר רב של מבטחי משנה על מנת למנוע תלות במבטח 

  .ון האשראי הגלום בהתקשרות שכזומשנה בודד ולפזר את סיכ

מהווה חוסן מבטח המשנה קריטריון , על מנת למזער את סיכון האשראי
מדיניות ההתקשרות של מנורה מבטחים . מרכזי בהחלטה על ההתקשרות

נבחנת ומאושרת ביטוח בכל הנוגע לדירוגם הבינלאומי של מבטחי משנה 
  : כדלקמןינה מדיניות ההתקשרות נכון למועד הדוח ה. מדי שנה

- לא תבוצע התקשרות עם מבטח משנה שדירוגו פחות מ– ענפי זנב קצר

A- לפי S&P למעט אישורים מסוכנויות אחרות  לפי דירוג דומה או
  .מיוחדים בגין נסיבות ספציפיות

 – לא תבוצע התקשרות עם מבטח משנה שדירוגו פחות מ – ענפי זנב ארוך

-A לפי S&Pלמעט אישורים , כנויות אחרותלפי דירוג דומה מסו  או
  .מיוחדים בגין נסיבות ספציפיות

, אחת לשנה, קובע דירקטוריון המבטח, בהתאם להוראות הפיקוח, בנוסף
ל מבוססת על "מסגרת החשיפה הנ. מסגרת חשיפה מרבית למבטחי משנה

וקובעת מסגרות חשיפה , דירוג האשראי הבינלאומי של מבטח המשנה
  . הבודד והן ברמת כלל החוזיםהן ברמת ההסכם, למבטח

כמוגדר ( MPLלאחר , סך החשיפה למבטח משנה בביטוח רעידת אדמה
 מיליון 150עלה על י לא ,בכל אחד מן המבטחים בקבוצה) בסעיף זה להלן

 ובתנאי שמבטח זה ,)TREATY(דולר למבטח משנה בודד בכלל החוזים 

 75 -פה ל תוגבל החשי-A וAמבטחים המדורגים .  ומעלהAAמדורג 

 מיליון 40 - תוגבל החשיפה ל+BBBמיליון דולר ולחברות המדורגות 
   .דולר

  חשיפה לרעידת אדמה

חשיפת מבטחי המשנה לסיכון רעידת האדמה מורכבת מהסיכונים 
בהם מבטח המשנה , המועברים אליהם במסגרת חוזי הרכוש היחסיים

מקסימום  סכוםהחשיפה הזו מוגבלת ב. משתתף בחלק יחסי מן הסיכון

  ).EVENT LIMIT(אירוע ל

 המשנה היחסיים במסגרת חוזי ביטוחעבור סיכון רעידת האדמה שאינו 

) EXCESS OF LOSS" (עודף הפסדים"רוכשת הקבוצה הגנה בחוזה 

אותו בוחרת  MPL-תקרת הכיסוי מקבילה לגבול ה. בשכבות שונות

 מייצג MPL) (MAXIMUM PROBABLE LOSS-ה. החברה לרכוש
 מכיוון .אירוע בודד כתוצאה מ לחברהסימום הנזק הצפוי להיגרםאת מק

 מפוזר על פני שטח ,הוא הסיכון המרכזי בישראל, שסיכון רעידת האדמה

 מייצג ממוצע שמרני של הנזק הצפוי במקרה MPL-ה, גיאוגרפי רחב

תוך לקיחת שולי ביטחון ,  שמרניMPLהקבוצה קובעת . קטסטרופה
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ותוך ,  בהתבסס על התפלגות התיק של החברה,לכל סוג סיכון, נוספים
  .לאומיים-שימוש במודלים בין

 MPLעל ,  התבססה החברה לצורך הגנות לרעידת אדמה2008 בשנת
רכשה הגנות לפי , בהיותה חברה קטנה יותר, בעוד שומרה, 2%ממוצע של 

MPL מבטחי המשנה המשתתפים בביטוחי רעידת אדמה .3% של 

  . או דירוג מקביל מחברה אחרתS&P לפי ומעלה BBBמדורגים 

בשנת , סכומי החשיפה לרעידת אדמה המכוסים בביטוח משנה יחסי
מיליארד  81 -צפויים לעמוד על כ, הממוצעים נכון למועד הדוח, 2008

נכון , הממוצעים בעוד שהסכומים המכוסים בביטוח משנה לא יחסי ,ח"ש
הסכמי , כאמור. ח"ש מיליארד 52 -צפויים לעמוד על כ, למועד הדוח

ביטוח המשנה של החברה אינם מגנים על הסכומים המלאים אלא 
   . פוטנציאליליאמקסיממבוססים על הערכות סיכון שמרניות של נזק 

  הינם10%לה על ומבטחי המשנה שחלקם מסך החשיפה לרעידת אדמה ע

SWISS RE VEREST RE,  ו -  RE- MUNICH וזאת נכון למועד
  .הדוח

   : לפי תחומי פעילותוז תוצאות ביטוח משנה בביטוח כלליריכלהלן . ב

 רכב חובה רכב רכוש
 

2008 2007 2008 2007 
 9,403 17,789 48,852 62,187 מ.פרמיות ב
  )10,316( )2,282( )866( 2,803 תוצאות

  

 ענף ביטוח חבויות ענף ביטוח רכוש

 2008 2007  2008 2007 
 70,988 79,122 205,842 244,801 מ.פרמיות ב

 )29,832( )26,495( )21,621( )52,135( תוצאות

  

 כ"סה
 

2008 2007 

 335,085 403,899 מ.פרמיות ב

  )62,635( )78,109( תוצאות

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 2007 2008 פירוט שאר ענפי רכוש לפי סוגי פרמיות

 140,775 166,872  יחסי–פרמיות ביטוח משנה 

 11,335 6,575  לא יחסי-פרמיות ביטוח משנה

 53,732 71,354  רעידת אדמה-פרמיות ביטוח משנה
 205,842 244,801 כ פרמיות ביטוח משנה"סה
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  ביטוח חיים. ג

התקשרויות החברה הינן עם , בהתאם למדיניות החשיפה של החברה

כאשר ,  S&Pלפיומעלה  AAמבטחי משנה בדירוג איכותי בינלאומי של
 מסך הפרמיה 50%ה בודד לא יעלה על היקף החשיפה המרבי למבטח משנ

 עם חברת Ge Frankonaעל רקע מיזוגה של . רת לביטוח משנהבהמוע

Swiss Re שיעור החשיפה לחברה המאוחדת עלה על המגבלה הנזכרת 
נתקבלה החלטה בחברה על סטייה , בהתאם).  לעיל3.6ראו סעיף (לעיל 

 באופן מדורג ,זמנית מהמגבלה האמורה למקרה זה מתוך מגמה להפחית
כי לא היו עסקאות ביטוח , יצוין. את החשיפה העודפת,  שנים3על פני 

  .2005-2008 השנים משנה חריגות בחברה במהלך

  ספקים ונותני שירותים  7.5

המספקת את שרתי  IBMספקי החומרה העיקריים של הקבוצה הינם חברת 

לטפורמת  המספקת חלק מפEMC-היישומים המרכזיים ופלטפורמות אחסון ו

  ).Storage(האחסון 

  .לקבוצה הסכם תחזוקה שנתי שמתחדש מדי שנה

ספקים המתמחים בתחומים בתחום שירותי המחשב לקבוצה התקשרויות עם מספר 
ים לפעילות של מנורה מבטחים ביטוח ומנורה מבטחים פנסיה בשוק ינטבשונים הרל

, אם וככל שתהא, םאשר הפסקת מתן שירותים על ידי מי מה ,הביטוחי והפנסיוני
תהיה כרוכה בהשקעת משאבים כלכליים מסוימים ותשומות זמן להתארגנות 

  . באמצעות ספק חליפי אחר, הקבוצה

ספקי , ביניהם ספקי ציוד ותחזוקה, רוכשת הקבוצה שירותים מספקים שונים, כמו כן
  .שמאים ומעריכי נזקים וחוקרים, משפטייםשירותים 

למעט בכל הנוגע , באיזה מתחומי פעילותה, הולקבוצה אין תלות בספק כלש
   . לעיל3.7להתקשרותה עם חברת סאפיינס כמפורט בסעיף 
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  הון אנושי  7.6

 : למועד הדוחארגוני של הקבוצההמבנה להלן ה  7.6.1

  
  

 יועץ ,הל השקעות מנ,מנהל כספים, ל"משנה למנכ, ל החברה" כולל את מנכביטוחמטה מנורה מבטחים 
 משמשים בתפקידים מקבילים גם במנורה מבטחים כולםאשר , משפטי ומזכיר חברה ומבקר פנים

ל "ל מנורה מבטחים החזקות ומנכ"ר דירקטוריון החברה אשר משמש גם כמנכ"למעט יו(החזקות 
  ).ל מנורה מבטחים החזקות"המשמש כמשנה למנכ, החברה
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  מבנה ארגוני של 
  מ"שומרה חברה לביטוח בע
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   מצבת העובדים  7.6.2

   : על פי הפירוט שלהלןמועסקים עובדים    בקבוצה  
  

 31.12.08  31.12.07* 
  15  14  הנהלת הקבוצה 
חיסכון   266  296  פנסיה

ארוך 
  טווח

 ללא –ביטוח חיים 
  מחוזות

143  129  

רכב , רכב חובה(ביטוח כללי 
 ללא –) רכוש אחר, חבויות, רכוש

  מחוזות

265  237  

  94  78  עובדי סוכנויות ביטוח
מחוזות יחידות שירות כלל 

מערכות  , משאבי ארגון(חברתיות 
לקוחות קשרי ,  אקטואריה, מידע

 )13ועוד

708  655 

 1,396  1,504 כ"סה
  
לאור זאת מצבת . ללת גם את פעילותה של שומרה פעילות הקבוצה כו2007החל מסוף שנת * 

  . שומרהלעובדים בקבוצה כולל עובדיים  בטבלה לעיל מתייחס2008 - ו2007ים העובדים לשנ

  .אין לקבוצה תלות בעובד כלשהו, הדוחנכון למועד      
  

מספקי לאיוש מוקד לקוחות והקבוצה מקבלת שירותי מיקור חוץ , בנוסף
עובדיהם מרבית אשר , נות מידע של הקבוצההתוכנה לצורך פיתוח תוכ
קיבלה החברה , 2008 בדצמבר 31 נכון ליום .ממוקמים במשרדי הקבוצה

וזאת לעומת , )חיצוניים(עובדים של הספקים כאמור  180שירותים כאמור של 
  . 2007 בדצמבר 31 עובדים ליום 114

  
   שינויים מהותיים במצבת העובדים ובמבנה הארגוני  7.6.3

 גדלה ,2008 בדצמבר 31נכון ליום , הקבוצהך למגמת הגידול בפעילות בהמש
ביסוס , וזאת בעקבות הגידול בתפוקות 7.7% -בקבוצה בכמצבת העובדים 

מערכות פיתוח ושיפור ,  ארוך טווחןוהרחבת הפעילות בתחום החיסכו
  .הקבוצהושיפור השירות ללקוחות הקבוצה המידע של 

  
  י ופיתוח ארגונהדרכה  7.6.4

  וסוכניםהקבוצה משקיעה משאבים רבים בהדרכות מקצועיות לעובדים
 םעובדימערך ההדרכה ל. צרכים העסקיים והוראות רגולטוריותבהתאם ל

ייעוץ , הכשרות ניהוליות והתנהגותיות,  מקצועיותכולל הכשרות םסוכנילו
רמה מקצועית גבוהה בנושאים לפתח על מנת , וזאתארגוני ואישי למנהלים 

הדרכות בתחום , תכניות ביטוח חדשות, שינויים רגולטוריים: ונים כגוןמגו
  .  ומתן שירותהמיסוי והפיננסים, הפנסיה

  
 להכשרת עובדים בתחומי ביטוח חיים לצורך  פעלה ופועלת החברה,בנוסף

עובדי תחום , כמו כן. קבלת רישיון משווק פנסיוני בהתאם להנחיות המפקח
טווח עוברים הכשרה לתפעול והטמעה של ביטוח חיים וחיסכון ארוך 

הקבוצה פעלה ופועלת להשגת רישיון "). טופז("מערכת מחשוב חדשה 
  .לפי הוראות חוק הייעוץ לעובדיה הזכאים לכךבתחום ההשקעות מתאים 

                                                 
 .משותף לכלל התחומים 13
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  הטבות וטיבם של חוזי העסקה  7.6.5

מרבית העובדים מועסקים על פי הסדר עבודה שהוראותיו נקבעו בעבר בין 
, עסקההובו מעוגנים כל תנאי ה, הלת החברה לבין נציגות העובדיםהנ

קרן , ביטוח מנהלים, 13משכורת , ובכללם מרכיבי שכר ברוטו לחודש
טלפון , רכב צמוד: כגון, והטבות נוספות על פי קריטריונים, השתלמות
, ל"הוצאות אש, ספרות מקצועית, השתתפות בעלות גני ילדים, סלולארי

זכאים עובדי הקבוצה ,  בנוסף.ל אחת לשנתיים"הקבוצה לחונסיעת עובדי 
  .לקבל הלוואות בהתאם לנוהל שנקבע לעניין זה

  
ובכלל זה מפקחי , קיימים בקבוצה עובדים אשר עיסוקם במכירות, בנוסף

אשר מועסקים באמצעות , רכישה בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
  . עמלות מכירההסכם עבודה אישי המבוסס על שכר יסוד ו

  
הקבוצה עורכת דיוני שכר בהתאם להחלטת הנהלת הקבוצה ובהתאם 

  .להערכות השנתיות שניתנות לעובדים על ידי הממונים עליהם
  

לא , )כמפורט להלן(למעט עובדי מנורה מבטחים פנסיה , על עובדי הקבוצה
למעט הוראות הסכמים קיבוציים החלים מכח , חלים הסכמים קיבוציים

  . הרחבה על כלל העובדים והמעבידים בישראלצווי 
  

נחתם הסכם קיבוצי בין מנורה מבטחים פנסיה לבין , 2006 בנובמבר 14ביום 
ההסכם חל על כלל עובדי מנורה .  שנים4לתקופה של , הסתדרות הפקידים

עובדים בכירים המועסקים , למעט עובדים שהינם גמלאים, מבטחים פנסיה
ההסכם הקיבוצי מסדיר את . ועובדים זמנייםמומחים , בחוזים אישיים

סדרי : וקובע כללים בנושאים הבאים,  כאמורתנאי העסקתם של העובדים
, משמעת בעבודה, מועד ותנאים לקבלת קביעות, תקופת ניסיון, העבודה

חופשה , שכר ותנאים נלווים לשכר, מסלול קידום בדרגות, שעות נוספות
שי , זכאות לקרן השתלמות, פנסיונייםתנאים , מחלה, דמי הבראה, שנתית

  .עודפרישה לגמלאות ו, הפסקת עבודה, לחג
  

 נושאי משרה ועובדי ההנהלה הבכירה  7.6.6

חוזי . ההנהלה הבכירה מועסקת בקבוצה על פי חוזי העסקה אישיים  )1(
, ל"הוצאות אש, מרכיבי שכר ברוטו, בין היתר, ההעסקה כוללים

טלפון ,  צמודרכב, )ר הדירקטוריוןבאישו( שנתי מענק, 13משכורת 
 .כמקובל במשק, סלולארי והפרשות סוציאליות וקרן השתלמות

הזכאים , קיימים ארבעה עובדים בדרג ניהולי בכיר בקבוצה, בנוסף
הנגזר מרווחיות הפעולות עליהם הם , על פי הסכם העסקתם למענק

ק קיים מענלשלושה עובדים בדרג ניהולי בכיר , בנוסף. מופקדים
 הוקמה במנורה מבטחים ביטוח ועדת תגמול 2007בשנת . מותנה

שתפקידה לדון במדיניות השכר ובכלל זה , שהינה ועדת דירקטוריון
  .ולהמליץ לדירקטוריון בנושאים אלו, במענקים השנתיים לעובדים

  
, פרטים בדבר תנאי כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי משרהל  )2(

  . )לדוח הכספי' פרק ד (רטים נוספים בדוח פ)4(18ראה סעיף 
  
 בדוח )4(18ראה סעיף , פרטים בדבר ביטוח אחריות נושאי משרה  )3(

  .)לדוח הכספי' פרק ד(פרטים נוספים 
  

ראה  ,של החברה ר הדירקטוריון" של יו הסכם העסקהפרטים בדבר  )4(
לדוח ' פרק ד ( לדוח פרטים נוספים)1(8 וכן סעיף  לעיל1.5.2סעיף 
   .)הכספי
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   באמצעות הנפקת מניותהחברהל "מנכלתגמול  )5(
  

החברה , מ"בעהחזקות  חתמו מנורה מבטחים 2003בחודש אוגוסט   
תכנית "לעיל ולהלן (ל מנורה מבטחים ביטוח על תכנית מניות "ומנכ

, החברההחליט דירקטוריון , 2008 ביולי 31ביום "). המניות המקורית
אחר שניתן לכך אישור ועדת לודירקטוריון מנורה מבטחים החזקות 

לתקן את תכנית , מנורה מבטחים החזקותהחברה והביקורת של 
המניות בדרך של החלפת תכנית המניות המקורית בתכנית מניות 

לפירוט תנאי תכנית ). "תכנית המניות המתוקנת: "להלן(14חדשה 
 לדוחות )ג(31המניות המקורית ותכנית המניות המתוקנת ראה באור 

   .הכספיים
  

  שיווק והפצה  7.7

  . ראו פירוט בתחומים השונים לתיאור ערוצי השיווק וההפצה    

  מערך הסוכנים של הקבוצה  7.7.1

  כללי

 באמצעות סוכני  בעיקרהקבוצה משווקת את פוליסות הביטוח שלה
  ").הסוכנים: "להלן(וסוכנויות ביטוח 

טפח על אף התפתחותו של ענף הביטוח הישיר ממשיכה הקבוצה לפתח ול
 ובמועד הדוח נמצאת הקבוצה את שיווק מוצריה על ידי מערך הסוכנים

   . סוכנים2,000 -בקשרים עסקיים עם כ

הקבוצה קשורה עם מרבית הסוכנים הן בעסקי ביטוח כללי והן בעסקי 
. מבצעים את המכירות של הקבוצהוחסכון ארוך טווח הביטוח חיים 

קיים . ם חברות ביטוח נוספותהסוכנים אינם בלעדיים ורובם עובדים גם ע
סוכני הקבוצה . גרעין של סוכנים המזוהים באופן מובהק עם הקבוצה

תחומי פועלים לפי תעריפים והנחיות חיתום שהקבוצה מפיצה מעת לעת ב
  . השוניםהפעילות

 פרסם המפקח חוזר בדבר התקשרות מבטח עם סוכן 2004בחודש אוגוסט 
המחייב ,  לחוק הפיקוח30סעיף שמטרתו להבהיר את הוראות , ביטוח

הכללת מספר תניות בהסכם התיווך שבין המבטח לבין הסוכן הנוגעות 
לגביית דמי הביטוח והעברתם למבטח וכן לקבוע נהלי עבודה מחייבים 
לטיפול בדמי הביטוח הנגבים ממבוטחים באמצעות סוכן הביטוח עבור 

  .המבטח

וצה פועלת באמצעות חמישה הקב, בתחומי ביטוח כללי וחיסכון ארוך טווח
,  שני סניפים-תל אביב (מחוזות המרוכזים בארבע ערים מרכזיות בארץ 

כאשר כעיקרון הסוכנים משויכים למחוזות , )ירושלים וראשון לציון, חיפה
  .בהתאם למיקומם הגיאוגרפי

  מערך הסוכנים בביטוח כללי

 כאחוז , במרבית הענפים,העמלה לסוכנים משולמת, בענפי ביטוח כללי
העמלה משולמת באופן .  וחלקם מפרמיה ברוטו שנתיתמפרמיה נטו שנתית

, בפוליסות המשולמות באמצעות הוראות קבע ובכרטיסי אשראי, חד פעמי
שיעור העמלה . כאשר מתקיימת התחשבנות עם הסוכן בגין ביטולי פוליסות

ות ולעיתים אף בהתחשב ברווחינקבע בחלקו על פי ענפי הביטוח השונים 
נכון למועד . משתנה מסוכן לסוכןשיעור העמלה . תיק הביטוח של הסוכן

                                                 
 .כי ההחלפה נעשתה משיקולים טכניים של רשות המיסים, יצוין 14
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לקבוצה אין תלות במי מסוכניה וכן לקבוצה אין סוכן שהיקף , דוחה
  . בכל אחד מתחומי הפעילות10%הפעילות עימו עולה על 

   וחיסכון ארוך טווחמערך הסוכנים בביטוח חיים

מחוזות מכירה מצעות מערך מפעילה הקבוצה את סוכניה באבביטוח חיים 
שהינם לרוב ( במסגרת המחוזות פועלים מפקחי רכישה . כנזכר לעילושירות

אשר מתפקידם לפקח על פעילות הסוכנים ובכלל זה ייעוץ ) עובדי הקבוצה
   .והכוונה לסוכני הביטוח שתחת פיקוחם

, עבור שירותי התיווך של הסוכנים משולמות עמלות בשיעורים משתנים
כאשר שיעור העמלה נקבע בחלקו על פי המוצר , ו בשווה כסףבכסף א

 ולעיתים גם ברווחיות תיק ובחלקו מותנה בהיקף התפוקה של הסוכן
  . הביטוח שלו

 )1(3.5 ראו סעיף,  ותגמולםמערך הסוכנים בביטוח חייםנוסף של לתיאור 
   .לעיל

  שיווק ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב מתן הלוואות לדיור  7.7.2

 למכירת פוליסות ובוצה התקשרה עם בנק וסוכנות ביטוח בבעלותהק
בכפוף , לביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור בסניפי הבנק

  .להסדרים שקבע המפקח לעניין זה

  ת ביטוחיוסוכנו  7.7.3

אורות סוכנות לביטוח (לקבוצה סוכנות ביטוח בשליטתה , הדוחנכון למועד 
 וחיסכון ארוך טווח וכן לה בתחומי ביטוח החייםהפעי, )מ"בע) 2005(חיים 

במסגרת רכישת שומרה רכשה הקבוצה גם , כמו כן.  בריאותבתחום ביטוח
וסיני מורשי ") סיני סוכנות לביטוח: "להלן(מ "את סיני סוכנות לביטוח בע

  . ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, חיתום הפעילות בתחומי הביטוח הכללי

  תקניםרכוש קבוע ומ  7.8

  :להלן פירוט הנכסים המשמשים לפעילות הקבוצה  7.8.1

,  ושומרה המחוזות,למעט מנורה מבטחים פנסיה, משרדי הקבוצה  .א
 בשני מבנים צמודים אביב- אלנבי בתלובנמצאים במתחם אחד ברח

 17 הינו בן יםהמבנ אחד .ר" מ11,500 -בבעלותה בשטח מצטבר של כ
-אשר הקבוצה מאכלסת לצרכיה ככ,  חניונים תת קרקעיים3-קומות ו

שאר המבנה בבעלות .  במבנה וחלק יחסי מוסכם בחניונים קומות11
  .ובחזקת גורמים אחרים

חצרון חברה להשקעות , המבנה כולו מנוהל באמצעות חברת ניהול
החניון . של בעלי הבניין, )במישרין או בעקיפין( בבעלות משותפת ,מ"בע

- תל115 חניון אלנבי ,אמצעות חברהבבניין מתופעל ומנוהל גם הוא ב
  .  בבעלות משותפת של בעלי הבניין כאמור,מ"אביב בע

הממוקמים ברמת (מנורה מבטחים פנסיה שוכרת את משרדי ההנהלה   .ב
ואת משרדי החטיבות העסקיות ולשכות השירות ממשכירי נכסים ) גן

דמי , בתמורה לדמי שכירות ותשלומים נלווים נוספים עבור חניות
 .ה וארנונהאחזק

בהם מועסקים עובדי , ל" הנים המצויים מחוץ למבנמחוזות 3לקבוצה   .ג
 )ר" מ1,500-בשטח כולל של כ ( בחיפה ובירושליםמחוזותה. מחוזותה

ממוקמים במבנים הנמצאים בבעלות מנורה מבטחים ביטוח ומנורה 
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 )ר" מ1,000 -בשטח של כ ( נוסף בראשון לציוןמחוזו, נכסים והשקעות
  .מבנה שמנורה מבטחים ביטוח שוכרת מגורם חיצוניממוקם ב

מחזיקה הקבוצה נכסי מקרקעין אחרים בעיקר באזור המרכז , בנוסף  .ד
 .המושכרים בחלקם לגורמים חיצוניים, )מבני משרדים וקרקעות(

, ר" מ400השלימה החברה רכישה של בניין בן , 2009בתחילת שנת 
 מצטרף לשני מגרשים הבניין. הסמוך למשרדי מנורה מבטחים ביטוח

 . סמוכים שנרכשו בעבר

מחזיקה הקבוצה בנכסים המפורטים , בעקבות רכישת שומרה, כמו כן  .ה
  :להלן

בית ("ר " מ2,000 - מבניין משרדים בן כ100%בבעלות שומרה  .1
חלק מבית סיני משמש את  .תקווה-  פתח13ברחוב הסיבים ") סיני

  .וחלק לשכירות חופשית, החברה לשימושה העצמי
בית ("ר " מ3,000 - מבניין משרדים בין כ50%בבעלותה , כמו כן
בחלק מבניין זה יושב מטה  .תקווה-  פתח23הסיבים ' ברח") שומרה

ושאר הבניין מושכר בשכירות , החברה וכן מחוז מרכז של החברה
 בבית שומרה נחתמו הסכמי העם רוכש המחצית השניי. חופשית

  .ן"י שומרה נדלשיתוף המותירים את ניהול הבית ביד

המשמש כחלק ממשרדי בנכס זכויות , בבעלות סיני סוכנות לביטוח .2
 והיא משתמשת בו לצרכיה הובפתח תקוסיני סוכנות לביטוח 

לסיני סוכנות , כמו כן. ומשכירה חלק ממנו לסוכנים הקשורים עמה
 רישום. בחדרה מלאה בנכס המשמש כמשרד בעלותלביטוח 
 ,אולם ו,משרדי הרישום טרם בוצעהבמה  על ש, על הנכסהבעלות
 . על הנכס רשומה הערת אזהרהלזכותה

  לרכישה עצמית של צי הרכבמנורה מבטחים ביטוחעברה  2004החל משנת   7.8.2
 - על כ עומד צי הרכב של הקבוצה2008 בדצמבר 31 נכון ליום .שבשימושה

 טוחמנורה מבטחים ביל; 2007 כלי רכב בשנת 260 - לעומת ככלי רכב 324
 לא הופעל 2004שנת מ החלהסכם מסגרת לליסינג תפעולי של צי הרכב אשר 

היקף ההתקשרות החודשי בהסכם השכירות . יותר לגבי רכבים חדשים
למנורה , בנוסף.  אינו מהותי,2008 בדצמבר 31נכון ליום , התפעולית

דמי הליסינג .  חודשים36מבטחים פנסיה הסכם ליסינג לתקופה של 
 . ח" מלש 2.7 - הינם כ2008נת הצפויים לש

  עלות הרכוש הקבוע  7.8.3

 31  ליום של פעילות כלל הקבוצהעלותו המופחתת של הרכוש הקבוע
 31ח ליום " מלש182 - לעומת סך של כח"מלש 189 -הינה כ 2008בדצמבר 
 ברכוש קבוע ח"מלש 37 -  השקיעה החברה כ2008בשנת . 2007בדצמבר 

  .  לדוחות הכספיים7  ראו באור.2007 בשנת ח" מלש34 -לעומת סך של כ
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   עונתיות  7.9

  ביטוח חיים

 וחסכון ארוך ברוטו בתחום ביטוח החייםהפרמיות להלן טבלה המציגה את התפלגות 
   ):ח"שבאלפי (לפי רבעונים טווח 

 2007נתונים לשנת  2008נתונים לשנת 
 

 % ח"באלפי ש % ח"באלפי ש

 24% 434,034 25% 453,584 רבעון ראשון

 25% 434,740 25% 454,431 רבעון שני

 25% 435,710 25% 458,156 רבעון שלישי

 26% 457,398 25% 460,144 רבעון רביעי

 100% 1,761,882 100% 1,826,315 כ"סה
  

בין , וזאת, קיימת מגמה של גידול בדמי ביטוח ברבעון הרביעי של השנה, בדרך כלל
. ים למצות את הטבות המס המחושבות על בסיס שנתיכתוצאה מרצון המבוטח, היתר
כחלק ממהלך של מיצוי פוטנציאל הסינרגיה בין הענפים ,  החלה הקבוצה2006בשנת 

להפיץ באמצעות סוכניה את כלל , השונים בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך
גיעו חלק מהגידול במכירות שה, כתוצאה מכך. המוצרים הקיימים בקבוצה בתחום זה

נותבו על ידי הלקוחות לענפי הפנסיה וזאת על חשבון דמי , ברבעון הרביעי, לקבוצה
  . ביטוח בביטוח חיים

  ביטוח כללי

 הביטוח הכללי לפי רבעונים במגזר ברוטו הפרמיותלהלן טבלה המציגה את התפלגות 
   ):ח"באלפי ש(

 2007נתונים לשנת  2008נתונים לשנת 
 

 % ח"באלפי ש % ח"באלפי ש

 31% 554,397 30% 659,610 רבעון ראשון

 23% 396,085 23% 490,655 רבעון שני

 24% 426,784 25% 529,214 רבעון שלישי

 22% 378,484 22% 477,844 רבעון רביעי

 100% 1,755,750 100% 2,157,323 כ"סה
  

ייתם וזאת בשל נט, בביטוח כללי הפרמיה הנרשמת ברבעון הראשון היא הגדולה ביותר
בתחילת השנה ) חבויות ורכוש, רכב רכוש, רכב חובה(של עסקים לחדש את ביטוחיהם 

  . התקציבית

בביטוח כללי מנגנון עתודה לסיכונים שטרם חלפו מווסת את ההשפעה על עונתיות 
   .המחזור על הרווח
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  קרנות פנסיה

קיימים , אתיחד עם ז. לא קיימת עונתיות בגביית דמי הגמולים לקרנות הפנסיה, ככלל
, שבהם היקף דמי הגמולים גבוה יותר, המשתנים משנה לשנה, חודשים מסוימים

לעובדים  ידי המעסיקים לפעמיים אשר משולמים ע-לאור תשלומים חד, בעיקר, וזאת
כי העונתיות הקיימת אצל לקוחות מנורה , יצוין. ואשר בגינם מופרשים דמי גמולים
ר משפיעה על כמות העובדים באותם הענפים אש, מבטחים פנסיה בענפים מסוימים

   .אינה משפיעה בצורה מהותית על התפלגות דמי הגמולים בחודשי השנה

   :להלן התפלגות דמי גמולים רבעוניים

 מבטחים משלימה

 2008 2007 

 % ח"אלפי ש % ח"אלפי ש 

  18.3 3,297  16.2  4,914  רבעון ראשון
  רבעון שני

  5,635 18.6  3,873 21.5 

 37.2 6,685  32.6 9,905 בעון שלישיר
  רבעון רביעי

 9,908 32.6  4,140 23.0 

 100.0 17,995 100.0 30,362  כ"סה
  

 מבטחים החדשה

  2008 2007 

 %  ח"אלפי ש  % ח"אלפי ש 
  

  רבעון ראשון
 

713,633 22.2  629,921 23.0 

 24.0  659,856  24.4 781,988 רבעון שני

 27.2 745,072  28.2 905,185 רבעון שלישי

 25.8 709,108 25.2 807,767 רבעון רביעי

 100.0 2,743,957 100.0  3,208,573 כ"סה

  
   נכסים לא מוחשיים  7.10

לרבות , רשם המאגריםאצל הקבוצה מנהלת מספר מאגרי מידע מאובטחים שנרשמו 
, ביטוח חיים אופטי, שכר, חשבומשרד ממ, משאבי אנוש, מאגר מידע נוכחות עובדים

, ) גבייה והנהלת חשבונותכולל (ספקיםכספים , תביעות ביטוח חיים, ביטוח חיים
תביעות ,  הלוואות, לרבות תיקי השקעותהכוללים את כל המידע הרלבנטי לפי העניין

, והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות עמיתי קרנות הפנסיה ועיקולים, גבייה
,  הינו רישום שנתיעילהמידע כמפורט לרישום מאגרי . לעיל 7.2.4כמפורט בסעיף 

  .שהקבוצה פועלת לחידושו מדי שנה

  . מאגרי מידע נוספים נמצאים בתהליך רישום
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על מנת , הקבוצה מנהלת פעילות אבטחת מידע בליווי חברה חיצונית ויועצים נוספים
 המפקח לעניין הנחיותלהבטיח הגנה נאותה למאגרי הנתונים וכן על מנת לעמוד ב

  .  מידעאבטחת

 וכן נכסים לא מוחשיים שומרהב והקבוצה משתמשת בשם המותג מנורה מבטחים
  . לדוחות הכספיים5ראו באור , אחרים

   מערכות מידע    7.10.1

  "טופז" מערכת –ביטוח חיים 

המערכת הינה . היא מערכת לניהול עסקי ביטוח חיים טופז מערכת
המערכת .  חייםל ותפעול מוצרי ביטוחמרכזית לניהו מחשב מערכת

 המערכת נמצאת.  אגף ביטוח חייםבתפעולמיועדת לשמש ככלי המרכזי 
בשלב הטמעה תפעולית מבצעית , בהפעלה מבצעית של חלק מהמוצרים

 וכן, של חלק מהמוצרים ובשלבי פיתוח מתקדמים של שאר המוצרים
מודולים נוספים וביצוע הסבות של נתוני פוליסות ומידע אחר למערכת 

 31ליום נכון , כ ההשקעה בפרויקט המקורי ובהרחבתו"סה .החדשה
 27 -מתוכם הושקעו כ, ח"מיליון ש 89 -מסתכמת בכ, 2008בדצמבר 
  .2007ח בשנת " מיליון ש17 - וכ2008ח בשנת "מיליון ש

  "טופז" מערכת –פנסיה וקופת גמל 

 פותחה מערכת תואמת לניהול ,על בסיס פיתוח מערכת ביטוח חיים
מטרת המהלך היא יצירת פלטפורמה מיכונית . צרי פנסיה וגמלותפעול מו

מהלך זה . אחידה לכל מוצרי תחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך
בנוסף לפיתוח המערכת . ל"יאפשר איחוד תפעולי עתידי של התחום הנ

. כאמור כלל הפרויקט הסבת נתונים ופיתוח מודולים נלווים רבים
במהלך השנים . 2006עי בחודש אוגוסט המערכת הוכנסה לתפעול מבצ

, ההשקעה בפרויקטסך .  פותחו מודולים נוספים למערכת2008 - ו2007
 2008בשנת . ח"שמיליון  87 -מסתכמת בכ, 2008 בדצמבר 31ליום נכון 

  .ח" מיליון ש21 -  סך של כ2007ח ובשנת " מיליון ש16 -הושקעו כ

   )Warehouse Data(מרכז מידע 

של מנורה מבטחים ביטוח הוקם במטרה לתת למקבלי מרכז המידע 
מידע רחב וכלים , החלטות ומנהלי מכירות במנורה מבטחים ביטוח

  .לצרכי ניהול שוטף ומכירות, לניתוח והצגת המידע

הנתונים ממערכת ביטוח החיים נמשכה העבודה לאיחוד  2008בשנת 
מש תשתית  מחסן זה יש.")טופז("הישנה וממערכת ביטוח החיים החדשה 

    .לכל הדיווחים בארגון

 חדשים BI הורחב מחסן נתוני ביטוח אלמנטרי ונוספו יישומי, כן-כמו
  . בפנסיה ובמנורה מבטחים פיננסים,בביטוח חיים ובביטוח אלמנטרי

   .ח" מיליון ש5.5 -הסתכמה בכ, 2008בשנת , בנושא זהכ ההשקעה "סה

   ותהליכי עבודהארכיון אופטי

מטרת . ביטוח קיימת מערכת לניהול ארכיב אופטיבמנורה מבטחים 
המערכת הינה לאפשר לעובדי החברות השונות בקבוצה ליהנות מתפעול 

. וכן לאפשר בטיחות ושרידות למסמכים, יעיל ושרות טוב יותר ללקוחות
, להם תיקיות מסמכים גדולות, אפשר לסוכנויות וסוכניםכלי זה מ ,בנוסף

ולקבל את כל המסמכים , ים ביטוח בתחוםליהנות מניסיון מנורה מבטח
  . הנחוצים להם במדיה וירטואלית
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 מערכת לניהול ארכיון אופטי  התווספו מערכות שונות ובהן2008בשנת 
 2008בשנת כ ההשקעה "סה .ותהליכי עבודה עבור תחום ביטוח בריאות

  .ח" מיליון ש3 -מסתכמת בכ

  אבטחת מידע     8.10.2

 כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריותיעה כספים ביטוח משקמנורה מבטחים 
  . של המפקח בנושא אבטחת מידע

שיפור נושא , סקרי אבטחה,  סקרי סיכוניםוללת ביצועההשקעה כ
רכישת כלים שונים לביצוע מעקב , האבטחה במערכות החברה

  . ועודSIMפרויקט ,  הפרדת רשתותפרויקט, ואוטוריזציה

 -מסתכמת בכ, 2008 בדצמבר 31 ליוםנכון , בנושא זהכ ההשקעה "סה
 4 - וכ2008ח בשנת " מיליון ש6.5 -מתוכם הושקעו כ, ח" מיליון ש15.5

   .2007ח בשנת "מיליון ש

  הליכים משפטיים  7.11

תביעות ספקים , ובכלל זה תביעות ביטוחיות, הקבוצה הינה צד להליכים משפטיים
 . רגיל של הקבוצהוהכל במהלך העסקים ה, ותביעות בנושאים שונים נוספים

 36' ראו באור מס, ובכלל זה תובענות ייצוגיות, נוספיםלתיאור ההליכים משפטיים 
  .לדוחות הכספיים

      מימון  7.12

, מממנת את פעילותה באמצעים עצמיים, למעט מנורה מבטחים פנסיה, הקבוצה
  . ןלעניין מנורה מבטחים פנסיה ראו בסעיף להל. באשראי בנקאי ובאשראי חוץ בנקאי

  )למעט מנורה מבטחים פנסיה(הלוואות הקבוצה ושיעורי הריבית   7.12.1

הלוואות אשר אינן מיועדות  לעלהלן פירוט שיעור הריבית הממוצעת  .1
בפילוח של אשראי לזמן קצר ואשראי , לשימוש ייחודי בידי הקבוצה

 אשר היו בתוקף לזמן ארוך ממקורות אשראי בנקאיים וחוץ בנקאיים
  :2007בשנת  ו2008בשנת 

  :שיעור ריבית ממוצעת להלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי
  

   הלוואות לזמן קצר  הלוואות לזמן ארוך  שיעור ממוצע
 בדצמבר 31

2007 
 בדצמבר 31

2008 
 בדצמבר 31

2007 
 בדצמבר 31

2008 
31 

בדצמבר 
2007 

 בדצמבר 31
2008 

 

6.60%  6.56%  51,952  44,272 --- ---  

 מקורות
  בנקאיים
 צמודים

---  ---  ---  ---  ---  ---  

מקורות 
 בנקאיים

  לא צמודים

4.90%  4.73%  985,869  790,773  --- ---  
מקורות לא 

 בנקאיים

4.98%  4.83%  4.98%  4.83% --- ---  
שיעור 
 ממוצע
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   .לדוחות הכספיים 23' באורים מסגם ראו , בעניין זה

  .ח"מלש 240 -בסך כהחברה לטובת בבנקים לקבוצה מסגרות אשראי  .2

- לקבוצה מסגרות אשראי לטובת מנורה מבטחים ביטוח בסך כ, בנוסף .3
ח עבור פעילות בנגזרות פיננסיות וכן מסגרות נוספות "מלש 384

לפעילות שוטפת בחשבונות בנקים שונים של התאגידים בקבוצה בהיקף 
   .ח"מלש 41 -של עד כ

 מקבלת אשראי ,במסגרת פעילותה השוטפת, מנורה מבטחים פנסיה .4
ספקים לטווח קצר בהיקף שאינו מהותי ואיננה נדרשת לאשראי לטווח 

 .ארוך

 גיוסי הון  7.12.2

 –) SPC(תכליתית - יעודית חדי הוקמה חברה 2007בחודש פברואר  .1
 -") מנורה מבטחים גיוס הון: "להלן(מ "בעמנורה מבטחים גיוס הון 

ות הנפקת כתבי  לצורך גיוס הון באמצעהחברהבבעלותה המלאה של 
וזאת כנגד , בחברההתחייבות סחירים אשר תמורתם תופקד במלואה 

  .החברהכתבי התחייבות נדחים של 

 גייסה מנורה מבטחים גיוס הון תעודות התחייבות 2007בחודש מאי  .2
, ח"ש מיליון 200ח בהיקף כספי של " ש200,000,000של . נ.בע) 'סדרה א(

לתיאור כתבי . 2007 במאי 3 מיום במסגרת הנפקה לציבור על פי תשקיף
  .  לדוחות הכספיים23אור ההתחייבות ראו ב

 213 גייסה מנורה מבטחים גיוס הון סך נוסף של 2008בחודש מאי  .3
בדרך של ) 'סדרה א(ח על ידי הנפקת תעודות התחייבות "מיליון ש

על פי תשקיף אשר פרסמה מנורה מבטחים גיוס הון , הרחבת סדרה
  . 2008 למאי 21מ בתאריך "בע

  ביטוח מבטחים  במנורה התחייבות נדחים המהווים הון משניכתבי  7.12.3

 קיימים ,)4 -  ו2פסקאות  (7.12.2לגיוסי ההון המפורטים בסעיף , בנוסף
. )לא סחירים(נוספים מנורה מבטחים ביטוח כתבי התחייבות נדחים ב
ח הוא הכולל של כתבי ההתחייבות הנדחים במנורה מבטחים ביטוסך ה

ח מהווים הון " אלפי ש638,572אשר מתוכם סך של , ח" אלפי ש832,018
  .משני

  . הכספייםדוחותל 14לפרטים נוספים ראו באור 

   דירוג אשראי  7.13

את יכולת מנורה מבטחים ") מידרוג: "להלן(מ " דירגה מידרוג בע2004בחודש מאי 
 הנדחים שלה בדירוג ביטוח לעמוד בהתחייבויותיה כלפי בעלי כתבי ההתחייבות

  . Aa2אשראי של 

וזאת ,  דירגה מידרוג את איכות הניהול של מנורה מבטחים פנסיה2005בחודש נובמבר 
כמו גם את , ל"על ידי בחינת איכות ההון האנושי וחוזקה הפיננסי של החברה הנ

יכולותיה לנהל את הסיכונים אליהם היא עצמה חשופה ואת הסיכונים אליהם 
  ". מבטחים החדשה"תי חשופים עמי

 מבין סולם בן חמש - MQ1-מידרוג העניקה לחברה המנהלת את הדירוג הגבוה ביותר 

 Investment Manager(סכון ידרגות דירוג של חברה מנהלת של גופי השקעה וח
Quality Rating .( ערכה מידרוג דוח מעקב דירוג של מנורה 2008בחודש פברואר 

  ". החדשהמבטחים"מבטחים פנסיה ושל 
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 מבין -  FR1 - את הדירוג הגבוה ביותר " מבטחים החדשה"העניקה מידרוג ל, בנוסף

 משקף FR1דירוג ). Pension Fund Rating(סולם בן חמש דרגות לדירוג קרנות פנסיה 
את העובדה כי לדעת מידרוג הקרן נשענת על גופים המוערכים כבעלי איכות גבוהה 

  . המגולמים בה נמוכים מאודמאוד ורמת הסיכונים הספציפיים

לתעודות ההתחייבות  Aa2 קבעה ועדת הדירוג של מדרוג דירוג 2007 בפברואר 8ביום 
  .2007של מנורה מבטחים ביטוח במסגרת גיוס הון מחודש מאי ) 'סדרה א(

לתעודות ההתחייבות  Aa2 קבעה ועדת הדירוג של מדרוג דירוג 2008בחודש ינואר 
  . ח" מלש200-טחים ביטוח במסגרת הרחבת הסדרה בסך של כשל מנורה מב) 'סדרה א(

  מיסוי  7.14

  . לדוחות הכספיים 20 לתיאור נושא המיסוי ראו באור

  הסכמים מהותיים  7.15

  הסכם רכישת מניות שומרה       7.15.1

בין ") ההסכם: "להלן בסעיף זה( נחתם הסכם 2007בחודש אוגוסט 
 100% החברה ירכשו על ידי לפי ההסכם.  לבין סיני החזקותהחברה

המניות כאמור .  ממניות סיני מורשי חיתום100%וכן , ממניות שומרה

התחייבה בהסכם כי  סיני החזקות"). AS IS("תירכשנה במצבן כפי שהוא 
לא תבצע , החל ממועד השלמת העסקה ובמשך תקופה של שלוש שנים

ם או הקטנת לרבות על דרך של דיבידנדי, חלוקה כלשהי לבעלי מניותיה
ח בערכים " מיליון ש50-אשר תגרום לכך שההון העצמי שלה יפחת מ, הון

ל "ר שומרה וסמנכ"כי יו, כן נקבע בהסכם. צמודים למדד המחירים לצרכן
ל שומרה " ומנכ2007הכספים שלה ימשיכו לכהן בתפקידם עד לסוף שנת 

קות לא סיני החז. 2008 בדצמבר 15ימשיך לכהן בתפקידו לפחות עד ליום 
תעשה שימוש בתכנה ובמערכות המחשוביות המצויות בקניינה של שומרה 

סיני החזקות התחייבה לכנס אסיפת בעלי . 2007 בדצמבר 31לאחר יום 
 בדצמבר 31או תאגיד או שותפות אשר בשליטתה עד ליום /מניותיה ו

לא תהווה יותר חלק משמן הרשום ולא " סיני"על מנת שהמילה , 2007
 16רכישת שומרה הושלמה ביום . שימוש בשמה המסחרייעשה כל 
 במסגרת העסקה הינה החברההתמורה ששולמה על ידי . 2007בדצמבר 
 לסוכנויות שבבעלות החברהבנוסף העמידה . ח" מיליון ש147-בסך כ

  .ח כהלוואות בעלים" מיליון ש10- שומרה סך של כ

   יעדים ואסטרטגיה עסקית  7.16

המידע איננו וודאי לגבי , וככזה,  מידע צופה פני עתיד הינוהלןהמידע המובא ל
המידע הצופה פני עתיד מבוסס על מידע . כולו או חלקו, ועלול שלא להתממש, העתיד

וכולל הערכות של הקבוצה או כוונות שלה נכון , דוחהקיים בקבוצה בתאריך ה
וצאות התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן הת. דוחלתאריך ה

בשל שינויים שיחולו בגורמי הסיכון , בין היתר, המוערכות או משתמעות ממידע זה
   .להלן 9.2המפורטים בסעיף 

  
   אסטרטגיה בביטוח כללי  7.16.1

הגיעה , מועד הדוח ולאור רכישת שומרהנכון ל, בתחום הביטוח הכללי
בגודלו  השלישיוהיא הפכה למבטח , 12.5% -כהקבוצה לנתח שוק של 

 יהיה בשימור מעמדה כמבטח 2009שנת  המיקוד ב.תחום הביטוח הכלליב
תוך ניצול יכולותיה , בין היתר,  בגודלו בתחום הביטוח הכללישלישיה

ואיכותה של שומרה כמבטח איכותי גמיש ויעיל המסוגל ליתן מענה ביטוחי 
שיפור פיזור תיק כמו כן תימשך מדיניות . מהיר ומותאם לצרכי הלקוח

צמיחת הקבוצה .  בין הענפים השונים ושיפור שיעור הרווחיותהביטוח
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 ובפרט עקב רכישת בתחום זה תגיע מהגדלת כמות הסוכנים העובדים עימה
בתחום הטיפול בתביעות . תוך ניפוי סוכנים הפסדיים לאורך זמן, שומרה

 להתמקד בשירות יעיל למבוטחים תוך הרחבת השימוש קבוצהתמשיך ה
, בנוסף.  לייעול הטיפול בתביעות ובעבודה מול ספקיםבמערכות ממחושבות

פועלת הקבוצה לזיהוי וניצול הזדמנויות שיווקיות בנישות ביטוחיות שאינן 
  .מפותחות דיין בשוק הישראלי

  תחום פעילות ביטוח רכב חובה  7.16.2

בתחום זה מתכוונת הקבוצה להתמקד בפלח השוק של הנהגים המבוגרים 
המודל התעריפי של . שמר ולשפר את הרווחיות בתחוםמתוך כוונה ל, יותר

, ההימנעות מביטוחים קבוצתיים. הקבוצה מכוון לצורך השגת מטרה זו
בסך הכול מצפה הקבוצה . תימשך, בהם שיעורי הרווחיות מוטלים בספק

לצמוח בהתאם לקצב הצמיחה בשוק כך שנתח השוק שלה בתחום זה ישמר 
   .2009גם בשנת 

  עילות ביטוח רכב רכושתחום פ  7.16.3

. תחום ביטוח רכב רכוש מהווה מרכיב מרכזי בפעילות וברווחיות הקבוצה
אסטרטגיית הקבוצה בתחום היא להתמקד בפלחי שוק המאפשרים שמירה 

המכוון לקהלי , על שיעורי רווחיות גבוהים תוך גידול הדרגתי בתיק הביטוח
הקבוצה מתמקדת . חוהמהווה מרכיב מרכזי בתיק הביטו, יעד איכותיים

  . םיבלקוחות פרט ונמנעת מלבטח ביטוחים קבוצתיים הפסדי

  תחום ביטוח כללי  7.16.4

  תחום פעילות ביטוח רכוש  7.16.4.1

נתח השוק של הקבוצה בתחום הרכוש נמוך מנתח השוק הכללי 
  .ואסטרטגיית הקבוצה לשנים הבאות היא להגדיל נתח זה, שלה

בינוניים תוך הימנעות מעסקי הקבוצה תתמקד בשוק העסקים ה
  . שלהתעשייה גדולים המהווים איום על שיעור הרווחיות

  חום פעילות ביטוח חבויותת  7.16.4.2

ימשיכו להוות מוצר מרכזי בתיק ביטוח , ביטוחי הדירקטורים
תוך מינוף התמחות הקבוצה בפלחי שוק , החבויות של הקבוצה

  .ספציפיים בענף זה

אחרים תמשיך הקבוצה להציע פתרון באשר לענפי החבויות ה
  .שיכלול ביטוחי רכוש וביטוחי חבויות, ביטוחי מקיף למבוטחים

  סכון ארוך טווחיביטוח חיים וח  7.16.5

  ענף ביטוח החיים

   :ביטוח חייםבהאסטרטגיה של הקבוצה 

  . שמירה על רווחיות פעילות ביטוח חיים תוך ניצול יתרונות לגודל .1

  .ערכת יחסים הוגנת עם קהל לקוחות הקבוצהשיפור השירות וניהול מ .2
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  :הפעילות שהקבוצה נוקטת כדי להשיג מטרות אלה הינה

מקסום הסינרגיה בין החטיבות השונות של הקבוצה למינוף מכירות  .1
 בתחום הפנסיה קבוצהתוך שימוש ביתרונות ה, חדשות בתחום
  .ובניהול נכסים

פיתוח מוצרים , הרחבת מכירות ביטוח חיים על ידי גיוס סוכנים .2
  . חדשים ורענון המבנה הארגוני של מערך המכירות והשירות

טיפול  ,על ידי מניעת פדיונות)  הלקוחרלשימו(ביצוע מהלכים  .3
בכספים בתום תקופת הביטוח והחיסכון וטיפול שיטתי ומוסדר 

  .בחובות של לקוחות

התמקצעות של הנהלת האגף לביטוח חיים על ידי גיוס כוח אדם  .4
 בענף ולימוד מקצועי ושיטתי של המנהלים את מערך הידע מוביל

  .בביטוח חיים וכן שיפור מיומנויות ניהוליות

שיפור השירות ומערך היחסים עם סוכני החברה ולקוחותיה  .5
באמצעות הדרכה בנושאי שירות והטמעה יעילה ואפקטיבית של 
  .מערכות מידע מתקדמות לניהול פוליסות ביטוח חיים והסכמי פנסיה

  ענף קרנות פנסיה

היעד האסטרטגי של מנורה מבטחים פנסיה הינו הרחבת מעגל העמיתים 
כניסה לעסקים , שימור תיק הפנסיה הקיים, בקרנות הפנסיה שבניהולה

תוך שמירה על רווחיות נאותה ומינוף הסינרגיה עם החברות , חדשים
מנורה מבטחים פיננסים והחברות , מנורה מבטחים ביטוח(שבקבוצה 
  ). שבשליטתן

להרחבת מתן , בין היתר, תפעל הקבוצה, להשגת היעדים האמורים
בשירותי , השירותים הפנסיוניים המשולבים במוצרי ביטוח משלימים

ניהול הסדר ובביטוחי מנהלים תוך מתן פתרונות כוללים לצורכי הלקוח 
  .ומימוש פוטנציאל הסינרגיה הקיים בקבוצה

תפעל הקבוצה למיקסום פוטנציאל , במסגרת הרחבת מעגל העמיתים
לקרנות הפנסיה , העמיתים המצטרפים מקרב המעסיקים הקיימים

, בנוסף. שבניהול מנורה מבטחים פנסיה ולמוצרים נוספים של הקבוצה
תמשיך הקבוצה בעריכת קורסי פנסיה לסוכני מנורה מבטחים ביטוח 

ם  הרחבת מעגל המצטרפים החדשייפור יכולתם המקצועית לצורךלש
  .םלקרנות הפנסיה באמצעות

הוראות תיקון חוק הגמל בשילוב , כניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני
 למסלול )למעט קרנות ההשתלמות(סכון הפנסיוני כולו ילפיהן הופנה הח

, תפתח בפני קרנות הפנסיה אפשרות לצירוף עמיתים חדשים, הקצבתי
מקווה הקבוצה להגיע משכך . אשר לא היו מבוטחים בעבר בקרנות פנסיה

יה גדולה שהצטרפה בעבר למוצרים שנשלטו בידי התאגידים ילאוכלוס
ניהול קופות (הבנקאיים בכובעם כיצרנים של מוצרי חיסכון ארוך טווח 

התקשרה מנורה בהקשר זה ). גמל לתגמולים ולפיצויים וקרנות השתלמות
קניית לההיא פועלת  ו עם בנקים שוניםהסכמי הפצהב מבטחים פנסיה

שיאפשרו למתווכים הרלבנטיים להתמודד באופן ) ידע ומוצר(הכלים 
   .הטוב ביותר עם השינויים ויעניקו לצרכן את הפתרון האופטימאלי עבורו
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  משטר תאגידי  .8

  . חלק זה ניתן על פי הוראות המפקח על הביטוח והוא מתייחס למבטחים בקבוצה בלבד

 ישיבות מליאת הדירקטוריון בשנת הדוח ומידע בדבר ועדות הדירקטוריון - לי כל  8.1
  וועדות השקעות

  דירקטוריון
 

 ועדות

מספר  שם החברה
 29 ישיבות

' מס
דירקטורים 
 משתתפים

מספר  עדהוסוג הו
החברים 

 עדהובו

מספר 
  15ישיבות

  17  4  ביקורת

שקעות תלויות ועדת ה
 תשואה

3  23  

ועדת השקעות שאינן 
 תלויות תשואה

 13 417 או 3

 -ו ועדת מאזן
solvency II 

3 6 

 2 3 ועדת תגמול

  

נורה מ
מבטחים 
  ביטוח

  
  

13  

  
  

  916 - ל8בין 

  10  3  18ועדת אשראי

 8 3 ביקורת
 25 3 השקעות

מעקב אחר מקבלי 
  פנסיית נכות

3  1  

מנורה 
מבטחים 
 פנסיה

 9 - ל6בין   8

  10  3  ועדת אשראי
    - ל3בין   ביקורת 

420  
8  

ועדת השקעות שאינן 
  תלויות תשואה

3  12  

  4  621- ל5בין   ועדת מאזן
  10  3  ועדת אשראי

 919 - ל6בין  12 שומרה 

  solvency II   3   ---22ועדת 

  
  
  
  
  

                                                 
 .בהסכמת כל הדירקטורים,  נתקבלו מספר החלטות ללא התכנסות,בנוסף 15
ה ניבה גורביץ מדירקטוריון מנורה " פרשה ה30.05.08ביום .  מנה דירקטוריון החברה תשעה חברים30.05.08עד ליום  16

  .והחל ממועד זה מונה דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח שמונה חברים, מבטחים ביטוח
ביום . ה חבריםתלויות התשואה של מנורה מבטחים ביטוח שלוששאינן  מנתה וועדת ההשקעות 27.08.08עד ליום   17

 .והחל ממועד זה מכהנים בוועדה זו ארבעה חברים, ה אורי קויאטק לחבר הוועדה" מונה ה27.08.08
להתחייבויות תלויות תשואה והתחייבויות שאינן תלויות (ועדת האשראי הינה ועדה משותפת למנורה מבטחים ביטוח  18

מ והישיבות המצוינות לעיל לגבי כל "שומרה חברה לביטוח בעלמנורה מבטחים פנסיה וכן לו, למנורה מבטחים גמל, )תשואה
  .חברה הינן ישיבות משותפות

מירי לנט שריר '  מונתה הגב30.3.2008ביום . צים" מנה דירקטוריון החברה שמונה חברים ביניהם שני דח30.3.08עד ליום  19
צים מר "כהונתם של הדח, מכח חוק, תיימה הס25.9.2008ביום . צית נוספת ומניין חברי הדירקטוריון עלה לתשעה"כדח

 מונו לדירקטוריון החברה 1.10.2008ביום . דינה פרומוביץ' נפתלי רגב ומר סמי מועלם וכן נכנסה לתוקף התפטרותה של הגב
 .והחל מיום זה מונה דירקטוריון החברה שמונה חברים, צים"גרא ומר אורי קויאטק כדח-כוכבא בן-ה מר בר"ה
ת ובכך עלה מניין "מירי לנט שריר כדחצי'  מונתה הגב24.6.08ביום .  מנתה ועדת הביקורת שלושה חברים24.6.08עד ליום  20

 .החברים בוועדה לארבעה
מירי לנט שריר ובכך עלה מניין ' צית הגב" מונתה הדח24.6.08ביום .  מנתה וועדת המאזן חמישה חברים24.6.08עד ליום  21

  .חברי ועדת המאזן לשישה
 .2009 והתכנסה לראשונה בחודש ינואר 2008דה הוקמה בשלהי שנת הוע 22
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  ועדות דירקטוריון  8.2

ל שונות כמפורט בטבלה לעיקיימות ועדות דירקטוריון  במבטחים שבקבוצה
  :שתפקידיהן העיקריים הינם

  ועדת ביקורת  8.2.1

אישור , ועדת הביקורת אמונה על בדיקת ליקויים בניהול העסקי של החברה
 דיון בנושאים, תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית של מערך ביקורת הפנים

דירקטוריון )(ביטוח(המפורטים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
תוך השענות על דוחות המבקר , בין היתר, זאת, 2007-ז"התשס, )וועדותיו

הפנימי והתייעצות עימו ועם רואה החשבון המבקר של החברה ומתן המלצות 
 ומעקב אחר ביצוע  שנמצאולדירקטוריון בדבר הדרכים לתיקון ליקויים

ועדת , בנוסף. הדוחות של מבקר הפניםתכנית הביקורת ויישום ממצאי 
  .בעסקאות של החברה הטעונות אישורה לפי כל דיןהביקורת דנה ומחליטה 

ועדת , 2006במהלך שנת , בהתאם לתיקוני חקיקה בחוק הפיקוח מונתה
, עד למועד זה נסמכה מנורה מבטחים ביטוח. ביקורת למנורה מבטחים ביטוח

 מנורה -על דיוני ועדת הביקורת של החברה האם שלה , שהינה חברה פרטית
נורה מבטחים ביטוח הינה ההחזקה העיקרית מ שמ"מבטחים החזקות בע

נדונו הנושאים שנכללו , החל ממועד כינונה של ועדת הביקורת כאמור. שלה
בתכנית הביקורת המקורית של מנורה מבטחים החזקות והנוגעים ישירות 

  . למנורה מבטחים ביטוח בועדת הביקורת של מנורה מבטחים ביטוח

, 2004יה מכהנת בתפקידה משנת ועדת הביקורת של מנורה מבטחים פנס
כללים לאישור ולניהול (לנוכח הוראה בנושא זה הקבועה בתקנות מס הכנסה 

ועדת הביקורת של "). תקנות קופות הגמל ("1964-ד"התשכ, )קופות גמל
, מנורה מבטחים פנסיה מכהנת גם כועדת מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות

ועדת הביקורת של , בנוסף. הפועלת בהתאם להוראות הממונה בנושא זה
מנורה מבטחים פנסיה דנה בנאותות הביקורת על הדוחות הכספיים ובחוות 
דעתו של רואה החשבון המבקר לעניין אותם דוחות לפני הגשתם לאישור 

  .הדירקטוריון

  )נוסטרו(ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה   8.2.2

תאם לחוק למנורה מבטחים ביטוח ועדת השקעות נוסטרו שמונתה בה
ועדת ההשקעות נוסטרו הינה ועדה לניהול . הההשקעדרכי הפיקוח ותקנות 

ההשקעות הנובעות מסוגי ההתחייבויות שאינן נובעות מהתחייבויות תלויות 
  . התשואה

בין היתר הם קביעת מדיניות ההשקעות במסגרת המדיניות , ועדהותפקידי ה
עסקאות סוגי אישור ; ןהעסקית הכוללת של התאגיד כפי שקבע הדירקטוריו

בקרה , קביעת נהלי השקעה; מסוימות ושעורי אחזקה בנכסי השקעה שונים
  .ומעקב לגבי יישום מדיניות ההשקעה שנקבעה

  )משתתפת(ועדת השקעות תלויות תשואה   8.2.3

למנורה מבטחים ביטוח ועדת השקעות משתתפת שמונתה בהתאם לחוק 
קביעת , בין היתר, וועדה הינםתפקידי ה. הההשקעדרכי הפיקוח ותקנות 

מדיניות ההשקעות של הכספים העומדים כנגד התחייבויות תלויות תשואה 
במסגרת המדיניות הכוללת שקבע הדירקטוריון ובפרט קביעת מדיניות 
; ההשקעה למסלולי ההשקעה השונים שבפוליסות המשתתפות ברווחים

החלטות ; ניםאישור עסקאות מסוימות ושעורי אחזקה בנכסי השקעה שו
הנוגעות לשימוש באמצעי שליטה בתאגידים שונים המוחזקים במסגרת 

בקרה ומעקב לגבי יישום מדיניות , קביעת נהלי השקעה; ההשקעות כאמור
  .ההשקעה שנקבעה



  מ" בעביטוחמנורה מבטחים   דוח תיאור עסקי התאגיד
  

 

 
154-א

למנורה מבטחים פנסיה ועדת השקעות שמונתה בהתאם להוראות חוק קופות 
 דומות בתקנות קופות ופעלה לפני חקיקת החוק האמור מכוח הוראות(גמל 
בכל הנוגע לקרנות הפנסיה , תפקידי הועדה דומים לאלו שפורטו לעיל. הגמל

  .שבניהולה של מנורה מבטחים פנסיה ולמסלולי ההשקעה שבהן

  ועדת אשראי משותפת     8.2.4

שעניינם ניהול סיכוני , 2007בהתאם להוראות חוזרי המפקח מחודש אוגוסט 
ת והעמדת אשראי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים אשראי אגב פעילות השקעו

ובהמשך להמלצת ועדות ,  תשתית לתמיכה ניהולית מקצועית ותפעולית-
אישרו הדירקטוריונים של הגופים המוסדיים בקבוצה את הרכב , ההשקעות

להתחייבויות תלויות (ועדת האשראי המשותפת למנורה מבטחים ביטוח 
למנורה מבטחים פנסיה , )ות תשואהתשואה והתחייבויות שאינן תלוי

 הוועדה אחראית על אישור מראש של העמדת אשראי אגב פעילות .ולשומרה
בהתאם לסמכויות שהוקנו לה ועל פי , השקעות אשר אינו אשראי מוחרג

מדיניות האשראי שאושרה בועדות ההשקעה ובדירקטוריונים של הגופים 
  .המוסדיים

  

  IIolvency  S - וועדת מאזן  2.58.

, מאזןועדת ושומרה מנורה מבטחים ביטוח  מינו דירקטוריון 2007בשנת 
דירקטוריון ) (ביטוח(בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

לדון  ,בין היתר, תפקידי הוועדה הינם.  וחוק החברות2007-ז"תשס, )וועדותיו
 של ולהמליץ בפני דירקטוריון החברה בנושאים הנוגעים לדוחות הכספיים

נאותות הדוחות , ח המבקר"ובכלל זה חוות דעתו של הרו, לפי העניין, החברה
. שלמות הגילוי וסקירת הבקרות הפנימיות, המדיניות החשבונאית, הכספיים

 המדיניות בנושא, בין היתר, במהלך השנה העבירה הועדה את המלצותיה

ור ולקראת איש) IFRS( החדשה  החשבונאיתהחשבונאית בהתאם לתקינה
  . הדוחות הכספיים

,  Solvency II- בנושא היערכות ל2008בהתאם לחוזר הפיקוח מחודש יולי 
את ועדת המאזן , 28.10.08ביום , הסמיך דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח

של החברה להיות אחראית על פיקוח ובקרה על תהליך היערכות החברה 

, לפי הצורך,  לעתהוועדה תתכנס מעת. Solvency IIליישום דירקטיבת 
ח " במסגרת הדיון בדוח הכספי החצי שנתי ובדו–ולפחות פעמיים בשנה 

  . הוועדה תדווח לדירקטוריון לפי הצורך. התקופתי

 חברי 3המונה , Solvency II הסמיך דירקטוריון שומרה ועדת 24.8.2008ביום 
חות ולפ, לפי הצורך, אשר תתכנס מעת לעת, צ אחד"ביניהם דח, דירקטוריון

הוועדה קיימה את ישיבתה הראשונה ביום . 2009בשנת , ארבע פעמים בשנה
19.01.09.  

  
 ועדת תגמול  8.2.6

. תגמולמנורה מבטחים ביטוח ועדת  מינה דירקטוריון 2007בחודש יולי 
לייעץ לדירקטוריון בנושאים הנוגעים לתחום , בין היתר, תפקידי הוועדה הינם

  . לפי הצורך, ת לעתהשכר בחברה וזאת מדי שנה ומע

  קצין ציות  8.3

ההסדר התחיקתי החל על מנורה מבטחים ביטוח איננו מחייב מינויו של קצין ציות 
  . החברה טרם מינתה קצין ציות. במבטח

הוראות רגולטוריות . הנהלת הקבוצה מטמיעה את הוראות הדין באמצעים שונים
צים לראשי האגפים הנוגעות לפעילותה של מנורה מבטחים ביטוח כמבטח מופ

והתחומים הרלבנטיים הפועלים ליישומן בדרכים שונות לרבות באמצעות קביעת 
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 במהלך שנת .נהלים ובקרות לבחינת ישומן וכן באמצעות הדרכות והכשרות לעובדים
 מונה גורם אחראי למעקב אחר יישום והטמעה של חוזרים והוראות רגולטוריות 2007

 מונה גורם אחראי לצורך מעקב 2009בתחילת שנת , ףבנוס. אחרות של המפקח בחברה
  . וביצוע חובות דיווח למפקח

ראש מטה ביטוח חיים מנורה מבטחים ביטוח משמשת כאחראית על מילוי חובות 
מנהל מחלקת סיכוני אבטחת מידע בחברה משמש כממונה . החברה בתחום הלבנת הון

מידע ככלל ובפרט בנושא על אבטחת מידע לצורך יישום הוראות בתחום אבטחת ה
  . הגנת הפרטיות

עובד הלשכה , ד ניר שץ" מינתה מנורה מבטחים פנסיה את עו2008בחודש יולי 
אף שההסדר התחיקתי החל עליה איננו מחייב מינויו של קצין (כקצין ציות , המשפטית

ד שץ מכהן בתפקידו כקצין ציות במקביל לביצוע תפקידים אחרים במסגרת "עו). ציות
  .שכה המשפטית בחברההל

מתפקידיה ליישם ולהטמיע אשר   אחראית רגולציהשומרהקלטה  ,2006שנת בשלהי 
צת  את עוזר היועמרה שומינתה, כמו כן. את ההוראות הרגולטוריות השונות

 כאחראי לוודא ציות ויישום ,כאמור, המשמשת גם כאחראית הרגולציה, המשפטית
 משמש כממונה בשומרהמחלקת מערכות מידע  מנהל  .ההוראות הרגולטוריות בחברה

על אבטחת מידע לצורך הבטחת יישום הוראות החוק בעניין הגנת הפרטיות והוראות 
ההוראות הרגולטוריות השונות הנוגעות לפעילותה של , כמו כן. המפקח בתחום זה

 ובאופן , מובאים מעת לעת ועל פי צורך לידיעת דירקטוריון החברהת כמבטחשומרה
כל אחד לגבי התחומים ,  להנהלתה ולראשי התחומים הפועלים להטמעתןשוטף

באמצעות פרויקט כתיבת נהלים מקיף ובאמצעות , בין היתר, שבאחריותו וזאת
  .שומרההתאמת מערכות המיכון של 

  קוד אתי  8.4

  . לקבוצהטרם אומץ קוד אתי 

 סקר הערכה של המפקח על הביטוח  8.5

אשר התייחס לתחומי , חברהקוח על הביטוח סקר בערך אגף הפי, 2007במהלך שנת 
בחודש נובמבר . פעילות עיקריים של המבטח ובכלל זה פעילות הדירקטוריון וההנהלה

. החברההגיש אגף הפיקוח טיוטת דוח הערכה לתגובת , ל"ובהמשך לסקר הנ, 2007
ך דירקטוריון דיון בקשר לטיוטת הדוח והגיש תגובתו במהלהקיים , בהמשך לאמור
אשר ,  הדוח הסופיחברה הוגש ל2008במהלך חודש אוקטובר . 2008חודש פברואר 

הממצאים וההמלצות , החברהלהערכת . 2009נידון על ידי הדירקטוריון בתחילת 
  .שבדוח אינם בעלי השלכה מהותית על פעילות המבטח

   . מנורה מבטחים פנסיה-בת סקר דומה נערך בימים אלה בחברה 
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   ניהול סיכונים  .9

  מדיניות ניהול הסיכונים  9.1

 של הקבוצה ולכן חיונית העסקיתי מפעילותה אינטגראללקיחת סיכונים מהווה חלק 
מטרת ניהול סיכונים .  שלההעסקיתלהשגת יעדיה הכספיים ומימוש האסטרטגיה 

של ) Prudent(ניהול שקול , כי אם,  באופן שרירותימזעורםאיננה נטרול הסיכונים או 
הסיכונים באופן שימקסם את הרווח תוך שמירה על מגבלות סיכון שנקבעו מראש 

את  נהללהקבוצה מינתה מנהל סיכונים שתפקידו . בהתאם לסובלנות החברה לסיכון
 ניהול הסיכונים וליישם פרקטיקות מקובלות לניהול סיכונים המתאימות מערך

מדיניות ניהול .  דרישות המפקחאתגם ותואמות  החברה  שלהעסקייםלצרכיה 
, סיכוני ביטוח: הסיכונים המתוארת להלן מתחלקת בין קטגוריות סיכוני הליבה

  .וסיכונים תפעוליים) אשראי ונזילות, סיכוני שוק(סיכונים פיננסיים 
  

  סיכוני ביטוח  9.1.1

מתייחס ) Underwriting Risk -הנובע מחיתום הפוליסות (הסיכון הביטוחי 
לחשיפה להפסדים כספיים כתוצאה מהבחירה של סיכונים אותם החברה 
מבטחת ומתבטא באי הוודאות לגבי מספר התביעות וסכום התביעות שעלול 

משבר , אסון טבע: למשל(להיות גבוה מהמצופה בגלל אירועים בלתי צפויים 
 להארכה של פריצת דרך רפואית שתביא, שינויים רגולטורים, חברתי-פוליטי

  ). 'ודמגיפה וכ, תוחלת החיים

   בפועל את גישת הקבוצה בניהול סיכוני הביטוחמבטאיםהכללים הבאים 

תעריף הביטוח אמור לתת מענה מלא להתחייבויות הביטוחיות : גישה כללית
ברמת (העתידיות שייווצרו כתוצאה מהתממשות הסיכונים הביטוחיים 

כולל הוצאות ושיעורי רווח (יסה המגולמים בכל פול) הסתברות גבוהה
ובהתאם נקבעים בכל ענף ביטוחי כללי חיתום לגבי האוכלוסיות , )רצויים
  . השונות

בכל ענף וענף נקבעת מגבלת חשיפה מכסימלית בשייר : מגבלות חשיפה בשייר
המגבלה מבטאת את החשיפה לסיכון . הפוליסה או האירוע, ברמת התיק

כל סיכון מעבר לכך מועבר . על עצמההביטוחי שהחברה מוכנה לקחת 
אם הוחלט להיחשף לסוג סיכון חדש הדבר ייעשה . ל"למבטחי משנה בחו

כאשר בתחילה חלק , תוך איסוף נתונים על התפתחות התביעות, בהדרגתיות
  .גדול מהסיכון יועבר למבטחי משנה

 בתהליך זה החברה מגדירה את מהות הכיסוי :תהליך עיצוב המוצר הביטוחי
, כבר בשלב עיצוב המוצר, תהליך זה מבטיח. ביטוחי שהיא מעוניינת למכורה

  . שהחברה לא תיחשף לסיכונים שאינה רוצה להיחשף אליהם

ליצור ) א:  מערכת כללי החיתום כוללת מגבלות אשר מטרתן כפולה:חיתום
 מנהלדרך , מרמת הסוכן(היררכיה בקבלת ההחלטות לגבי לקיחת הסיכון 

. להגביל את החשיפה לסיכונים הביטוחיים) ב) עד ראש האגףהחתם ו, המחוז
חתם אוטומטי בביטוח חיים או , למשל(כללי החיתום נאכפים בצורה ממוכנת 
ר "ד, למשל(י איש מקצוע "או ידנית ע) חסימות לרמת הכיסוי בביטוח כללי

  ).לרפואה בביטוח בריאות

וחי המרכזי בו החברה  סיכון זה הוא הסיכון הביט:ניהול סיכון רעידת אדמה
בגין סיכון מעין . מתייחסת להשפעה הפוטנציאלית של אירוע קיצון בלתי צפוי

זה אין החברה שומרת עתודות ביטוח ולכן מדיניות ניהול הסיכון המובאת 
  :מושתתת על שלושה עקרונות, מדי שנה, לאישור דירקטוריון החברה

  .יב של השתתפות עצמיתכל הפוליסות המכסות רעידת אדמה כוללות מרכ  .1

  .העברת סיכון רעידת האדמה למבטחי משנה באמצעות חוזה יחסי  .2
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על פי הסתברות לאירוע גדול ונדיר , קניית הגנה על החשיפה בשייר  .3

)MPL( , באמצעות חוזהXL) Excess Of Loss .(  

ל מבוססים על הנחות ואומדנים לגבי אופי אירוע רעידת האדמה "העקרונות הנ
עלול לחשוף את , ל"מדנים הנואירוע שהתרחש בשונה מההנחות והא. ק בעטיווהנז

  . לעיל7.4.5החברה כמפורט בסעיף 

 הסיכון האקטוארי בקרן פנסיה :מדיניות ניהול הסיכון האקטוארי בקרן פנסיה
, היתרבין , מתייחס לתנודתיות של הפרופיל הדמוגרפי של עמיתי הקרן הנובעת

הסיכון האמור . נכות ובתוחלת חיים/בשיעורי תחלואה, המשינויים בשיעורי תמות
, ככל שמדובר בקרן גדולה עם מספר עמיתים גבוה. מושת בפועל על עמיתי הקרן

רכישת ב ולפיכך אין צורך, תוחלת סיכון נכות ושאירים קרובה לתשלומים בפועל
  למסלולי הביטוח הכוללים כיסוי."מבטחים החדשה"לקרן הפנסיה ביטוח משנה 

בשל פתיחתם , נרכש" מבטחים משלימה"ביטוחי לנכות ושאירים בקרן הפנסיה 

, Quota Shareביטוח משנה מסוג , 2008להצטרפות עמיתים בחודש אוגוסט 
   .וזאת עד להצטברות מספר גדול מספיק של מבוטחים במסלולים

  סיכון שוק  9.1.2

 עלול לעלות סיכון השוק מתייחס לאי הוודאות של ערך הנכסים העתידי אשר
 שיעורי ; כגון,או לרדת כתוצאה מחשיפתם לשינויים בגורמי שוק שונים

הניסיון והתיאוריה גם יחד תומכים . 'מחירי מניות וכו, שערי חליפין, ריבית
 ללקיחת סיכון ולכן החשיפה לסיכוני שוק יחסיתבעקרון לפיו התשואה היא 

מטרת ניהול , יכךלפ. היא חיונית להשגת מטרותיה העסקיות של החברה
איננה נטרול של הסיכון אלא מציאת האיזון , בהקשר זה, הסיכונים
  . לי בין סיכון לבין תשואה צפויהאהאופטימ

  :עקרונות מדיניות ניהול סיכון השוק הם
  
י מנהלי ההשקעות המתמחים בקבוצות נכסים "קבלת החלטות מתבצעת בפועל ע  .1

בחינה שקולה ומקצועית של הסיכון מול ) א: (כל בחירה של נכס מלווה ב. עיקריות
לעיתים תכופות אף בהתייעצות עם , התשואה הצפויה ומציאת האיזון ביניהם

בדיקת שיעורי אחזקה בתוך קבוצת הנכסים ומשקל ) ב(מנהל אגף ההשקעות 
  .קבוצת הנכסים בתיק כולו

 אך ,קיימותפוזיציות בנגזרים . לא קיימת אסטרטגיה כללית לגידור סיכוני השוק  .2
שינוי של לאו / והן שוליות ביחס לשווי התיק ומשמשות לניצול הזדמנויות בשוק

או מעבר /ח ו"הפחתת חשיפת מט:  ההשקעות באפיקים מסוימים לדוגמאיתפוזיצי
   .' וכוכון מניותיהפחתה בס, ביתיכון ריהפחתת ס, חשיפה ממטבע אחד לאחר

המחושבות ומבוקרות , יזור לתיק הנכסיםנזילות ופ, סיכון, קביעת מגבלות חשיפה  .3
  . באופן שוטף

) ברירת המחדל(הקצאת הנכסים במסלול הכללי " משתתפות ברווחים"בתיק ה  .4
י הדירקטוריון או לפי הגדרת המסלול "נקבעת לפי טווחי השקעה שאושרו ע

  . הייעודי

, כמו גם,  הקצאת הנכסים נגזרת מהתאמת בסיסי ההצמדה,"נוסטרו"בתיק ה  .5
  .התזמון והעיתוי הצפויים של הנכסים וההתחייבויות

יחסית (מדידת סיכונים אבסולוטיים ויחסיים , מ"חישוב פער מחמ, בקרת סיכונים  .6
חישוב מדדי ביצוע מתואמי סיכון וניתוח השפעת תרחישי קיצון , )לתיק סמן

י מנהל הסיכונים מדי רבעון ומדווחים לועדות ההשקעה "מתבצעים ע
  .וריוןולדירקט
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  סיכון אשראי  9.1.3

סיכון אשראי מתייחס להפסדים שעלולים להיגרם למנורה כתוצאה מאירועי 
של גופים עימם התקשרה החברה ואין ) זמנית או קבועה(רעון יחדלות פ

מדיניות ניהול סיכון האשראי . ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם כלפיה
ובע מהקשר עם מנפיקים הנ(מתחלקת בין סיכון האשראי הגלום בהשקעות 

  .לבין סיכון האשראי הגלום בהתקשרויות עם מבטחי משנה) ולווים

  :עקרונות ניהול סיכון האשראי בהשקעות הם

י מנהלי ההשקעות ומנהל "קבלת החלטות אשראי מתבצעת בפועל ע  .1
בפיקוח של ועדות , )פי מדרג הסמכויות שהוקנה להםל ע(האשראי 
  .ההשקעה

שותפת לכלל הגופיים המוסדיים בקבוצה בוחנת את ועדת אשראי מ  .2
כולל את הערכות הסיכון ברמת , עסקאות האשראי שמובאות לפניה

המשמש לקביעת הדירוג (העסקה הבודדת ותוצאות מודל הדירוג הפנימי 
  ).עבור כל סוג אשראי לא סחיר

ועדות ההשקעה מפקחות על מידת פיזור נאותה בתיק בהתאם למגבלות  .3
או /קבוצת לווים ומאשרות עסקאות גדולות ו/ה הבודדוברמת הלו

  . ייחודיות

 למשקל הנכסים מגבלות קביעת על ידישמירה על איכות האשראי בתיק   .4
כוונה לאפשר מתוך , בכל אחד מהתיקים, ספקולטיביבעלי דירוג אשראי 

בחירת נכסי חוב בעלי תשואה גבוהה תוך הגבלת החשיפה לגורמים 
   .התיק יציבותשעלולים לפגוע ב

סחיר (על דירוג אשראי חיצוני בקבלת החלטות ההשקעה גם הסתמכות   .5 
, מחייב, ע לא סחירים"העדר דירוג אשראי חיצוני עבור ני). ולא סחיר

בדיקת , גם יישום של תהליך דירוג פנימי, בנוסף להערכת כדאיות העסקה
   .קביעת התניות עסקיות והערכת שווי הוגן, בטחונות

קבוצה פיתחה מערכת לניהול סיכוני אשראי הכוללת מודל לדירוג פנימי ה  .6
המערכת מפיקה מדי חודש דוח . והערכת סיכון האשראי ברמת התיק

  .  לכל תיק נכסים החשוף לסיכון אשראיCreditVaR-הפסד צפוי ו

לא קיימת בקבוצה אסטרטגיה לגידור סיכון האשראי באמצעות מכשירים   .7
  ).זרות אשראיכמו נג(פיננסים 

  :עקרונות ניהול סיכון האשראי בביטוח משנה הם

שמירה על איכות האשראי בתיק . בחירה במבטחי משנה בעלי חוסן פיננסי  .1
י קביעת סף תחתון לדירוג האשראי של מבטחי המשנה עימם "מתבצעת ע

תוך אבחנה בין (מותר להתקשר בתחומי ביטוח החיים והביטוח הכללי 
  ). ענפי זמן ארוךענפי זמן קצר ו

י קביעת מגבלות לרמת "שמירה על פיזור תיק מבטחי המשנה מתבצעת ע  .2
  .למבטח משנה בודד) לפי חוזה ביטוח המשנה (החשיפה המכסימלית

העדפה להתקשרות ישירה עם מבטח המשנה ולא דרך ברוקר כדי להפחית   .3
  .את החשיפה לסיכון אשראי

ם של מבטחי המשנה ושינויים הקבוצה עוקבת אחר שינויים בדירוגי .4
 .ככל שהמידע זמין לה, ביציבותם הפיננסית
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מנגנון מעקב ובקרה אחר חשיפות , 2009בכוונת הקבוצה ליישם במהלך  .5
  .בפועל למבטחי משנה

  סיכון נזילות  9.1.4

ההערכה (פדיונות מואצים של פוליסות ביטוח חיים ) א: (סיכון הנזילות נובע מ
חיש זה תגבר עם פרסומן של תקנות לניוד כספי הסתברותו של תרהיא כי 

אי וודאות לגבי העוצמה והעיתוי של תביעות ) ב( ).ההשקעות לטווח ארוך
ת למשקל מינימאליהקבוצה קבעה רמה , בהתאם. במסגרת הביטוח הכללי

מתוך מודעות , בנוסף. הנכסים הסחירים והמזומן בתיקי הנכסים שלה
שיאיים על , י בישראלקטסטרופאלע להסתברות הנמוכה להתממשות אירו

י מינימאלהוחלט לקבוע משקל , יכולת הקבוצה לעמוד בהתחייבויותיה
  .ל"לקבוצת הנכסים בחו

  סיכונים תפעוליים  9.1.5

להקמה מחדש של ) DRP )Disaster Recovery Planהקבוצה ערכה תכנית 
המערכות התפעוליות במקרה של אירוע חיצוני קטסטרופאלי שייפגע 

, בין היתר מהוראות הרגולטור, כמתחייב, הקימה הקבוצה, בנוסף. שרדיהבמ
 ביצעההקבוצה , כמו כן. יחידת אבטחת מידע לטיפול בסיכוני אבטחת מידע

, סקר סיכוני מעילות והונאות במטרה לגבש תכנית ביקורת רב שנתית
מתוך הכרה כי קיומם והאפקטיביות של תהליכי ביקורת , ממוקדת סיכונים

הקבוצה , כמו כן. רה פנימית עשויים להפחית את הסיכונים התפעולייםובק
אוקסלי שהוחל על הגופים -חוק סארבנס ל404סעיף הוראות החלה ביישום 

הקבוצה שכרה שירותיו של יועץ חיצוני אשר מבצע סקר מקיף  .המוסדיים
ומעמיק ובסופו עליו להמליץ על דרכים לשיפור הבקרה על הגילוי בדוחות 

ל ולהשלים סקר "בכוונת החברה לנתח את ממצאי הסקרים הנ. פייםהכס
במטרה ,  השוטפיםהעסקייםמקיף של סיכונים תפעוליים שימופו לתהליכים 

  הפסדים תפעוליים לקבוע אינדיקטורים אפקטיביים ולעקוב אחר

  חולשות ואיומים, גורמי סיכון  9.2

  סיכוני מאקרו

  שינויים בשווקים הפיננסיים   9.2.1

כון זה נובע מתנודתיות שווים ההוגן של מכשירים פיננסיים כתוצאה סי
מדדי , שיעור האינפלציה, שער חליפין, משינויים בגורמי השוק כגון ריבית

 עלול להשפיע על שווי נכסי בגורמי הסיכון האלהשינוי . 'מניות וכו
אותו היא מנהלת ובגינו היא התחייבויותיה ושווי תיק הנכסים , הקבוצה
 מרכיב משמעותי בהכנסות הקבוצה נובע מהכנסות מדמי .בה דמי ניהולגו

חישוב . ניהול הנגזרות מהתשואה המושגת על הנכסים שבניהול הקבוצה
דמי הניהול בביטוח חיים מתבצע על תשואה ריאלית שנתית ובתשואה 

לאור זאת רווחיות הקבוצה . ריאלית שלילית אף בחישוב רב שנתי
 מהתשואה הריאלית המושגת על הנכסים מושפעת באופן מהותי

תשואה שלילית תפגע בהכנסות הקבוצה בתקופה השוטפת . שבניהולה
 ואף בתקופה עתידית עד להשגת תשואה ריאלית חיובית למבוטחים

קיימות ,  בנוסף.)2003בפוליסות משתתפות ברווחים שהופקו עד דצמבר (
ורים משפיע על פוליסות ביטוח חיים אשר שינוי בגורמי הסיכון האמ

הפער בין התשואה שאליה התחייבה (המרווח הפיננסי של הקבוצה 
שהקבוצה השיגה על נכסים בפועל הקבוצה למבוטחים לבין התשואה 

השפעה נוספת של גורמי הסיכון הללו היא על היקף הנכסים ). אלו
ירידה בהיקף הנכסים תשפיע על היקף דמי הניהול . שבניהול הקבוצה

בעיקר כתוצאה , 2008סיכון זה התממש במהלך שנת . שהחברה גובה
. ח קונצרני"מהתממשותם של סיכון מניות וסיכון מרווח האשראי של אג

 החברה תאלץ לכסות את ההפסדים בתיק ההשקעות לפני שתוכל ,לפיכך
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ולהגיע לתשואת ,  בפוליסות משתתפות ברווחיםלגבות דמי ניהולושוב ל
  .טיחות תשואההיעד המובטחת  בקופות גמל מב

לקבוצה חשיפה מוגבלת לסוגי נכסים מורכבים אשר מחיר השוק שלהם 
לתאריך הדוח . עשוי להיות מושפע ממשברי אשראי עולמיים או מקומיים

 .תה זניחהיהחשיפה לסיכון זה הי

  שינויים ברמת יכולת הפירעון של גופים להם יש התחייבות לקבוצה  9.2.2

ר של גופים שונים עימם התקשרה וכושר ההחזהפיננסית יציבותם 
בנקים ומבטחי משנה עלולים להשפיע על , מנפיקים, כגון לווים, הקבוצה

, למרות האירועים הספורים של התממשות סיכון זה בישראל. ערך נכסיה
 חלה עלייה ברורה בהסתברות לחדלות 2008במהלך שנת , יחסית לעולם

הקבוצה הרחיבה , לפיכך. רעון של גופים רבים עימם התקשרה הקבוצהיפ
הקבוצה פיתחה מודל . את השימוש בכלים כמותיים להערכת סיכון זה

דירוג פנימי ופיתחה כלי להערכת הפסד צפוי ובלתי צפוי בתיקי הנכסים 
בכוונת הקבוצה להגביר את אמצעי הבקרה . החשופים לסיכון האשראי

   .והפיקוח ברוח חוזרי האוצר בנושא ניהול סיכוני אשראי

  סיכוני נזילות  9.2.3

אי ,  ראשית: עיקרייםגורמים שלושההחשיפה לסיכוני נזילות מורכבת מ
החברה חשופה , שנית. הוודאות לגבי התזמון והגודל של התחייבויותיה

לסיכון הפדיון המוקדם המהווה אופציה בידי המבוטחים למשיכת 
שי מרכיב שלי. הכספים שהפקידו בפוליסות ביטוח חיים מבטיח תשואה

ע בתל "שמשפיע על סיכון הנזילות הוא קיום מסחר שוטף בבורסה לני
הפסקת מסחר כללית ארוכה תפגע ביכולת הקבוצה לממש את . אביב

-כמו .ע שברשותה ותפגע באפשרות לשלם תביעות ללקוחותיה"מרבית ני
בעיקר , משבר בשוק ההון עשוי לפגוע בסחירות של ניירות ערך רבים, כן

  .או של חברות במצוקה/ת ושל חברות קטנו

  ניוד כספים      9.2.4

הקבוצה חשופה להחלטת לקוחותיה והציבור הרחב על העברת הכספים 
שבניהול הקבוצה לגורמים מתחרים בשוק וכן על העברות כספים לקבוצה 

כל זאת עקב שינוי טעמי הציבור הנובעים מאהבת סיכון או , ממתחרים
  .'רמת שירות וכד ,שנאת סיכון

  שינויים במצב המדיני     9.2.5

המצב המדיני והביטחוני של מדינת ישראל עשוי להשפיע על הקבוצה בשני 
שינויים בשווקים הפיננסיים כתוצאה מציפייה , ראשית. אופנים עיקריים
 על שווי נכסי הקבוצה והנכסים שעלול להשפיעבטחוני -לאירוע מדיני

 להאטה כלכלית ולהגדלת התרחשות האירוע עלולה לגרום, שנית. בניהולה
  ).כמו נזקים ברכוש ובנפש(תביעות בגין מקרים שהקבוצה מבטחת 

  חברתי-שינויים במצב הכלכלי     9.2.6

ושפל ) שאינם קשורים למצבה המדיני(חברתי -שינויים במצב הכלכלי
:  באופנים הבאים, בין היתר,כלכלי מקומי עלולים להשפיע על הקבוצה

ועליה בהיקף  פדיון פוליסות ביטוח חייםעליה ב, ירידה במכירות
ציפיות לשינויים כאלה עשויות להשפיע על השווקים , בנוסף. התביעות

  .הפיננסיים באופן מיידי

  סיכונים ענפיים

  שינויים בגורמים הנתונים בבסיס תמחור ההתחייבויות    9.2.7

הקבוצה מוכרת פוליסות ביטוח המכסות סיכונים שונים וביניהם סיכוני 
שכיחותם וחומרתם . סיכוני חבויות וסיכוני רכוש, סיכוני בריאות, חיים

,  כגון מוות–של אותם אירועים אשר החברה מכסה בפוליסות הביטוח 
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 הם גורמים –ועוד ) כתוצאה מאסון טבע או יד אדם(נזקים ברכוש , נכות
הסיכון נובע מכך שהפרמיה שנגבתה על . שקשה לחזות את התפתחותם

ביטוח לא תספיק כדי לשלם את התביעות שייווצרו כתוצאה פוליסות ה
  .מהתממשותם של אותם סיכונים ביטוחיים

  שינויים רגולטורים  9.2.8

תקנות והנחיות רגולטוריות שונות החלים על , שינויים בהוראות חוק
גופים מוסדיים כרוכים בהוצאות כספיות ליישומן כגון מערכות מידע 

להלן דוגמאות לשינויים . רות על הון הקבוצה או משפיעים ישידםאוח וכ
) א: (רגולאטורים אשר משפיעים באופן ישיר על מצבה הכספי של הקבוצה

) ג(קביעת דרישות ליציבות פיננסית ותפעולית ) ב(הגדלת דרישות ההון 
שינוי בכללים ) ד(שינוי בחוקי מס החלים על הקבוצה או על מוצריה 

שינוי ) ו (וי בנוסחאות לחישוב עתודהשינ) ה(לקביעת תעריפי ביטוח 
  ).תוכניות לקצבה, תוכניות הוניות(בעקרונות המוצרים הנמכרים 

  שינויים באקלים השיפוטי  9.2.9

תשלום תביעות ושינוי באקלים השיפוטי , עלות ההגנה כנגד תביעות
הם גורמים שטומנים ) תקדימים משפטיים בנוגע למוצרים ביטוחיים(

מת אפשרות יקי. ועשויים להשפיע על תוצאות הקבוצהבחובם אי וודאות 
שהקבוצה תתקל בעתיד בתביעה משפטית שהשלכתה הכספית תהיה 

 או 2008 בדצמבר 31ליום  גבוהה יותר מההפרשה שבוצעה בספרים
הקבוצה מודעת למגמה של ריבוי . תאושר תביעה ייצוגיות בסכום ניכר

 תביעות להגשתפטיים תובענות ייצוגיות עקב שכלולם של הכלים המש
  . ד בהם"אלה והתמחותם של עו

  שינויים בתנאי התחרות  9.2.10

הן ענף . התוצאות העסקיות תלויות ביכולת הקבוצה לפעול בענף תחרותי
הביטוח והן ענף ההשקעות לטווח ארוך עוברים שינויים רבים ולמעשה 

ות יכולת הקבוצה לעמוד בדריש. הופכים להיות תחרותיים יותר ויותר
לעצב מוצרים חדשניים ולפתח יחסי עבודה תקינים עם , הרגולציה
  .קריטית להמשך רווחיות הקבוצה) סוכני ביטוח ויועצים בבנקים(מפיצים 

  שינויים בענף ביטוח המשנה העולמי  9.2.11

היות ואין לקבוצה . ביטוח משנה עשוי להגביל את צמיחת עסקי הקבוצה
אין ביכולתה להעריך , )ל" ככולו בחורובו(שליטה על שוק ביטוח המשנה 

אין ביטחון כי מבטחי משנה יהיו . את הזמינות והמחיר של ביטוח משנה
, לפיכך. מוכנים לקבל סיכונים ביטוחיים באותם תנאים הקיימים כיום

 או ויתור על ,מחד, הקבוצה עלולה לשקול חשיפה גדולה יותר בשייר
  .לולה להיפגע בשני המקרים הרווחיות ע- מאידך, עסקים

  שינויים בהערכת העתודות  9.2.12

טעות או שימוש במודל לא מתאים בהערכת העתודות עשוי לפגוע 
אופן חישוב הרזרבות נבדק , מעת לעת. )תנודתיות הרווח (ברווחיות

וההנחות המשמשות להערכת התביעות העתידיות נבדקות גם הן מול 
מתקבלות , כמו כן. הניסיון שנצבר בפועל ומתעדכנות במידת הצורך

 סיכון המודל .הנחיות חדשות מהרגולטור לגבי אופן חישוב העתודות
הקבוצה נוקטת בשיטת . משפיע באותה מידה גם על נאותות התעריף

על הערכות של מבטחי משנה להם , כשניתן, ומסתמכת, "פרמיה בחסר"
  . במטרה להקטין סיכון זה, ניסיון רב יותר

  אירועי קטסטרופה  9.2.13

אירועי קטסטרופה עלולים לפגוע במספר תחומי פעילות של הקבוצה בו 
ירידה , עלייה פתאומית במספר וגובה התביעות בענפים השונים(זמנית 

אסון : לדוגמא. ולפגוע ביציבותה הפיננסית) בשווקים הפיננסיים ובנזילות
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החברה . מלחמה או אירוע טרור גדול ומגיפה המונית, )רעידת אדמה(טבע 
י העברתו למבטחי משנה במסגרת חוזים "טפלת בסיכון זה בעיקר עמ

  .שונים

  סיכונים מיוחדים לקבוצה

  סיכונים תפעוליים  9.2.14

הסיכון התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או אי התאמה של 
. אנשים או מערכות פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגון, תהליכים
כנים או מפיצים אחרים עלולה לגרום פגיעה ביחסים עם סו, לדוגמא

מעילות והונאות בכספי החברה עלולות להביא ; לירידה במכירות
פריצה למערכת מחשב עלולה לגרום להשבתת ; להפסדים בלתי צפויים

 כשלון בפיתוח והטמעת מערכות מחשב שמהוות את ליבת .פעילות זמנית
תוח מוצרים העסקים בקבוצה עלול לגרום להגבלת יכולת הקבוצה בפי

חדשים ומתן מענה הולם בשירות לקוחות החברה ולפגוע בפיתוח העסקי 
  .של החברה וברווחיותה

  אירוע חיצוני  9.2.15

התרחשות אירועים חיצוניים שאינם כלולים בתוכנית ההתאוששות 

 עלולים להשפיע על יכולת הקבוצה לתפקד באופן אפקטיבי) DRP(מאסון 
  .יפגעו עסקיה וכתוצאה מכך ילאחר האירוע
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   טבלת גורמי סיכון  9.3

סיכונים ,  סיכוני מקרו-בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 
על פי , בהתאם להערכות הנהלת החברה, אשר דורגו, ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה

  *:בינונית או קטנה,  השפעה גדולה-השפעתם על עסקי החברה בכללותה 

  השפעה הסברים
 קטנה

  השפעה
 בינונית

  השפעה
 גדולה

  תיאור ההשפעה

 סיכוני מאקרו
 X  ובדמי ניהולפגיעה ברווחי השקעה  

 כתוצאה מעליית ריבית
 ריבית
 

X   פגיעה ברווחי , ייקור עלות תביעות
-  כתוצאה מאי ובדמי ניהולהשקעה

 תהתאמת בסיס הנכסים וההתחייבויו

 )ח ואינפלציה"מט(בסיס 

9.2.1 

 X  שוק המניות . ובדמי ניהולפגיעה ברווחי השקעה במניות 

שינויים 
בשווקים 
 הפיננסים

9.2.2   X  ובדמי ניהולפגיעה ברווחי השקעה  
הגדלת . כתוצאה מירידת דירוג נכסי חוב

תשלום תביעות עקב חדלות פירעון של 
 .מבטחי משנה

 שינויים ברמת יכולת הפירעון

9.2.4   X  הלקוחות והציבור חשיפה להחלטות 
הרחב בדבר ניוד כספים לגורמים 

  מתחרים בשוק

  ניוד כספים

9.2.5   X   ציפייה לאירוע מדיני בטחוני עלולה
להשפיע על שווי נכסי הקבוצה וגידול 

  .בתביעות

  שינויים במצב המדיני

 
9.2.6  X  שחיקת– וחיסכון ארוך טווחביטוח חיים  

רות פגיעה במכי, פדיון מוקדם, פרמיות
  .חדשות

,  גידול בתביעות לסוגיהן–ביטוח כללי 
  פגיעה בתפוקה

  פגיעה ביציבותם של בעלי חוב לחברה
 פגיעה בהיקף הנכסים -תחומים אחרים

המנוהל והקטנת הכנסות מדמי ניהול 
 ושירותם אחרים

  חברתי- כלכלישינויים במצב ה

9.2.3 X    פדיון מוקדם של פוליסות או משיכת כספי
  .פנסיה

 ירת הבורסה לניירות ערך סג

 נזילות

9.2.2  X   יציבות לווים ומנפיקים .ובדמי ניהולפגיעה ברווחי השקעה 
  סיכונים ענפיים

  X  רעידת אדמה גדולה פוגעת בביטוח כללי
אי , תמותה( בביטוח חיים ,)נזקי רכוש(

ובשווקים ) סיעודי ונכות, כושר עבודה
 .פיננסים

 ץאסון טבע גדול באר

 X  נזקי טבע גידול בתביעות 

9.2.13 

  X  של אי כושר עבודה וסיעודי , נכות, מוות
 התמוטטותם פגיעה קשה .הרבה אנשים

 נכסים ומפעליםב

 מלחמה/נזקי טרור

אירועי 
 קטסטרופה

9.2.7   X   סיכון כי הפרמיה שנגבתה לא תספיק
  לתשלום פוליסות הביטוח 

שינויים בגורמים הנתונים בבסיס 
  ר ההתחייבויותתמחו

9.2.11  X   אי כיסוי חלקם בתביעות חושף את
 החברה למלוא התביעה

 שינויים בענף ביטוח המשנה העולמי

      
9.2.8  
9.2.9 

 X  
 

שינויים , תביעות ייצוגיות כנגד החברה 
 שינוי במוצרים בחוקים וכללי דיווח

  .הנמכרים

תקדימים משפטיים , חקיקה
 ורגולציה
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  השפעה הסברים
 קטנה

  השפעה
 בינונית

  השפעה
 גדולה

  תיאור ההשפעה

 
9.2.10  X  סכון לטווח י החתחוםינויים מבניים בש

 ארוך
מבנה תחרות ויחסים עם מבטחי 

 משנה
9.2.12  X   תמחור פוליסות, כימות עתודות הערכה שגויה של גובה העתודות 

 סיכונים ייחודיים לקבוצה
9.2.14  

 
 X  פגיעה במאגרי המידע של הקבוצה ,

 מעילות והונאות בכספי החברה 
 סיכון תפעולי

9.2.15   X   התרחשות אירועים חיצוניים שאינם
  כלולים בתכנית התאוששות מאסון

  אירוע חיצוני

  
. כאשר לחלק מסיכוני המאקרו השפעות מנוגדות, קיימים קשרי גומלין בין סיכוני מקרו לסוגיהם*

הסיכון הכולל קטן מסכום (במקרה כזה הצטרפות של מספר סיכונים יחד מקטינה את השפעתם 
  ).חלקיו

   תהליכי העבודה  9.4

  זיהוי סיכונים  9.4.1

מנהל הסיכונים מעדכן מדי שנה את סקר זיהוי הסיכונים לאחר התייעצות עם הנהלת 
במסגרת הסקר השנתי מנהל הסיכונים סוקר את . חברת הבת מנורה מבטחים ביטוח

מזהה סיכונים חדשים , הסיכונים המהותיים שזוהו בעבר והתממשו במהלך השנה
ל "למנכ, ונותן את המלצותיו לגבי אופן הטיפול בסיכונים, לך השנהשנוצרו במה
מבצע מנהל הסיכונים סקר זיהוי סיכונים עבור , במהלך השנה, כמו כן. ולדירקטוריון

מוצרים חדשים שהנהלת החברה מבקשת להשיק על מנת לאשר שהחברה מסוגלת 
  .לנהל את הסיכונים הגלומים במוצר החדש

  םמדידת סיכוני  9.4.2

ניהול סיכונים תוך שימוש בתוכנות י מחלקת "מתבצעת ע, הפיננסייםמדידת הסיכונים 
מדידת הסיכונים הפיננסיים משמשת לחישוב ההשפעה הפוטנציאלית של . מתקדמות

פ "כנדרש ע, 99.5%סיכוני השוק והאשראי על ההון הפנוי של החברה בהסתברות של 
  .2הוראות סולוונסי 

ונת הקבוצה ליישם את הגישה הסטנדרטית לחישוב דרישות בכו, 2009במהלך שנת 

 הועדה שפרסמה QIS4ההון בגין סיכונים ביטוחיים לפי נוסחאות המפורטות במסמך 
חלק מהיערכות ליישומו של תקן (המקצועית של המפקחים על שוק הביטוח באירופה 

זה יאפשר יישומו של כלי ).  לניהול סיכונים בחברות ביטוח2אירופאי סולוונסי 
את היקפם של הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על , באופן ראשוני, לקבוצה למדוד

  .עצמה
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  )אשראי ונזילות, שוק(כלים למדידת סיכונים פיננסיים   9.4.3

  :החברה משתמשת במספר כלים למדידת סיכונים פיננסיים

 אחריות ביצוע שימושים תיאור כלי המדידה שם המדד
ערך נתון 

ן בסיכו

)VaR( 

אומדן סיכון המבוסס על 
שיערוך מחדש של כל הנכסים 
וכל ההתחייבויות תחת 
תרחישים שונים לגבי שינויים 
בגורמי השוק כמו שיעורי 

מדדי , שערי חליפין, ריבית
. ועוד מרווח אשראי, מניות

הערך בסיכון נגזר מתוך 
התפלגות התוצאות ומוגדר 

 הצפוי יהמקסימאלההפסד "כ
שקעה מסוים בתיק לאופק ה

 "בהסתברות מסוימת

  אומדן לסיכון שוק כולל
  
משמש : תיקי ההשקעות לטווח ארוךב

  כאומדן סיכון לתיק הנכסים
  

משמש כאומדן סיכון להון : בנוסטרו
כלומר מחושב לפער בין הנכסים (החברה 

המשוערכות באופן (לבין ההתחייבויות 
 ")עקבי לשוק"

מחלקת ניהול 
 סיכונים

מדד סיכון 
HSSTD  

סטיית התקן של התפלגות 
תשואות תיק הנכסים 
המתקבלת מסימולציה 

  היסטורית של גורמי סיכון

  אומדן לסיכון שוק כולל
  

  בכל תיקי ההשקעות לטווח ארוך
  

 מחלקת ניהול 
 סיכונים

מדד 
לנזילות 
 התיק

חישוב של משקל הנכסים הלא 
 סחירים בתיק הנכסים

  אומדן לסיכון נזילות
לרמת הנזילות של תיק מהווה אינדיקציה 

 ההשקעות ומאפשר ניהול השקעות יעיל

מחלקת בקרה 
 ודיווח

מדד פיזור 
 תיק נכסים

חישוב של משקל 
 מנפיקים בתיק הנכסים/לווים

  אומדן פיזור סיכון האשראי
מהווה אינדיקציה לריכוזיות של סיכון 

 האשראי

מחלקת בקרה 
 ודיווח

מדד איכות 
תיק 

  האשראי

, מנפיקיםחישוב משקל קבוצת 
ענפי משק וקבוצות דירוג 

  השקעה וספקולטיבי

  רעוןיחשיפה לסיכון חדלות פאומדן 
מאפשר ניהול סיכון האשראי בגבולות 

  שנקבעו מראש

מחלקת בקרה 
  ודיווח

מדד סיכון 
חדלות 
  פרעון

חישוב הפסד צפוי ולא צפוי 
כתוצאה מחשיפה לחדלות 

רעון של יפ
  מבטחי משנה/לווים/מנפיקים

  רעון כוללייכון חדלות פאומדן לס
  

מחלקת ניהול 
  סיכונים

חשיפה 
לסיכוני 

 בסיס

: חלוקת התיק לבסיסי הצמדה
שקל לא צמוד , שקל צמוד

  ח"ח או צמוד מט"ומט
 

  אומדן חשיפה לבסיס הצמדה
מאפשר לעקוב אחר : השקעות היבתיק

החשיפה של התיק לשינויים במדד 
ח "המחירים לצרכן ולשינויים בשע

  .דולר/שקל
מאפשר לבצע התאמה : נוסטרוהתיק ב

בין נכסים לבין התחייבויות ולבדוק את 
חשיפת ההון הפנוי של החברה לסיכוני 

 בסיס

מחלקת בקרה 
  ודיווח

משך חיים 
ממוצע 
 מתואם

רגישות לתזוזה מקבילה של 
  .עקום הריבית

 

  אומדן חשיפה לריבית
מאפשר לבדוק את : השקעות היבתיק

בית לתקופות חשיפת התיק לשינויים ברי
  .רעון שונותיפ

מאפשר מ "פער המחמ": נוסטרו"בתיק 
לבדוק את הרגישות של הון החברה 

 )ALMסיכון (לשינויים בריבית 

מחלקת ניהול 
 סיכונים

תרחישי 
 קיצון

הנכסים וההתחייבויות 
משוערכים מחדש לפי שינויים 

 . קיצוניים בגורמי שוק

  אומדן לסיכון שוק
ערכת  משמש להתיקי ההשקעותב

השפעה של תרחיש קיצון על ערך תיק 
  .הנכסים
משמש להערכת ההשפעה של : בנוסטרו

 . תרחיש קיצון על הון החברה

מחלקת ניהול 
 סיכונים
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 אחריות ביצוע שימושים תיאור כלי המדידה שם המדד
Tracking 

Error 
סטיית תקן של תשואת תיק 
ההשקעות יחסית לתשואת תיק 

 הסמן

  אומדן לסיכון אקטיבי
משמש למדידה של " משתתפות"ב

 הסטייה מתיק הסמן 

מחלקת ניהול 
 סיכונים

מדד פיזור 
ואיכות תיק 

מבטחי 
 משנה

בביטוח 
 כללי

המדד מבוסס על דירוג 
האשראי החיצוני של כל מבטח 

על מספר מבטחי , משנה
המשנה המשתתפים בחוזה 

ואחוז ) לכל ענף חוזה אחד(
 השתתפותם בחוזה

  אומדן לסיכון אשראי
משמש להערכת הפיזור ואיכות האשראי 

לפי חשיפה , שנהבתיק מבטחי מ
 )לא חשיפה בפועל(לית אמקסימ

מחלקת ביטוח 
משנה באגף 

 אלמנטרי

מדד ביצוע 
השקעות 

 שארפ

יחידות תשואה מעבר ' מס
לתשואה חסרת הסיכון ביחס 
ליחידת סיכון אחת שהשיג 

 מנהל ההשקעות

משמש להערכת הביצועים האבסולוטיים 
  של מנהל ההשקעות

 

מחלקת ניהול 
 סיכונים

ע מדד ביצו
השקעות 

 יחסי

יחידות תשואה עודפת ' מס
מעבר לתשואת תיק הסמן 

ביחס ליחידת סיכון אקטיבי 
 אחת שהשיג מנהל ההשקעות

משמש להערכת הביצועים האקטיביים 
 של מנהל ההשקעות

מחלקת ניהול 
 סיכונים

  
  ניהול הסיכונים  9.4.4

הגבלת הסיכון . ניהול הסיכונים הפיננסיים מתבצע בפועל באופן של הגבלת הסיכון
י דירקטוריון הקבוצה כחלק "נעשית באמצעות מגבלות שנקבעות מראש ומאושרות ע

: מגבלות אלה נקבעות כתקרות חשיפה לגורמי הסיכון הפיננסי. ממדיניות ההשקעות
ל "המגבלות הנ). שוק ואשראי(ונקבעות גם כמגבלות סיכון כולל , אשראי ונזילות, שוק

  .10.4.5להלן סעיף  ראה - מבוקרות מדי רבעון 

ניהול הסיכונים הביטוחיים מתבצע בפועל באופן של העברת הסיכון למבטחי משנה 
 יתהעברת הסיכון למבטחי משנה נעש. י תהליכי חיתום"ובאופן של הגבלת הסיכון ע

) חשיפה בשייר(במסגרת חוזי ביטוח משנה אשר מסדירים את החשיפה המקסימאלית 
הקבוצה מודדת ומגדירה את , בנוסף.  שהיא מוכרתשל הקבוצה בכל מוצר ביטוחי

שייגרם לקבוצה בהסתברות ) רעידת אדמה(הנזק המרבי של אירוע קטסטרופה 
י חתמי הקבוצה "תהליכי חיתום מתבצעים ע. מסוימת ובהתאם רוכשת ביטוח משנה

 .ומבטיחים שמירה על איכות האוכלוסיות המבוטחות ובכך עוזרים בהגבלת הסיכון

  קרת הסיכוניםב  9.4.5

הבקרות המיושמות בקבוצה בקשר עם ניהול הסיכונים מתחלקות לפי הקטגוריות 
  .סיכוני אשראי וסיכונים ביטוחיים, סיכוני שוק ונזילות: הבאות

  :סיכוני שוק ונזילות

  .בקרה על התאמת נכסים להתחייבויות בנוסטרו •

  .מעקב אחר חשיפה לסיכון ריבית •

  .והשפעת סיכוני השוק על ההון) VaR( כולל ALMבקרה על סיכון  •

  .הקצאת נכסים בתיקי ההשקעות ועמידה במגבלות לסוגי נכסים •

 .י הדירקטוריון"בקרה על משקל נכסים לא סחירים כנגד מגבלה שאושרה ע •

 .מעקב אחר ביצועי ההשקעות יחסית לתיקי סמן •

  :סיכוני אשראי

שקל מתוך סך תיק כמ(בקרת חשיפה לסיכון אשראי ברמת הלווה וקבוצת לווים  •
  ).ההשקעות
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) מספר מבטחי המשנה בענף מסוים(ופיזור ) דירוג אשראי חיצוני(בקרה על איכות  •
י הדירקטוריון לגובה הכיסוי "תיק מבטחי משנה כנגד מגבלות שאושרו ע

  .לי המועבר למבטחי משנהאהמקסימ

מעקב אחר חשיפה לסיכון אשראי לפי קבוצות דירוג בחתך ענפי משק בתיק  •
  .נוסטרו של החברהה

 . מעקב אחר הפסד צפוי מסיכון אשראי •

  :סיכונים ביטוחיים

ניתוח ומיפוי פוליסות המכסות רעידת אדמה לצורך בדיקה של הנזק , סקירה •

 .ביחס לביטוח משנה שנרכש) Maximum Probable Loss(המרבי  

  .םסקירה מדגמית של פוליסות לצורך בקרת תהליך החיתום ועמידה בכללי החיתו •

  דיווח  9.4.6

אופן ניהולם , מדידתם, הנוגעים לזיהוי הסיכונים,  דיווחים שונים:דיווח להנהלה •
לוועדה היגוי , כ בתדירות רבעונית"מתבצעים בד, השוטף והבקרות המיושמות
  .ל"לניהול סיכונים בראשות המנכ

 במגבלות ועדות ההשקעה מקבלות דיווח שוטף לגבי עמידה :דיווח לועדות השקעה •
מדי רבעון מקבלות הועדות דיווח ממנהל הסיכונים לגבי עמידה , בנוסף. חשיפה

  .ALMועדת ההשקעה נוסטרו מקבלת דיווח על סיכוני . במגבלות הסיכון

 מדי רבעון מקבל הדירקטוריון דיווח המתייחס לסיכונים :דיווח לדירקטוריון •
 .הפיננסיים המשפיעים על ההון

    הסיכונים ן אופן ניהולעמדת הדירקטוריון בעניי  9.5

הקבוצה פועלת על פי אמות מידה מקובלות וסבירות בניהול הסיכונים שהחליטה 
תהליכי עבודה ונהלי בקרה ופיקוח לפי , הקבוצה מיישמת כלי מדידה. לקחת על עצמה

 . הניסיון והידע שנצבר בקרב מנהליה

נתית בפיקוח הועדה מחלקת ניהול סיכונים בקבוצה פועלת על פי תכנית עבודה רב ש
לצורך היערכות , בין היתר, וזאת, ל מנורה ביטוח"בראשות מנכ, לניהול סיכונים

, ובהתאם לתכנית העבודה, לשם כך. Solvency II - הקבוצה ליישום התקן האירופאי 
איכות , לדעת הדירקטוריון, בהתחשב באמור לעיל. מוקצים משאבי מיכון וכוח אדם

  . במסגרת פעילות חברות הביטוח הינה סבירהניהול הסיכונים בקבוצה
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        ממממ"""" ביטוח בע ביטוח בע ביטוח בע ביטוח בעמבטחי�מבטחי�מבטחי�מבטחי�מנורה מנורה מנורה מנורה 

  

        8888200200200200לשנת לשנת לשנת לשנת דוח הדירקטוריו� דוח הדירקטוריו� דוח הדירקטוריו� דוח הדירקטוריו� 
  

 �להל�(מ " ביטוח בעמבטחי�של מנורה  המאוחדי� להגיש את הדוחות הכספיי�בזאת הננו מתכבדי� 
  "). תקופת הדוח" �להל�( 2008לשנת ) "החברה"
  

הדוח נער$  .וחתקופת הדבסוקר את השינויי� העיקריי� בפעילות החברה  2008 שנתדוח הדירקטוריו� ל
  .�1998ח"התשנ, )פרטי די� וחשבו�(בהתא� לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

  
) "חוק הפיקוח" �להל� (�1981א"התשמ, )ביטוח(החברה כפופה להוראות חוק הפיקוח על שירותי� פיננסי� 

ר ניהול התקנות כוללות הוראות בדב. וכ� להנחיות המפקח על הביטוח, ולתקנות וצווי� שהוצאו על פיו
, תקנות ההשקעה, עסקי� של חברות ביטוח וביניה� תקנות ההו� העצמי המינימלי הנדרש מחברות ביטוח

פרטיה� , תקנות בדבר תוכנ�, תקנות בדבר החזקת עתודות ביטוח ותביעות תלויות ודרכי חישוב�
צאו מכח כל והעקרונות החשבונאיי� לעריכת� של הדוחות הכספיי� השנתיי� והביניי� והוראות שהו

  . ל"התקנות הנ
  

ויש לקרוא את הדוח התקופתי כולו , דוח הדירקטוריו� הינו חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי על כל חלקיו
  .כמקשה אחת

  

        הסביבה העסקיתהסביבה העסקיתהסביבה העסקיתהסביבה העסקיתהמבטח והמבטח והמבטח והמבטח ותיאור תיאור תיאור תיאור 
  

        תיאור החברהתיאור החברהתיאור החברהתיאור החברה        
  

מבטחי� מנורה " –להל�(מ "המוחזקת בידי מנורה מבטחי� החזקות בע פרטיתהחברה הינה חברה 
עיקר . אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ער$ בתל אביבשהינה חברה ציבורית ) "זקותהח

. נסיה והפ הינה בתחומי הביטוח)מ"ובכלל זה פעילות חברת הבת מנורה מבטחי� פנסיה בע (פעילותה
 הינ� נייד� אסטבלישמנט ופלמס אסטבלישמנט החזקותמבטחי� מנורה בעלי מניותיה העיקריי� של 

 ממניות 61.86% �והמחזיקי� בכ, המוחזקי� בנאמנות עבור מר מנח� גורבי) כנהנה יחיד) תאגידי� זרי�(
   .ידי הציבורב מוחזקות מנורה החזקותיתרת מניות . החברה

  

: בשמה הקוד�(מ "באמצעות מנורה מבטחי� פנסיה בע, הקבוצה מנהלת 2004החל מחודש אוקטובר 
של חברה בבעלותה ובשליטתה המלאה , ")מנורה מבטחי� פנסיה "�ל�לה) (מ"מבטחי� קרנות פנסיה בע

שהינה , ")מבטחי� יותר "�בשמה הקוד�" (מבטחי� החדשה "�את קר� הפנסיה החדשה המקיפה , החברה
 ואת קר� הפנסיה החדשה המשלימה ")מבטחי� החדשה "�להל�( הגדולה בישראל  החדשהקר� הפנסיה

  ."מבטחי� משלימה"
  

") סיני החזקות "�להל�(מ "בע) 1993( ע� סיני החזקות ביטוח החברה התקשרה 2007ט בחודש אוגוס
שהינה חברת בת , מ" מאת סיני החזקות את מניות שומרה חברה לביטוח בעהחברהבהסכ� לפיו רכשה 

 �להל�(מ "בע) 1989(וכ� את מניות סיני מורשי חיתו� סוכנות לביטוח ") שומרה" �להל�(של סיני החזקות 
וביטוח רכוש וכ� מחזיקה בסוכנות ) חובה ורכוש(שומרה עוסקת בעיקר בתחומי� של ביטוח רכב "). יניס"

 הושלמה 16.12.07ביו�  ).מ"� בע"באמצעות שומרה נדל(ובשני מבני� ) מ"סיני סוכנות לביטוח בע(ביטוח 
 תוצאות ,2007 בשנת, לא נכללו, כי לאור מועד השלמת הרכישה כאמור, יצוי�. רכישת שומרה וסיני

לשנת   ההשוואתיי�כל הנתוני� התוצאתיי�, לפיכ$. פעילותה של שומרה בדוחות הכספיי� של החברה
  .אלא א� צוי� במפורש אחרת, הכלולי� ג� בפרק זה אינ� כוללי� את תוצאות פעילותה של שומרה 2007

  
        חחחח""""הרכב הכנסות בתקופת הדוהרכב הכנסות בתקופת הדוהרכב הכנסות בתקופת הדוהרכב הכנסות בתקופת הדו        

  
 1,826מתוכ� ס$ של , ח"ש מיליוני 3,939מדו על ס$ של ח ע" בתקופת הדומפרמיות שהורווחוההכנסות 

 וס$ הפרמיות שהורווחו מס$ כל 46%המהווי� שיעור של וחסכו� ארו$ טווח  בביטוח חיי� ח"שמיליוני 
לעניי�  .חוהפרמיות שהורוו מס$ כל 54% בביטוח כללי המהווי� שיעור של ח"ש מיליוני 2,114של 

  . לדוחות הכספיי�24ראה ביאור , מורווחתההתאמה בי� פרמיה ברוטו לפרמיה 
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        ::::ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�

 חחחח""""במיליוני שבמיליוני שבמיליוני שבמיליוני ש 

  פעמיותפעמיותפעמיותפעמיות����פרמיות חדפרמיות חדפרמיות חדפרמיות חד                      פרמיות שוטפותפרמיות שוטפותפרמיות שוטפותפרמיות שוטפות        
  

  ככככ""""סהסהסהסה    

1�12/2007                  

  1,762  52  1,720  פרמיות ברוטופרמיות ברוטופרמיות ברוטופרמיות ברוטוכ כ כ כ """"סהסהסהסה

  100%  3%  97%        חיי�חיי�חיי�חיי�שיעור מס$ דמי ביטוח שיעור מס$ דמי ביטוח שיעור מס$ דמי ביטוח שיעור מס$ דמי ביטוח 
        

            ::::ביטוח כלליביטוח כלליביטוח כלליביטוח כללי

 חחחח""""במיליוני שבמיליוני שבמיליוני שבמיליוני ש 

  ככככ""""סהסהסהסה      חבויותחבויותחבויותחבויות  ושושושושרכרכרכרכ          חובהחובהחובהחובהרכב רכב רכב רכב                     רכב רכושרכב רכושרכב רכושרכב רכוש        

1�12/2008                      

  2,157  244  519  557  837  פרמיות ברוטופרמיות ברוטופרמיות ברוטופרמיות ברוטוכ כ כ כ """"סהסהסהסה

  100%  11%  24%  26%  39%  שיעור מס$ דמי ביטוח כללי
        

 חחחח""""במיליוני שבמיליוני שבמיליוני שבמיליוני ש 

  ככככ""""סהסהסהסה      חבויותחבויותחבויותחבויות  רכושרכושרכושרכוש          חובהחובהחובהחובהרכב רכב רכב רכב                     רכב רכושרכב רכושרכב רכושרכב רכוש        

1�12/2007                      

  1,756  243  493  374  646  כ פרמיות ברוטוכ פרמיות ברוטוכ פרמיות ברוטוכ פרמיות ברוטו""""סהסהסהסה

  100%  14%  28%  21%  37%  יטוח כללישיעור מס$ דמי ב
        

         על פעילות התאגיד על פעילות התאגיד על פעילות התאגיד על פעילות התאגידחיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�חיצוניי�סביבה כללית והשפעת גורמי� סביבה כללית והשפעת גורמי� סביבה כללית והשפעת גורמי� סביבה כללית והשפעת גורמי� 

        המשק הישראליהמשק הישראליהמשק הישראליהמשק הישראלי

 של 30 �הגדול בשנות ה תיזכר כאחת השני� הקשות בכלכלה העולמית מאז המשבר הכלכלי 2008שנת 
י חרי0 אשר נבע נקלעו למשבר אשרא,  מובילות בעול�ב ובעקבותיה כלכלות"כלכלת ארה. המאה הקודמת

מוסדות פיננסיי� ותיקי� במדינות המערב פשטו רגל ואחרי� נאלצו . מבעיות מאקרו כלכליות שונות
  .להיעזר בסיוע ממשלתי מאסיבי על מנת להמשי$ ולהתקיי�

במהל$ החודשי� האחרוני� .  ממשבר כלכלי עולמי זה2008הכלכלה הישראלית הושפעה במהל$ שנת 
במשק  ירד התוצר ,למשל, ברבעו� הרביעי. הישראלי במשק פעילות הכלכליתהחלה האטה משמעותית ב

  .  ברבעו� השני3.2% השלישי ועלייה של ו� ברבע0.9%לאחר עלייה של , �0.5%בהישראלי 

באה לידי ביטוי )  שנתי בחישוב1.1% �כ(ג במחצית השנייה של השנה "העלייה המתונה בתמש, יצוי�
כאשר מנגד נרשמה ירידה בהוצאה לצריכה , )6.8% (ת הממשלהוהוצאביחסית עלייה גדולה עיקר בב

כפועל ) �6.6% (ובייצוא הסחורות והשירותי�) �5.3%(בהשקעה בנכסי� קבועי� , )�2.9%( לנפש פרטית
  . יוצא מירידת הביקושי� בעול�

 ידי עדות להאטה הממשית בפעילות המשק נית� למצוא במדד המשולב לבחינת מצב המשק המפורס� על
נתוני� חודשיי� שהתפרסמו בחודש האחרו� מחזקי� את תמונת ההאטה שהחלה להסתמ� . בנק ישראל

ירד המדד , לאחר עליה רצופה של למעלה משלוש שני� בערכו של המדד המשולב. בחודשי� האחרוני�
תמונת הידרדרות המשק המשיכה ג� . 2008האמור ברציפות במהל$ ששת החודשי� האחרוני� של 

 ועד 2009 מינואר 2.2% �ירד בהמדד המשולב של בנק ישראל  כאשר, 2009דשי� הראשוני� של שנת בחו
  . 2009פברואר 

  . 1.2%המדד המשולב ירידה חדה של  רש� 2009ינואר בחודש 

אחוז הבלתי מועסקי� מתו$ כוח .  נרש� שיפור בשיעור הבלתי מועסקי� במשק2008במהל$ שנת 
. 2007 בסו0 שנת 6.5% �בהשוואה לשיעור של כ, 5.9% � על כ2008 נובמבר העבודה בישראל עמד בחודש

ואכ� חודשי� ,  השפעת המשבר הכלכלי צפויה להגיע לשוק העבודה,על פי ההערכות הכלכליות הרווחות
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לרמת התעסוקה במשק .  היוו חודשי שיא מבחינת מספר המפוטרי� במשק הישראלי2009פברואר �ינואר
   .טווח חיי� וחיסכו� ארו$חומי פעילות ביטוח השפעה ישירה על ת

 האטה של ממש בפעילות  עולה כי נרשמה2008מסקר החברות והעסקי� שער$ בנק ישראל לסו0 שנת 
  .  החלו לדווח על ירידה במספר העובדי�חברותבסקר מצוי� כי , כלל ענפי המשק וכראייה

נמשכה  2009ינואר חודש ב. לכלית במשקנתוני הגירעו� מצביעי� א0 ה� על מגמת האטה בפעילות הכ
, מנגד. 2008ינואר חודש  בהשוואה ל�19%כריאלית ב נמוכות כאשר אלו ממסי�מגמת הירידה בהכנסות 

הובילה לכ$ שבחודש ינואר נרש� , בהעדר תקציב מאושר,  מתקציב הממשלה1/12מגבלת ההוצאה של 
  .ח בפעילות הממשלה" מיליארד ש�1.5עוד0 של כ

עלות התביעות , המכירות של הקבוצה ובעיקר על היק0 פעילותהשק משפיע על תחומי המצב במ
  .והוצאות התפעול

מעבר לגבול העליו� של יעד עלייה אשר הינה  ,�3.8% עלה בשיעור של כ2008מדד המחירי� לצרכ� בשנת 
בעול� הכלכלית ההאטה , על א0 זאת. 3%העומד על שיעור של ,  הממשלה השנתי שקבעההאינפלציה

 ואילו 4% �המדד ללא ירקות ופירות עלה ב . בעתיד את הלחצי� האינפלציוניי�למת�עשויה , ישראלוב
  .  בלבד1.7%המדד ללא דיור עלה בשיעור של 

 ,שלבי�את הריבית הבסיסית במשק במספר  בנק ישראל העלה, העלייה בסביבת האינפלציה כאמורלאור 
, ואול�. כשנהתקופה של  בתו$ , האמור לה לסביבת מרכז היעדכדי להביא לחזרת האינפלציה והציפיות

 ,והמש$ המשבר הכלכלי בעול�, הירידה במחירי הסחורות והאנרגיה, התמתנות הציפיות לאינפלציה
. 2008אוקטובר  באופ� חד החל מחודש  הבסיסית במשקהביאו את בנק ישראל להוריד את הריבית

עומדת , 2009בסו0 חודש מר) , הדוחאישור נכו� למועד .  המאז�הפחתות הריבית נמשכו ג� לאחר תארי$ 
  . 0.5% �ריבית בנק ישראל על רמתה הנמוכה ביותר 

היכולת של המשק הישראלי להתמודד בהצלחה ע� את  לחזק נועדההריבית  שיעוריהפחתת כי , יצוי�
 האשראי לצרכני� באמצעות הוזלת עלות, היתר בי�,  של ההאטה הצפויה בצמיחה העולמיתההשלכות

  .ולסקטור העסקי

ח ממשלתיות מתו$ רצו� להגביר את " בנק ישראל כי הוא צפוי לרכוש אגהודיעלאחר תארי$ המאז� 
להיות מתורגמת פעולה זו צפויה .  ג� לגבי הריבית לטווח ארו$המוניטריתהאפקטיביות של המדיניות 

  .קי�לירידה בריבית להלוואות ולהקל על מצוקת האשראי של העס

 ייסו0: מנוגדי� מהלכי� שני זו טומנת בחובה יציבות אול�, הדולר מול 1.1% �ב השקל  יוס20080 בשנת
 18% של השקל מול הדולר של  ופיחות,השנה של הראשונה במחצית 16%  שלהשקל מול הדולר של

עשור והוא  הגיע שערו של הדולר לשפל של למעלה מ2008 חודש יולי במהל$ .השנה של השנייה במחצית
ח "תהלי$ הורדת הריבית בישראל וכ� ההתערבות של בנק ישראל במסחר במט. ח"ש 3.23 �נסחר תמורת כ

 בתחילת חודש מר) ח"ש 4.2הגורמי� המרכזיי� שגרמו לעליית שער הדולר לרמה של , בי� היתר, היו
 ג� למדי דומה יתויובע המהלכי� אשר הוזכרו לעיל בגי� מעמד השקל מול הדולר אירעו בעוצמה. 2009

 אלא, ונחלש שהתחזק זה השקל היה שלא הסברה את המעלה עובדה, הדולר האירו מול שער של במקרה
  .לעומת השקל ג� � ובי� היתר, וביניה�, בעול� מטבעות מול והתחזק הדולר שנחלש

        ח והמניותח והמניותח והמניותח והמניות""""שוקי האגשוקי האגשוקי האגשוקי האג
  

אשר החל , המשבר. ההו� בעול� בשווקי 2007 התאפיינה בהמש$ הירידה שהחלה בחודש יולי 2008שנת 
ברבעו� ) מבחינת תלילות הירידות(ולמעשה הגיע לשיא , 2008 שנת במהל$העמיק והחמיר , 2007בשנת 

  .2008האחרו� של שנת 

כמו ג� עוד0 המינו0 גרמו לצניחת שערי� , הבריחה מסיכו� ומחיקות הענק של בנקי� בעול� ובאר)
  .שני� עשרותכללית בעוצמה שלמעשה לא נראתה 

שוק המשכנתאות והאשראי החו) בנקאי שגדל  � הפיננסית המערכת עומדתבסיסו של המשבר ב
 חוב התפתחות� של מכשירילצד , שני� האחרונותמהל$ הבב ובאירופה "בשיעורי� גבוהי� בארה

  .מתוחכמי�

גבוהי� הגיע בשני� האחרונות למחירי� ר שא ,� האמריקאי"בנפילת שוק הנדלהינה תחילתו של המשבר 
. �" נדלגרות חוב שמימנו משכנתאות לרכישת נכסייבטחונות לאכ ואשר שימש במיוחד וללא כיסוי מעשי

) sub-prime(לקבוצות לווי� בעיתיי� ולעתי� א0 , בשיעור מימו� גבוה מידי של המשכנתאות נית� �חלק
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לו ירד ער$ הנכסי� � הל" לממש את נכסי הנדלכאשר נאלצו הבנקי�.  ביכולת ההחזר השוט0עמדושלא 
  . מכשירי החוביר� של חובעקבותיו ירדו שווי הבטוחות ומ

של לתהלי$ שהביאו , למחיקות חשבונאיות גדולות גרר את המערכת הפיננסית העולמית האמורמצב ה
ה ר אחריוגרעלולה הייתה ל , מוסד פיננסי אחדפשיטת רגל שלכאשר , ירידות שערי� בשוקי ההו� בעול�

המערכת  של מוסדות אחרי� ובסופו של דבר לקריסת פשיטות רגל )מקרי� א0 גררה בפועלובחלק מ� ה(
   .הפיננסית כולה

 Lehman(ב "בבנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארההחלטת ממשלת ארצות הברית שלא לתמו$ ר חלא

Brothers ( כנית  לאשר את תוהיהשאמור האמריקאי ידי בית הנבחרי� � עלהתוכניתוהעיכובי� בהפעלת
 התפתח משבר חרי0 שהתפשט במהירות לכל הבורסות בעול� , לער$דולרהחירו� במימו� של כטריליו� 

   .וג� לישראל

 בפעולות בעול�ממשלות ובנקי� מרכזיי� נקטו  ,מצב בשווקי� הפיננסיי� בעול�הידרדרות בלהמש$ ב
  : תוכניות הצלה רחבות היק0 שעיקר�עלחסרות תקדי� והודיעו 

 ה� מצד הבנקי� המרכזיי� וה� באמצעות תוכניות ,הכספי�סיבית לשוקי אות מהזרמת נזיל )1(
ממשלתיות לביצוע עסקאות החל0 של ניירות ער$ בעייתיי� ולא נזילי� בנכסי� נזילי� או רכישה 

  ; של ניירות ער$ בעייתיי�

ידי �איגרות חוב שהונפקו עלקדונות בנקאיי� ולי או משתמעת לפפורמאליתמת� ערבות ממשלתית  )2(
  ;  על מנת למנוע בריחה של משקיעי�הבנקי�

לצור$ כ$ הקציבו מדינות . רעו� או למימו� מחדש של בנקי� חלשי�יתוכניות להלאמת בנקי� חדלי פ )3(
  . ב" ארהטריליו� דולר 3 �למעלה מ המסתכמי� ב,שונות סכומי כס0 גדולי�

הביאו לשיפור ולתחילת התייצבות האמורות מעידי� על כ$ שהתוכניות בשוק הפיננסי סימני� ראשוני� 
 וניכרת ההשפעה של ודאות עדיי� נותרה גבוהההו�רמת אי,  א$ יחד ע� זאת. והאשראיהכספי�בשוקי 

הממשל האמריקאי משדר לשווקי� שאי� ,  אמנ�.צמצו� האשראי על הפעילות הריאלית בעול� כולו
  . ביותרניכרמי וערבויות בהיק0 תו$ הזרמת הו� עצ, בכוונתו לאפשר קריסה של המערכת הפיננסית

 הוביל לירידות חדות בשווקי המניות ובמיוחד ,חוסר הוודאות והחששות מיכולת חברות לחדש אשראי�
גרות ירוג גבוה ואיבדידי חברות הדירוג �על חברות שדורגו . בישראלגרות החוב הקונצרניותיבשווקי א
 הכבדי� לאור הפדיונות ,בתו$ מספר ימי� מערכ� שיעור ניכר איבדו , נחשבו כבטוחות יחסית�החוב שלה

  .בקרנות הנאמנות ובקופות הגמל

 ירידות 2008רשמו מדדי המניות השוני� במהל$ שנת , לאחר כחמש שני� רצופות של עליות שערי�
 וזאת 80% �� אשר ירד בשיעור חד של כ"את הירידות החדות ביותר רש� מדד מניות הנדל. שערי� חדות
א "ירד מדד ת, 2008במהל$ שנת . � החמור שמתרחש ברחבי העול� כפי שפורט לעיל"ר הנדלבעקבות משב

, בנוס0. 73% � ירד בשיעור של כ50 ומדד יתר 68% � ירד בשיעור של כ75א "מדד ת, 46% � בשיעור של כ25
  . 16.6% � בשיעור של כ2008ירד במהל$ שנת , מדד איגרות החוב הקונצרניות

ווחי� קיצוניי� בשערי נכסי החוב לסוגיה� ככל שה� חשופי� במידה זו או אחרת  מרנפתחו, במקביל
  .כאשר ג� כא� מדובר בשיעור אשר טר� נראה, למשבר

, בישראל( תשואות אגרות החוב הממשלתיות של המדינות המפותחות ובכלל� ישראל ירדו 2008במהל$ 
  .נקי� המרכזיי�במקביל להפחתות הריבית האגרסיביות של הב, )רק בסו0 השנה

של אגרות החוב עלו " דיפולט"שעורי ה.  נכנסו למיתו� ובישראל התרחשה האטההמפותחותהמדינות 
  . א$ עדיי� אינ� ברמות גבוהות, בישראל ובעול� כולו

למדינת ישראל ולמדינות המערב ג� תופעות שממתנות את עוצמת , אירעו לחברות שונות במשק, מאיד$
פועל יוצא של ירידת מחירי , בישראל למשל.  ולמעשה קריסה של מחירי האנרגיה ירידהוביניה�, ההאטה

האנרגיה הינו חסכו� של מיליארדי דולרי� בשנה וזאת מבלי לקחת בחשבו� את הירידה החדה אשר חלה 
  .במחירי הסחורות האחרות
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כ$ , רכת הבנקאית ממשלת בישראל החלו להעניק גיבוי ה� במלל וה� בפועל למעובכלל�הממשלות בעול� 
החברות החלו לערו$ , כ��כמו. שהסיכו� בדבר פשיטת רגל של בנקי� בישראל נראה פחות מוחשי מבעבר

  .צעדי ייעול משמעותיי� שאת פירותיה� אנו צפויי� לראות בשני� הקרובות

חי� בהנחה ניכרת שתגרו� להקטנת עומס החוב על "בישראל החלו תאגידי� לבצע רכישה עצמית של אג
  .החברות האמורות ורישו� רווחי הו� כתוצאה מכ$

  .ג� הפחתות הריבית האגרסיביות צפויות להקל במידה זו או אחרת על החברות בטווח הבינוני ארו$

בעיקר בשל הירידה בהיק0 , קיימת השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה, לירידות השערי� כאמור
דבר הבא לידי ביטוי בירידה בהכנסות ) יקת ערכ�ובפרט בשל שח(ידי הקבוצה �הכספי� המנוהלי� על

פגיעה מתמשכת בשווי נכסי הקבוצה ובפרט . וכ� בירידה בשווי נכסי הנוסטרו של הקבוצה, מדמי ניהול
  .פוגעת ברווחיות הקבוצה ובו בזמ� גוררת שחיקה בהו� העצמי, נכסי הנוסטרו כאמור

 על הפעלת סדרת צעדי� להתערבות ,2008בר  בשלהי חודש נובמ,משרד האוצרהודיע , על רקע האמור
 מיליארד 11יועמדו הו� וערבויות בהיק0 של , במסגרת התוכנית. בשוק ההו� בעקבות המשבר הגלובלי

   : מרכזיי�מרכיבי� ארבעההתוכנית כוללת . שקל

צעד . ת לצורכי הרחבת אשראיי לגיוס הו� למערכת הבנקאח"ש מיליארד 6ערבות מדינה על ס$ של  )1(
לעסקי� קטני� ובינוניי� , ת לחברותינועד להרחיב את היצע האשראי של המערכת הבנקאזה 

הערבות תהיה מוגבלת לעשר שני� ממועד .  מיליארדי שקלי�י�בהיק0 של עשר, ולציבור הרחב
  .  מדי שנתיי�,20%ההנפקה ותפחת בשיעור של 

שיזרימו הו� (י� מוסדיי� ע� גופ לש� הקמת קרנות השקעה בשותפות ח"ש מאות מיליוניהעמדת   )2(
הקרנות ישקיעו בחברות ישראליות אשר . שיטפלו בי� השאר במחזור איגרות חוב, )נוס0 לקרנות

ותתחלק , )במידה שיהיו כאלה(המדינה תיקח סיכו� ראשו� על הפסדי הקר� . עיקר פעילות� באר)
  .באופ� מוגבל ברווחי�

 להגיע להסדרי מחזור חוב ע� יגרות חובקי אהקמת מנגנו� באמצעות קציני אשראי שיסייע למחזי )3(
 תמנה קציני אשראי המתמחי� יגרות החובנציגות של מחזיקי א, במסגרת זו. יגרות חובמנפיקי א

ויפקחו על התהלי$ עבור , יגרות חובהנפיקו אר שאבמציאת פתרונות וגיבוש הסדרי חוב ע� חברות 
 �המחזיקי� ולעתי� א0 נושי� נוספי� , יקהקציני אשראי יפעלו מול החברה המנפ. כלל המחזיקי�

  .  אשר יובא לאישור�יגרות החובבמטרה לאפשר הלי$ יעיל לגיבוש הסדר לטובת מחזיקי א

יוענק פטור ממס , בי� השאר. חקיקה בתחו� המיסוי שתעודד הזרמת הו� לאר) והשקעה בשוק ההו� )4(
 ,כמו כ�. סחרות בבורסה בישראל קונצרניות הניגרות חובלתושבי חו) על הכנסות ריבית בגי� א

 המפחיתה את שיעור המס המוטל על חלוקת דיבידנד מחברות זרות 2009תיקבע הוראת שעה לשנת 
  . בלבד5%שיעור של  ל25%שיעור של מ, ידי חברות ישראליות�המוחזקות על

 בנובמבר 25פרסמה רשות ניירות ער$ החלטת מליאה מיו� , ועל רקע המשבר בשוק איגרות החוב, בנוס0
עיקרה של . בתאגידי� מדווחי� יגרות חובאשעניינה יצירת תשתית לגיבוש הסדרי חוב למחזיקי , 2008

שיאפשר ) עד לגיבוש� של שינויי חקיקה מתאימי�(בקביעת מתווה לתקופת ביניי� , ההחלטה כאמור
י תאגידי� יד� ע� קשיי� בארגו� מחדש של חובות מסוג תעודות התחייבות שהונפקו עלהתמודדות

למנות קצי� , יגרות החובאבמסגרת המתווה הזמני נקבע כי נית� להקי� נציגות של מחזיקי . מדווחי�
לתקנות ) ב(36וכ� לשמור על סודיות ההלי$ תו$ הסתמכות על תקנה , אשראי שישמש כשליח של הנציגות

ג� לנאמ� למחזיקי איגרות , � זהלעניי, תו$ מת� הגנה, �1970ל"תש, )דוחות תקופתיי� ומיידיי�(ניירות ער$ 
נית� יהיה לפעול באמצעות פרסו� , במקרה שההסדר שיתגבש יכלול צור$ בפרסו� תשקי0, בנוס0. החוב

כ� נקבע כי . בצירו0 חוות דעת של קצי� האשראי" הצעת מד0" של למתכונתתשקי0 במתכונת הדומה 
כי רשות ההגבלי� , יצוי�. י� אחרי�על פני תשקיפי� מסוג, תינת� עדיפות לטיפול בתשקי0 כאמור

  . מנקודת מבט של דיני ההגבלי� העסקיי�, העסקיי� פרסמה הנחיה מקבילה בנושא האמור

  . ראה פרק אירועי� לאחר מועד הדוח להל�2009 שנת מתחילתלהתפתחויות בשוק ההו� 
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        המצב הכספיהמצב הכספיהמצב הכספיהמצב הכספי
  

    ))))חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((נתוני� מתו$ המאזני� המאוחדי� נתוני� מתו$ המאזני� המאוחדי� נתוני� מתו$ המאזני� המאוחדי� נתוני� מתו$ המאזני� המאוחדי� 

 2007200720072007 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר 31313131 2002002002008888 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר 31313131 

   

 9,412,331 7,704,355 ס$ הכל נכסי� עבור חוזי� תלויי תשואה 

 7,042,495 6,755,317 ס$ הכל השקעות פיננסיות אחרות

 3,349,899 3,710,937 נכסי� אחרי�

 

  19,804,725 18,170,609 ס$ כל הנכסי�

 

 1,531,582 1,277,170 הו� עצמי

 

   :התחייבויות

 

יבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינ� תלויי התחי
 תשואה

  
8,043,604 

  
7,575,267 

 

 8,605,780 7,080,313 התחייבויות בגי� חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 1,075,248 835,188 התחייבויות פיננסיות

 1,016,848 934,334 התחייבויות אחרות

 19,804,725 18,170,609 ס$ כל ההו� וההתחייבויות

  
 �ח בהשוואה ל" מיליוני ש1,916 �כתבי התחייבות נדחי� הסתכמו לתארי$ הדוח בועודפי� , קרנות, הו�

  .�9% כשלקיטו� , 2007 בדצמבר 31ח ביו� "מיליוני ש 2,114
  

 ))))חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((נתוני� מדוחות רווח והפסד המאוחדי� נתוני� מדוחות רווח והפסד המאוחדי� נתוני� מדוחות רווח והפסד המאוחדי� נתוני� מדוחות רווח והפסד המאוחדי� 

   

    31313131לשנה שהסתיימה  ביו� לשנה שהסתיימה  ביו� לשנה שהסתיימה  ביו� לשנה שהסתיימה  ביו� 
 בדצמברבדצמברבדצמברבדצמבר

   

  

  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%% 2007200720072007 2020202008080808  

 13.3% 2,944,572 3,335,545 פרמיות שהורווחו בשייר

נטו והכנסות מימו� , מהשקעות) הפסדי�(הכנסות 
 אחרות

  
)1,825,475( 

  
1,022,158 

 

 1.2% 286,638 290,036 הכנסות מדמי ניהול

 81.0% 72,727 131,615 הכנסות מעמלות

טוח וחוזי תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי בי
 השקעה בשייר

  
957,727 

  
2,926,162 

  
)67.3%( 

    

 16.4% 697,130 811,764 עמלות והוצאות רכישה אחרות

    

 29.4% 280,876 363,574 הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות

 67.8% 60,441 101,441 הוצאות מימו�

     

  361,486 )302,785( לפני מיסי� על הכנסה) הפסד(רווח 

   134,175 )85,493( על הכנסה ) הטבת מס(יסי� מ

   227,311 )217,292( לתקופה) הפסד(רווח 
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         הנדרשהנדרשהנדרשהנדרשלי לי לי לי אאאאההו� המינימההו� המינימההו� המינימההו� המינימ

  
הו� עצמי מינימלי הנדרש  ()ביטוח( שירותי� פיננסי�ההו� העצמי של החברה כמוגדר בתקנות הפיקוח על 

ח מההו� העצמי " שניליוימ 101 �כגבוה ב") תקנות ההו� "�להל�( על תיקוניה� �1998ח" התשנ,)ממבטח
 1,197 �גבוה בההו� הראשוני הקיי� בהתא� לתקנות ההו�  .ל"לי הנדרש המתחייב מהתקנות הנאהמינימ

) חברת בת של החברה(מ " ההו� העצמי של מנורה מבטחי� פנסיה בע. הנדרש הראשוניח מההו�"ליוני שימ
 בתחברה (בשומרה החברה בתקופת הדוח השקיעה  .יהמנהלת של קר� פנסעומד בדרישות ההו� לחברה 

לאחר ).  מיליו� כנגד שטר הו�25 � כנגד הו� מניות נפרע ומיליו� 5מתוכ� (ח " מלש30ס$ של ) החברהשל 
 10 �ח כנגד הו� מניות ו" מלש16 (ח"ש מיליו� 26תארי$ המאז� השקיעה מנורה ביטוח בשומרה ס$ נוס0 של 

ל עומדות בדרישות ההו� "כל החברות הנ, נכו� למועד אישור הדוחות הכספיי� ). כנגד שטר הו�ח"שמיליו� 
  . לפי העניי�, שנקבעו לה�

  
כתבי ) SPC (תחברה בת ייעודי, מנורה מבטחי� גיוס הו�גייסה מנורה ביטוח באמצעות , 2008בחודש מאי 

מת של כתבי התחייבות במסגרת הרחבת סדרה קיי. נ.ח ע" מיליוני ש200 �התחייבות נדחי� בס$ של כ
הכספי� גויסו על מנת לעבות את הו� החברה בהתא� לקבוע בהיתר השליטה . 2007שהונפקו בשנת 

  .ח הכספי"לדו )4(ד23ראה ביאור . בקבוצה
  

  . לדוחות הכספיי�14לפרטי� נוספי� לעניי� ההו� העצמי ראה ביאור 
  
        

        דיבידנדדיבידנדדיבידנדדיבידנד
 חילקה החברה 2007 בספטמבר 2ביו� . ח" מיליוני ש50  חילקה החברה דיבידנד בס2007$ באפריל 29ביו� 

  . החברה לא חילקה דיבידנד2008בשנת  .ח" מיליוני ש100דיבידנד בס$ 
  

        
            תוצאות הפעילותתוצאות הפעילותתוצאות הפעילותתוצאות הפעילות

  

        
      כלליכלליכלליכללי

  
  

 בתקופה ח"ש מיליוני 227 לעומת רווח של ח"שליוני ימ 217 �כהנקי בתקופת הדוח הסתכ� בהפסד ה
מהפסדי� , )חיי� וכללי ג� יחד(בעסקי ביטוח בעיקר מקיטו� בעת הירידה ברווח נו. המקבילה אשתקד
  .מימו�בהוצאות בהשקעות ומגידול 

  
 ח"ש מיליוני 190של רווח לעומת ח "ליוני שימ 47.5 �מעסקי ביטוח כללי בתקופת הדוח הסתכ� בהפסד ה

  .אשתקד
  

ח לעומת רווח של "יוני שלימ 51 �בתקופת הדוח הסתכ� בוחסכו� ארו$ טווח הרווח מעסקי ביטוח חיי� 
  .78% � כקיטו� של, שתקדאח "מיליוני ש 229

  
 306 �ב ,מהפעילויות שלא נכללו בתחומי הפעילות לעיל מהשקעות ההפסדי�בתקופת הדוח הסתכמו כלל 

  .438% של גידול, ח אשתקד"מיליוני ש 57הפסד של ח לעומת "מיליוני ש
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        שהורווחושהורווחושהורווחושהורווחונתוני� על פרמיות ביטוח נתוני� על פרמיות ביטוח נתוני� על פרמיות ביטוח נתוני� על פרמיות ביטוח 
        

  ת ביטוח לפי תחומי�ת ביטוח לפי תחומי�ת ביטוח לפי תחומי�ת ביטוח לפי תחומי�פרמיופרמיופרמיופרמיו
  
     בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר31313131לשנה שהסתיימה  ביו� לשנה שהסתיימה  ביו� לשנה שהסתיימה  ביו� לשנה שהסתיימה  ביו�  

  ))))חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((

  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%% 2007200720072007 2008200820082008 

 32% 610,990 806,223 ביטוח רכב רכוש

 48.3% 367,707 545,400 ביטוח רכב חובה

 6.9% 713,197 762,393 אחרכללי ביטוח 

 24.9% 1,691,894 2,114,016 ס$ תחו� ביטוח כללי

� וחיסכו� ארו$ תחו� ביטוח חיי
 טווח

1,826,315 1,761,882 3.7% 

  )926( )1,234( התאמות וקיזוזי�

 14.1% 3,452,850 3,939,097 כ פרמיות שהורווחו ברוטו"סה
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  ::::))))חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((ריכוז תוצאות הפעילות ריכוז תוצאות הפעילות ריכוז תוצאות הפעילות ריכוז תוצאות הפעילות 

  

    31313131לשנה שהסתיימה ביו� לשנה שהסתיימה ביו� לשנה שהסתיימה ביו� לשנה שהסתיימה ביו� 
 בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר 

             2007200720072007 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר 31313131לשנה שהסתיימה ביו� לשנה שהסתיימה ביו� לשנה שהסתיימה ביו� לשנה שהסתיימה ביו� 
            

2008200820082008 2007200720072007 %%%%    
 השינויהשינויהשינויהשינוי

השפעת השפעת השפעת השפעת  ����IFRSתקני התקני התקני התקני ה
����המעבר להמעבר להמעבר להמעבר ל

IFRS 

תקינה תקינה תקינה תקינה 
 ישראליתישראליתישראליתישראלית

רווח מתחומי רווח מתחומי רווח מתחומי רווח מתחומי 
 :::: לפני מס לפני מס לפני מס לפני מסהפעילותהפעילותהפעילותהפעילות

      

       

 )הפסד (רווח
מביטוח חיי� 

 וחסכו� ארו$ טווח

  
51,054 

  
228,584 

  
)77.7%( 

  
228,584 

  
)137,633( 

  
366,217 

) הפסד(רווח 
 מביטוח כללי 

)47,456( 189,807   189,807 18,386 171,421 

 
           

 )הפסד (ס$ רווח
לפני מס מתחומי 

 פעילות ברי דיווח

  
  

3,598 

  
  

418,391 

  
  
)99.1%( 

  
  

418,391 

  
  
)119,247( 

  
  

537,638 

       

הפסד לפני מס 
שלא (מאחרי� 
 )נכללו בתחומי�

  
  
)306,383( 

  
  
)56,905( 

  
  

438.4% 

  
  
)56,905( 

  
  

2,194 

  
  
)59,099( 

) הפסד(כ רווח "סה
 לפני מס

)302,785( 361,486  361,486 )117,053( 478,539 

 מיסי� על הכנסה
 )ת מסהטב(

)85,493( 134,175  134,175 8,728 125,447 

 353,092 )125,781( 227,311   227,311 )217,292( נקי) הפסד(רווח 

        

       ::::מיוחס למיוחס למיוחס למיוחס ל

 353,094 )125,768( 227,326  227,326 )217,322( בעלי מניות בחברה

 )2( )13( )15(   )15( 30 זכויות מיעוט

 353,092 )125,781( 227,311   227,311 )217,292( נקי) הפסד(רווח 

  
  

         וחיסכו� ארו$ טווח וחיסכו� ארו$ טווח וחיסכו� ארו$ טווח וחיסכו� ארו$ טווחביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�ביטוח חיי�תוצאות תחו� תוצאות תחו� תוצאות תחו� תוצאות תחו� 
    

        חיסכו� ארו$ טווחחיסכו� ארו$ טווחחיסכו� ארו$ טווחחיסכו� ארו$ טווחביטוח חיי� וביטוח חיי� וביטוח חיי� וביטוח חיי� ותחו� תחו� תחו� תחו� 
  רווח שלח לעומת"מיליוני ש 51  בתקופת הדוח הסתכ� בס$וחיסכו� ארו$ טווח הרווח מעסקי ביטוח חיי�

 מקיטו� בהכנסות מדמי ניהול בפוליסות ובע ברובוהנ, 78% � כ שלקיטו�, ח אשתקד"מיליוני ש 229
מגידול בהוצאות , )נוסטרו(מקיטו� בהכנסות מהשקעות בפוליסות מבטיחות תשואה , משתתפות ברווחי�

צמודה למדד � נהנהלה וכלליות ומהפסד בגי� עתודות המושקעות בתיק המשתת0 ברווחי� א$ החשיפה בגי
  . המחירי� לצרכ�
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   ::::יאור תוצאות תחו� ביטוח חיי� וחיסכו� ארו$ טווחיאור תוצאות תחו� ביטוח חיי� וחיסכו� ארו$ טווחיאור תוצאות תחו� ביטוח חיי� וחיסכו� ארו$ טווחיאור תוצאות תחו� ביטוח חיי� וחיסכו� ארו$ טווחעיקרי בעיקרי בעיקרי בעיקרי ב

    

  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%% 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 1111����12121212/2008/2008/2008/2008   

 3.7% 1,761,882 1,826,315 פרמיות שהורווחו ברוטו

מהשקעות נטו והכנסות מימו� ) הפסדי�(הכנסות 
 אחרות

  
)1,739,541( 

  
849,510 

 

 1.2% 286,638 290,036 הכנסות מדמי ניהול

 82.0% 34,397 62,613  לותהכנסות מעמ

    

תשלומי� ושינוי בהתחייבות בגי� חוזי ביטוח וחוזי 
  השקעה ברוטו

  
)240,672( 

  
2,104,102 

 

 14.7% 300,001 344,088  והוצאות רכישה אחרותהוצאות שיווק, עמלות

 11.9% 242,051 270,909 הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות

    

 )77.7%( 228,584 51,054  רווח לפני מס

  

ח "מיליוני ש 1,826 �בתקופת הדוח הסתכמו בוחסכו� ארו$ טווח בביטוח חיי� שהורווחו הפרמיות 
   .3.7%גידול של , אשתקד ח"מיליוני ש 1,763 �בהשוואה ל

  
, ח אשתקד" שניליוי מ496ח בהשוואה לס$ של " שניליוימ 505 �הסתכמו בהפוליסות שנפדו בתקופת הדוח 

  .1.8%גידול של 
  
ח "מיליוני ש 849  הכנסות שלח לעומת" מיליוני ש1,739 �מהשקעות בתקופת הדוח הסתכמו בהפסדי� ה

  .אשתקד
        

    פוליסות משתתפות ברווחי�פוליסות משתתפות ברווחי�פוליסות משתתפות ברווחי�פוליסות משתתפות ברווחי�
  

קוח על ית הביטוח הנצברי� בפוליסות משתתפות ברווחי� מושקעי� לפי הוראות חוק הפוכספי עתוד
   .ניכוי דמי ניהולבעות אלו נזקפי� לזכות המבוטחי� רווחי השק.  ותקנותיו)ביטוח( שירותי� פיננסי�

  

ח "מיליוני ש 7,080 �הסתכמו ב 2008 דצמברב 31פוליסות משתתפות ברווחי� ליו� מ התחייבות הנובעות
  .18% �כשל קיטו� , 2007 בדצמבר 31ח ליו� "מיליוני ש 8,606בהשוואה לס$ 

  

 ::::חי�חי�חי�חי�פרטי� בדבר שיעורי התשואות בפוליסות משתתפות ברוופרטי� בדבר שיעורי התשואות בפוליסות משתתפות ברוופרטי� בדבר שיעורי התשואות בפוליסות משתתפות ברוופרטי� בדבר שיעורי התשואות בפוליסות משתתפות ברוו

 

 1992199219921992����2003200320032003פוליסות שהוצאו בשני� פוליסות שהוצאו בשני� פוליסות שהוצאו בשני� פוליסות שהוצאו בשני� 

 ))))''''קר� יקר� יקר� יקר� י((((
     1111����12121212/2008/2008/2008/2008 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 

 4.02% )26.44%( תשואה ריאלית לפני תשלו� דמי ניהול

 2.89% )26.88%( תשואה ריאלית אחרי תשלו� דמי ניהול

   
 6.92% )23.12%( תשואה נומינלית לפני תשלו� דמי ניהול

 5.76% )23.58%( מי ניהולתשואה נומינלית אחרי תשלו� ד

      

 2004200420042004פוליסות שהוצאו החל משנת פוליסות שהוצאו החל משנת פוליסות שהוצאו החל משנת פוליסות שהוצאו החל משנת 

 ))))החדשההחדשההחדשההחדשה' ' ' ' קר� יקר� יקר� יקר� י((((

 1111����12121212/2008/2008/2008/2008 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 

 4.02% )26.44%( תשואה ריאלית לפני תשלו� דמי ניהול

 2.81% )27.67%( תשואה ריאלית אחרי תשלו� דמי ניהול

   

 6.92% )23.12%( תשואה נומינלית לפני תשלו� דמי ניהול

 5.68% )24.4%( אה נומינלית אחרי תשלו� דמי ניהולתשו
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ההשקעה שנזקפו למבוטחי� בפוליסות משתתפות ברווחי� ודמי הניהול ההשקעה שנזקפו למבוטחי� בפוליסות משתתפות ברווחי� ודמי הניהול ההשקעה שנזקפו למבוטחי� בפוליסות משתתפות ברווחי� ודמי הניהול ההשקעה שנזקפו למבוטחי� בפוליסות משתתפות ברווחי� ודמי הניהול ) ) ) ) הפסדיהפסדיהפסדיהפסדי((((פרטי� בדבר רווחי פרטי� בדבר רווחי פרטי� בדבר רווחי פרטי� בדבר רווחי 
 ):):):):חחחח""""במיליוני שבמיליוני שבמיליוני שבמיליוני ש((((
     1111����12121212/2008/2008/2008/2008 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 

ההשקעה הנומינליי� ) הפסדי(רווחי 
 שנזקפו למבוטחי� לאחר דמי הניהול

  
)1,908.8( 

  
398.6 

 98.1 63.5 דמי ניהול

  
  לעומתח"מיליוני ש 64 �כו בהסתכמההכנסות מדמי ניהול בביטוח חיי� משתת0 ברווחי� בתקופת הדוח 

 עד 1992בפוליסות משתתפות ברווחי� שהונפקו בשני�  .35% � של כקיטו� ,ח אשתקד"שמיליוני  98 �כ
ני� בשיעורי� הקבועי� בתקנות והנגזרי�  רשאי מבטח לגבות דמי ניהול קבועי� ודמי ניהול משת2003

. דמי הניהול המשתני� נגבי� רק בגי� תשואה ריאלית חיובית. מהתשואה הריאלית של תיק ההשקעות
במידה והושגה תשואה ריאלית שלילית המבטח מנוע מגביית דמי הניהול המשתני� עד אשר התשואה 

הושגה תשואה ריאלית , ההו� בתקופת הדוחכתוצאה מהירידות בשוק . שתושג תכסה את ההפסד הריאלי
הקבוצה מנועה מגביית דמי ניהול משתני� עד להשלמת , כפועל יוצא. 26.88% �שלילית בשיעור של כ
 מיליוני 271אובד� ההכנסות הפוטנציאליות מדמי ניהול כאמור מוער$ בס$ של . ל"התשואה השלילית הנ

דמי , 2004ע לפוליסות משתתפות ברווחי� שהונפקו החל משנת כי בכל הנוג, יצוי� .31.12.08 נכו� ליו� ח"ש
הניהול הנגבי� הינ� דמי ניהול קבועי� בלבד ואשר על כ� להפסדי� בהשקעות אי� השלכה כאמור על 

  . גביית דמי הניהול
  
  

 ): ): ): ): חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((הרכב הנכסי� בפוליסות משתתפות ברווחי� הרכב הנכסי� בפוליסות משתתפות ברווחי� הרכב הנכסי� בפוליסות משתתפות ברווחי� הרכב הנכסי� בפוליסות משתתפות ברווחי� 

   

 31.12.200731.12.200731.12.200731.12.2007ליו� ליו� ליו� ליו�  31.12.200831.12.200831.12.200831.12.2008ליו� ליו� ליו� ליו�  

   
  16,742  14,578 הוצאות רכישה נדחות

  45,613  36,869 חייבי� ויתרות חובה
  76,736 91,883 פרמיות לגבייה

  2,633,650  2,571,014 נכסי חוב סחירי�
  3,114,921  2,412,110 נכסי חוב שאינ� סחירי�

  2,562,180  1,354,933 מניות
  641,230  797,952 אחרות

  321,259  425,016 ומני�מזומני� ושווי מז

            9,412,3319,412,3319,412,3319,412,331     7,704,357,704,357,704,357,704,355555 ככככ""""ההההסססס
  
  
  

        ענ0 הפנסיהענ0 הפנסיהענ0 הפנסיהענ0 הפנסיה
      ממממ"""" מנורה מבטחי� פנסיה בע מנורה מבטחי� פנסיה בע מנורה מבטחי� פנסיה בע מנורה מבטחי� פנסיה בע����מתייחסות לתוצאות חברה מאוחדת מתייחסות לתוצאות חברה מאוחדת מתייחסות לתוצאות חברה מאוחדת מתייחסות לתוצאות חברה מאוחדת ענ0 הפנסיה ענ0 הפנסיה ענ0 הפנסיה ענ0 הפנסיה תוצאות פעילות תוצאות פעילות תוצאות פעילות תוצאות פעילות 

  

 ):):):):חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((עיקרי ביאור תוצאות הפעילות בענ0 הפנסיה עיקרי ביאור תוצאות הפעילות בענ0 הפנסיה עיקרי ביאור תוצאות הפעילות בענ0 הפנסיה עיקרי ביאור תוצאות הפעילות בענ0 הפנסיה 

    

  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%% 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 1111����12121212/2008/2008/2008/2008  

 )68.4%( 13,554 4,285  והכנסות מימו�הכנסות מהשקעות נטו

 20.2% 188,553 226,562 הכנסות מדמי ניהול

הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
 אחרות

  
39,184 

  
9,620 

  
307.3% 

 6.8% 104,483 111,615 הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות

       

 ))))7.97.97.97.9%%%%(((( 88,00488,00488,00488,004 81,08881,08881,08881,088 כ רווח לפני מסכ רווח לפני מסכ רווח לפני מסכ רווח לפני מס""""סהסהסהסה
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גידול .  לעומת התקופה המקבילה אשתקד20% �גידול של כ, ח" מיליו� ש38 �ול גדלו בכהכנסות מדמי ניה
  . זה נובע מגידול בהיק0 ההכנסות מדמי גמולי� שנגבו

  
 לעומת התקופה 32% �גידול של כ, ח"מיליו� ש 37 �הנהלה וכלליות גדלו בס$ של כ, הוצאות השיווק

הוצאות . ח" מיליו� ש29.5 �ל הוצאות השיווק בס$ של כגידול זה נובע בעיקרו מגידו. המקבילה אשתקד
  .אלה מיוחסות בעיקר לתשלו� עמלות לסוכני� ולרכישת כיסויי� ביטוחיי� משלימי� למבוטחי�

        
  כלליכלליכלליכלליההההביטוח ביטוח ביטוח ביטוח תוצאות תחומי פעילות התוצאות תחומי פעילות התוצאות תחומי פעילות התוצאות תחומי פעילות ה

  

 חבויות אחרות וענפי רכוש, רכב חובה, רכב רכוש: עסקי הביטוח הכללי מחולקי� לארבעה ענפי פעילות
  . אחרי�

  
לאור זאת .  פעילות הקבוצה בתחו� ביטוח כללי כוללת ג� את פעילותה של שומרה2007החל מסו0 שנת 

 המפורטי� לעיל ולהל� כוללי� את פעילותה של הקבוצה כולל פעילות 2008הנתוני� המתייחסי� לשנת 
  . כוללי� את פעילות הקבוצה ללא פעילות שומרה2007ואילו נתוני , שומרה

  
  

 ):         ):         ):         ):         חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((קרי ביאור תוצאות תחו� ביטוח כללי קרי ביאור תוצאות תחו� ביטוח כללי קרי ביאור תוצאות תחו� ביטוח כללי קרי ביאור תוצאות תחו� ביטוח כללי עיעיעיעי

    

  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%% 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 1111����12121212/2008/2008/2008/2008  

 24.9% 1,691,894 2,114,016 פרמיות שהורווחו ברוטו

 )27.6%( 162,893 118,011 רווחי� מהשקעות נטו והכנסות מימו�

 54.4% 38,330 59,170 הכנסות מעמלות

ויות בגי� חוזי תשלומי� ושינוי בהתחייב
 ביטוח ברוטו

  
1,644,623 

  
1,174,895 

  
40.0% 

הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
 אחרות

  
474,309 

  
397,129 

  
19.4% 

 134.8% 28,316 66,495 הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות

        

             189,807189,807189,807189,807 ))))47,45647,45647,45647,456(((( לפני מסלפני מסלפני מסלפני מס) ) ) ) הפסדהפסדהפסדהפסד((((רווח רווח רווח רווח 

  
  

  :תחו� פעילות ביטוח רכב רכוש
  

 ):):):):חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((רי ביאור תוצאות הפעילות בענ0 רכב רכוש רי ביאור תוצאות הפעילות בענ0 רכב רכוש רי ביאור תוצאות הפעילות בענ0 רכב רכוש רי ביאור תוצאות הפעילות בענ0 רכב רכוש עיקעיקעיקעיק

    

  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%% 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 1111����12121212/2008/2008/2008/2008 

 32% 610,990 806,223 פרמיות שהורווחו ברוטו

   רווחי� מהשקעות נטו והכנסות מימו�
18,682 

  
25,736 

  
)27.4%( 

 0.9% 2,797 2,823 הכנסות מעמלות

    
� חוזי תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי

 ביטוח ברוטו
  
  

605,606 

  
  

447,639 

  
  

35.3% 

    
הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
 אחרות

  
203,236 

  
158,549 

  
28.2% 

 46.9% 13,093 19,237 ואחרות הוצאות הנהלה וכלליות

    16,151 )286( לפני מס ) הפסד(רווח 
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  :תחו� פעילות ביטוח רכב חובה

  
 ):):):):חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש(((( הפעילות בענ0 רכב חובה  הפעילות בענ0 רכב חובה  הפעילות בענ0 רכב חובה  הפעילות בענ0 רכב חובה עיקרי ביאור תוצאותעיקרי ביאור תוצאותעיקרי ביאור תוצאותעיקרי ביאור תוצאות

    
  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%% 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 1111����12121212/2008/2008/2008/2008     

 48.3% 367,707 545,400 פרמיות שהורווחו ברוטו

 רווחי� מהשקעות נטו והכנסות מימו�
  

62,661 
  

85,516 
  
)26.7%( 

תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי 
 ביטוח ברוטו

  
  

566,335 
  

291,427 
  

94.3% 
הוצאות שיווק והוצאות רכישה , ותעמל

 אחרות
  

61,273 
  

43,669 
  

40.3% 

 346.8% 5,071 22,656  ואחרותהוצאות הנהלה וכלליות

    102,740 )47,506( לפני מס) הפסד(רווח 
  

            :::: אחר אחר אחר אחרכלליכלליכלליכלליתחו� פעילות ביטוח תחו� פעילות ביטוח תחו� פעילות ביטוח תחו� פעילות ביטוח 
  
  
  

 ):):):):חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש((((    ביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרביטוח כללי אחרענפי ענפי ענפי ענפי עיקרי ביאור תוצאות הפעילות בעיקרי ביאור תוצאות הפעילות בעיקרי ביאור תוצאות הפעילות בעיקרי ביאור תוצאות הפעילות ב

 
  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%% 1111����12121212/2007/2007/2007/2007 1111����12121212/200/200/200/2008888

 6.9% 713,197 762,393 פרמיות שהורווחו ברוטו

 )29.0%( 51,641 36,668 רווחי� מהשקעות נטו והכנסות מימו�

 58.6% 35,533 56,347 הכנסות מעמלות

תשלומי� ושינוי בהתחייבויות בגי� חוזי 
 ביטוח ברוטו

472,682 435,829 8.5% 

כישה הוצאות שיווק והוצאות ר, עמלות
 אחרות

209,800 194,911 7.6% 

 142.3% 10,152 24,602 הוצאות הנהלה וכלליות

  )99.5%( 70,916 336 רווח לפני מס 

  
  

     ::::פרמיות ברוטו והרווח לפי תחומי פעילות בביטוח כלליפרמיות ברוטו והרווח לפי תחומי פעילות בביטוח כלליפרמיות ברוטו והרווח לפי תחומי פעילות בביטוח כלליפרמיות ברוטו והרווח לפי תחומי פעילות בביטוח כללי

 

 חחחח""""באלפי שבאלפי שבאלפי שבאלפי ש 

 ככככ"""" סה סה סה סה חבויותחבויותחבויותחבויות רכוש ואחרי�רכוש ואחרי�רכוש ואחרי�רכוש ואחרי� רכב חובהרכב חובהרכב חובהרכב חובהרכב רכוש     רכב רכוש     רכב רכוש     רכב רכוש      

      כ פרמיות ברוטוכ פרמיות ברוטוכ פרמיות ברוטוכ פרמיות ברוטו""""סהסהסהסה

01010101����11112222/2008/2008/2008/2008 836,971  557,301  519,217  243,834  2,157,323  

01010101����12121212/2007/2007/2007/2007 645,740  373,918  493,381  242,711  1,755,750  

 22.9% 0.5% 5.2% 49.0% 29.6%  שינוי שינוי שינוי שינוי%%%%

      ))))הפסדהפסדהפסדהפסד((((    רווחרווחרווחרווח

01010101����12121212/2008/2008/2008/2008 )286( )47,506( 2,800 )2,464( )47,456( 

01010101����12121212/2007/2007/2007/2007 16,151 102,740 30,810 40,106 189,807 

   )91%(    שינוי שינוי שינוי שינוי%%%%
  

        תוצאות תחומי פעילות הביטוח הכלליתוצאות תחומי פעילות הביטוח הכלליתוצאות תחומי פעילות הביטוח הכלליתוצאות תחומי פעילות הביטוח הכללי
  
 190 �של כח לעומת רווח בס$ "ליוני ש מי47 �כמעסקי ביטוח כללי בתקופת הדוח הסתכ� בההפסד 

 150 � של כבס$הירידה ברווח נובעת מפעילות בענ0 רכב חובה . אשתקדבתקופה המקבילה ח "ליוני שימ
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מענ0 חבויות אחרות , ח" מיליו� ש16 �מענ0 ביטוח רכב רכוש בס$ של כ, )הסבר להל�ראה  (ח"שמיליו� 
  .ח"מיליו� ש 28 �ח ומענפי רכוש אחרי� בס$ של כ"מיליו� ש 43 �בס$ של כ
  

 1,692 �כח בהשוואה ל"מיליוני ש 2,114 �כבתקופת הדוח הסתכמו בשהורווחו פרמיה ודמי� מהכנסות 
עיקר הגידול נובע מצירו0 פעילות שומרה . 25% �גידול של כ, אשתקדה בתקופה המקבילח " שמיליוני

  . לראשונה
  

בתקופה ח "מיליוני ש 163 �כח לעומת "מיליוני ש 118 –כבתקופת הדוח הסתכמו בנטו הכנסות מהשקעות 
  . 28% �ירידה של כ, אשתקד המקבילה
  

גידול , אשתקדח בתקופה המקבילה "י ש מיליונ38 �ח לעומת כ" מיליוני ש59 �הכנסות מעמלות עמדו על כ
לפיה נלקחי� , הגור� העיקרי לשינוי נובע משינוי בשיטת ההתחשבנות מול מבטחי המשנה. 54% �של כ

  . בחשבו� ג� הדמי� לעניי� פרמיית ביטוח משנה ובמקביל גדלה העמלה המשולמת לחברה
  

         רכב רכוש רכב רכוש רכב רכוש רכב רכושביטוחביטוחביטוחביטוחתחו� פעילות תחו� פעילות תחו� פעילות תחו� פעילות 
  

ח " מיליו� ש16 �ח לעומת רווח של כ" שמיליוני 0.3 �ו בס$ של כ הדוח הינבתקופתההפסד לפני מס 
הירידה נובעת בעיקר מהרעה בתוצאות החיתומיות וירידה בהכנסות . בתקופה המקבילה אשתקד

  .   מהשקעות
        

        תחו� פעילות ביטוח רכב חובה תחו� פעילות ביטוח רכב חובה תחו� פעילות ביטוח רכב חובה תחו� פעילות ביטוח רכב חובה 
  

ח בתקופה " ש מיליו�103 �ח לעומת רווח של כ" מיליו� ש48 �הפסד לפני מס של כ  נוצר2008בשנת 
ח בשחרור " מיליו� ש75 �ירידה של כ: הירידה ברווח נובעת בעיקרה מהגורמי� הבאי�. המקבילה אשתקד

 מיליו� 15 �גידול בהערכת התביעות התלויות בכ, 2004 ביחס לשנת חיתו� 2005הצבירה של שנת חיתו� 
 שנזקפה לתביעות התלויות  בי� התשואה שהושגה בפועל על התביעות התלויות לבי� הריביתהפרש, ח"ש

ח " מיליו� ש17 �ח והפחתת הפרש מקורי בשומרה בס$ של כ" מיליו� ש32על פי הנחיות המפקח בס$ של 
  . וירידה בהכנסות מהשקעות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

  
  

         כללי אחר כללי אחר כללי אחר כללי אחרביטוחביטוחביטוחביטוחתחו� פעילות תחו� פעילות תחו� פעילות תחו� פעילות 
  

 בתקופה המקבילה ח"שמיליו�  71 � לעומת כח"ש  מיליוני0.3 �הרווח לפני מס בתקופת הדוח הינו כ
 ,הירידה נובעת בעיקרה מקיטו� ברווח בענ0 דירות ומשכנתאות. 99.5% �אשתקד המהווה ירידה של כ

  . ובפרט בענ0 חבות מעבידי� וכ� מירידה בהכנסות מהשקעותקיטו� ברווח בענפי חבויות אחרות מ
  

     גילוי בדבר ירידת ער$ של נכסי� פיננסיי�גילוי בדבר ירידת ער$ של נכסי� פיננסיי�גילוי בדבר ירידת ער$ של נכסי� פיננסיי�גילוי בדבר ירידת ער$ של נכסי� פיננסיי�
        

והמניות שאינ� סחירות השייכי� ) נכסי חוב ומניות סחירות( הנכסי� הסחירי� הקבוצה סיווגה את
למעט נכסי� כאמור הכלולי� בתיק השקעות כנגד פוליסות משתתפות (לחברות הביטוח שבקבוצה 

  ).לדוחות הכספיי� )4(ז2ראה ביאור (כנכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה , )ברווחי�
  

לפי , בשל ירידת ער$ נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה) קר� הו�( עצמי להל� פירוט הסכומי� שנזקפו להו�
         .ח ובהתא� לתקופת ההחזקה בה�"שיעור ירידת הער$ ממועד רכישת� ועד לתארי$ הדו

  
השיקולי� שעמדו בבסיס הקביעה כי ירידות ער$ בשווי הוג� של נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה נזקפו 

  :הינ� כדלקמ�) ווח והפסדולא לר(ישירות להו� העצמי 
        

  )ח"באלפי ש (מכשירי חוב
    12121212מעל מעל מעל מעל          חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�9999����12121212         חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�6666����9999         חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�6666עדעדעדעד        

        חודשי�חודשי�חודשי�חודשי�
        

        ככככ""""סהסהסהסה
  )17,205(  )10,073(  )603(  )2,922(  )3,607(        20202020%%%%עד עד עד עד 

20202020%%%%    ����    40404040%%%%        )8,913(  )4,716(  )2,623(  )18,481(  )34,734(  
  )59,008(  )40,133(  )904(  )16,302(  )1,669(        40404040%%%%מעל מעל מעל מעל 

  18,050  7,894  2,847  3,152  4,156        ליהליהליהליהעעעע
  )92,897(  )60,793(  )1,283(  )20,788(  )10,033(        ככככ""""סהסהסהסה

        
  : את הגורמי� הבאי�, בי� היתר, החברה בחנה, בכדי לבחו� ירידת ער$ של מכשירי חוב
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  ;קשיי� פיננסיי� משמעותיי� של המנפיק או של החייב �

  ;ומי ריבית או קר�הפרת חוזה כגו� אי עמידה בתנאי� או פיגור בתשל �

הענקת הקלה ללווה הנובעת בעיקרה מקשיי� פיננסיי� אשר לא הייתה נשקלת על ידי המלווה  �
  ;בנסיבות אחרות

  ;צפי כי הלווה יכנס להלי$ פשיטת רגל או לארגו� מחדש פיננסי אחר �

  ;היעלמות שוק פעיל לאותו נכס פיננסי כתוצאה מקשיי� פיננסיי� �

דידה באומד� תזרימי המזומני� העתידיי� מקבוצה של נכסי� פיננסיי� קיומה של ירידה הניתנת למ �
למרות שלא נית� עדיי� לשיי$ את הירידה לנכסי� פיננסיי� בודדי� , מאז ההכרה לראשונה בנכסי� אלה

  ;בתו$ הקבוצה האמורה

  ;בחוות דעת המבקרי� של הלווה, א� קיימת, הפנייה להערת עסק חי �

שיעור הו� עצמי ; ח"שיעור תשואה על אג; הו� חוזר, � של הלווה ובכלל זהבחינת יחסי� פיננסיי� שוני �
  ; פירעונות צפויי� של הלווה בשנתיי� קרובות; שווי מזומני�; למאז�

  ;א� קיימי�, ערבויות/שווי ביטחונות �

  ;א� קיי� ובחינת עדכוני� לעניי� זה, דירוג חיצוני של הלווה �

  ). בבעלות ממשלתית סווגו ברמת סיכו� נמוכהתאגידי� (זהות בעלי השליטה של הלווה  �
  

הפחתות ער$ מכשירי חוב בוצעו בהתא� לחוות דעת מקצועית של אג0 ההשקעות של הקבוצה אשר מכיר 
  .ועוקב אחר הלווי� באופ� שוט0 ואשר שיקלל על פי מיטב שיקול דעתו את הגורמי� דלעיל

        
  )ח"באלפי ש (מכשירי� הוניי�

        ככככ""""סהסהסהסה         חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�12121212מעל מעל מעל מעל          חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�9999����12121212        י�י�י�י� חודש חודש חודש חודש6666����9999         חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�6666עד עד עד עד   

  )2,717(  )398(  )616(  )431(  )1,272(        20202020%%%%עד עד עד עד 
  4,188  3,897  60  62  169        עלית ער$עלית ער$עלית ער$עלית ער$

        1,4711,4711,4711,471        3,4993,4993,4993,499        ))))556556556556((((        ))))369369369369((((        ))))1,1031,1031,1031,103((((        ככככ""""סהסהסהסה
  

רווח והפסד מתבצעת להעברת שינוי בשל ירידת ער$ מקר� הו� . כל שינוי בשווי הוג� נזק0 לקר� הו�, ככלל
   :במקרי� הבאי�

  ;20%ירידת ער$ מעל  �

        ; מעל שנהע המוחזק"של ניי20% � ל10%ירידת ער$ בי�  ����
        

  )ח"באלפי ש (כ מכשירי חוב ומכשירי� הוניי�"סה
    12121212מעל מעל מעל מעל          חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�9999����12121212         חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�6666����9999         חודשי� חודשי� חודשי� חודשי�6666עד עד עד עד         

        חודשי�חודשי�חודשי�חודשי�
        ככככ""""סהסהסהסה

  )19,922(  )10,471(  )1,219(  )3,353(  )4,879(        20202020%%%%עד עד עד עד 
20202020%%%%    ����    40404040%%%%        )8,913(  )4,716(  )2,623(  )18,482(  )34,734(  
  )59,008(  )40,133(  )904(  )16,302(  )1,669(        40404040%%%%מעל מעל מעל מעל 
  22,239  11,791  2,908  3,215  4,325        עליהעליהעליהעליה

  )91,425(  )57,295(  )1,838(  )21,156(  )11,136(        ככככ""""סהסהסהסה
            

        
  תזרי� מזומני�תזרי� מזומני�תזרי� מזומני�תזרי� מזומני�

  

  .ח"שמיליוני  302 �פעילות שוטפת הסתכמו בתקופת הדוח במ נבעותזרימי המזומני� נטו ש
  

 וכוללי� ח"מיליוני ש 91 �תזרימי המזומני� נטו ששימשו לפעילות השקעה הסתכמו בתקופת הדוח ב
בקיזוז  ,ח"ש מיליוני 63 �השקעה בנכסי� בלתי מוחשיי� בס$ כ, ח" מיליוני ש35 �רכישת רכוש קבוע בס$ כ

 מיליוני 5 �יי� בס$ כ ותמורה ממימוש נכסי� בלתי מוחשח"ש מיליו� 2 �תמורה ממימוש רכוש קבוע בס$ כ
   . ח"ש
  

הכוללי� פירעו� ח "מיליוני ש 2 �כפעילות מימו� הסתכמו בתקופת הדוח בל שימשושתזרימי המזומני� נטו 
 מיליוני 203 �כשל ח בקיזוז קבלת התחייבויות פיננסיות בס$ " מיליוני ש205 �התחייבויות פיננסיות בס$ כ

  .ח"ש
 7 �רות המזומני� גרמה להגדלה של יתרת המזומני� בס$ של כהשפעת התנודות בשער החליפי� על ית

ביתרות המזומני� ושווי בעליה התוצאה הכוללת של הפעילות שתוארה לעיל מסתכמת . ח"שמיליוני 
  .ח"י שמיליונ 804 �כ הינה דוחיתרת המזומני� לתארי$ ה. ח"מיליוני ש 216המזומני� בס$ של 
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            מקורות מימו�מקורות מימו�מקורות מימו�מקורות מימו�
  

 835י החברה לתארי$ הדוח הינה "� ארו$ בגי� כתבי התחייבות נדחי� שהונפקו עיתרת הלוואות לזמ
   .2007 בדצמבר 31ח ליו� "מיליוני ש 614לעומת ח "מלש

  

ח באמצעות הנפקת כתבי התחייבות על ידי חברת הבת " מיליוני ש200 גייסה החברה 2007בחודש מאי 
  .מ"מנורה מבטחי� גיוס הו� בע

  

. ח" מיליוני ש400החזקות הלוואה בס$ מבטחי�  מנורה –יבלה החברה מחברת הא�  ק2007, בחודש יולי
ח " זאת עד למועד רישו� אג,4.78% צמודת מדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של היתהההלוואה 

 הריבית הופחתה) 2008 לפברואר 27ביו� (לאחר הרישו� למסחר . בבורסהשהנפיקה חברת הא� למסחר 
לפרוע את ההלוואה בחלקה או במלואה היתה והחברה רשאית , רעו�י מועד פ לא נקבעלהלוואה. 0.5% �ב

   .ל במלואה"נכו� לתארי$ הדוח נפרעה ההלוואה הנ .בכל עת ועל פי שיקול דעתה
  

כתבי הרחבת סדרה של באמצעות  , ער$ נקובח"ש מיליוני 200ס$ נוס0 של  גייסה החברה 2008בחודש מאי 
  .מ"חברת הבת מנורה מבטחי� גיוס הו� בעדי על ישגויסו התחייבות 

  

  
        גילוי בדבר שכר רואי החשבו� המבקרי�גילוי בדבר שכר רואי החשבו� המבקרי�גילוי בדבר שכר רואי החשבו� המבקרי�גילוי בדבר שכר רואי החשבו� המבקרי�

  

המכהני� בתפקיד� החל , רואי החשבו� המבקרי� של החברה הנ� קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבו�
   .ח עזרא גבאי"השות0 המטפל הנו רו. 1999משנת 

   

        ))))ממממ""""לא כולל מעלא כולל מעלא כולל מעלא כולל מע((((ח ח ח ח """"שכר באלפי ששכר באלפי ששכר באלפי ששכר באלפי ש 

 2007200720072007לשנת לשנת לשנת לשנת       2008200820082008לשנת לשנת לשנת לשנת  

 
 ביקורתביקורתביקורתביקורת

 ושירותי מסושירותי מסושירותי מסושירותי מס
 שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�

 אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    
     

  ככככ""""סהסהסהסה
 ביקורתביקורתביקורתביקורת

 ושירותי מסושירותי מסושירותי מסושירותי מס
 שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�

 אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    
     

 ככככ"""" סה סה סה סה

 1,665 418 1,247  2,141 518 1,623 החברה
שומרה חברה לביטוח 

  ��� 312 מ"בע
         

312     ��� ���  
          

��� 

מבטחי� קרנות פנסיה 
 353 48 305  465 70 395 חברה מנהלת�מ"בע

 10  ��� 10  10  ��� 10חברות אחרות                                             

 2,0282,0282,0282,028 466466466466 1,5621,5621,5621,562  2,9282,9282,9282,928 588588588588 2,3402,3402,3402,340 ככככ""""סהסהסהסה

  
א וליווי המעבר לתקני "ייעו) בנושא ענ, סקר סיכוני�, שכר בגי� שירותי� אחרי� מתייחס לייעו) אקטוארי

IFRS.  
  

 שעותשעותשעותשעות 

 2020202007070707לשנת לשנת לשנת לשנת   2008200820082008לשנת לשנת לשנת לשנת  

 ביקורתביקורתביקורתביקורת 
 ושירותי מסושירותי מסושירותי מסושירותי מס

 שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�
 אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    

 ביקורתביקורתביקורתביקורת  ככככ""""סהסהסהסה
 ושירותי מסושירותי מסושירותי מסושירותי מס

 שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�
 אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    

     
 ככככ""""סהסהסהסה    

 5,958 999 4,959  8,499 1811 6,688 החברה
שומרה חברה לביטוח 

    ���     ���     ���  1,255  ��� 1,255 מ"בע
מבטחי� קרנות פנסיה 

 חברה מנהלת�מ"בע
2,200 170 2,370  1,500 100 1,600 

חברות אחרות                                             
45   45  50 ���  50 

 7,6087,6087,6087,608 1,0991,0991,0991,099 6,5096,5096,5096,509  12,16912,16912,16912,169 1,9811,9811,9811,981 10,18810,18810,18810,188 ככככ""""סהסהסהסה
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 אלפי 90במסגרת שירותי המס נכללו שירותי� שאינ� שירותי הגשת דוחות מס לרשויות המס בס$ של 
  . 2007 שעות בשנת 300מו לס$ של השעות שהושקעו לעניי� זה הסתכ. 2007 בשנת ח"ש
   

שכר הטרחה של רואי החשבו� בגי� שירותי ביקורת נקבע על ידי הנהלת החברה וזאת לאחר משא ומת� 
על תערי0 מקובל עבור ביקורת בתאגידי� שפעילות� מחייבת מומחיות והבנה , בי� היתר, בהתבסס

  .מעמיקי� בסביבה החשבונאית והעסקית הרלבנטיי�
  

             לנושאי משרה לנושאי משרה לנושאי משרה לנושאי משרהתשלומי�תשלומי�תשלומי�תשלומי�
  

 בהמלצת דירקטוריו�, אושר) הא�החברה (החזקות מבטחי� ל מנורה "כה� ג� כמנכמר ה"היושכרו של 
נושאי המשרה הבכירה חלק מ.  בתוק0 לחמש שני�2007באסיפה כללית בחודש ינואר , מנורה החזקות

,  הוא בחברהעבודת�עיקר ואול� בשל העובדה כי , ה הא�בחברה משמשי� ג� כנושאי משרה בחבר
) 13כולל משכורת (שכר� של נושאי המשרה האמורי� מורכב בעיקרו משכר חודשי . שכר� משול� על ידה

בהתבסס על תרומת� לתוצאות , בי� היתר, בתוספת הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ובונוס המשול�
ל החברה המכה� ג� "לפרטי� בדבר שכרו של מנכ. הפעילות של הקבוצה ועל פי החלטת הדירקטוריו�

להערכת הדירקטוריו� התשלומי� לנושאי המשרה הבכירה הינ� . החזקותל מנורה מבטחי� "מנכמשנה לכ
כי על רקע המשבר , יצוי�. תמורה סבירה והוגנת ביחס למורכבות תפקיד� על האחריות הכרוכה בה

 לפרטי� בדבר .שנתיהכלכלי והשלכותיו על הקבוצה ויתרו המנהלי� הבכירי� בקבוצה על הבונוס ה
ראה דוח פרטי� נוספי�  ,2008 בשנת לנושאי המשרה הבכירההתשלומי� ששילמה החברה והתחייבויותיה 

  .להל�) לדוח התקופתי' פרק ד(
  

        גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגידגילוי בדבר מבקר פנימי בתאגידגילוי בדבר מבקר פנימי בתאגידגילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד
  

 פרטי המבקר הפנימיפרטי המבקר הפנימיפרטי המבקר הפנימיפרטי המבקר הפנימי
 בינואר 8 � בח שמונה לתפקיד"רו, המבקר הפנימי הראשי של החברה בתקופת הדוח היה שמואל שור)

 �1992ב"התשנ, לחוק הביקורת הפנימית) א(3המבקר הפנימי עמד בכל התנאי� הקבועי� בסעי0 . 2007
חוק " �להל� (�1999ט"התשנ, לחוק החברות) ב(146וכ� בהוראות סעי0 ) "חוק הביקורת הפנימית" �להל�(

  .  לחוק הביקורת הפנימית8ובהוראות סעי0 ) "החברות
  

 ,כמבקר פנימי במנורה מבטחי� החזקותבמקביל ג�  שמשמשו עובד שכיר של החברה המבקר הפנימי הינ
 1החל מיו� . בקבוצה וכ� כמבקר פנימי בחברות בנות וחברות קשורות נוספות ,חברה הא� של החברהה

בהתא� להנחיות , חברה חדל המבקר הפנימי לשמש בתפקיד ממונה על תלונות הציבור ב2008בינואר 
  .טוחהמפקח על הבי

        
 דר$ המינוידר$ המינוידר$ המינוידר$ המינוי

המינוי .  על פי המלצת ועדת הביקורת ובאישור הדירקטוריו�2007 בינואר 8המבקר הפנימי מונה ביו� 
ל ומנהל אג0 חשבות "כישוריו וניסיונו בחברה בתפקידו הקוד� כמשנה למנכ, אושר על רקע השכלתו

  . שני�7 �וכספי� במש$ תקופה של כ
        

 
 זהות הממונה על המבקר הפנימיזהות הממונה על המבקר הפנימיזהות הממונה על המבקר הפנימיזהות הממונה על המבקר הפנימי

  .ר הדירקטוריו�"ממונה הארגוני על מבקר הפני� הינו יוה
        

 תכנית עבודהתכנית עבודהתכנית עבודהתכנית עבודה

 נער$ מיפוי של מוקדי סיכו� בחברה לצור$ עריכת תכנית עבודה רב שנתית 2007במהל$ שנת העבודה   .א
 4 �שנתית להעבודה הרב תכנית ו 2008 תכנית העבודה לשנת. 2011 עד 2008ממוקדת סיכוני� לשני� 

נדונו ואושרו על ידי ועדת הביקורת לאחר שההצעה לתכנית העבודה , אמור כ2011שני� עד שנת 
העבודה הרב שנתית התייחסה לתדירות ולהיק0 תכנית . ל"ר הדירקטוריו� והמנכ"הועברה לעיונ� של יו

והתבססה על מיפוי פעילויות , שבה� תבוצע ביקורת בכל תחו� פעילות של החברה ברמה שנתית
סקרי הסיכוני� נערכו בסיוע . עולי שנער$ בתחומי הפעילות השוני� בחברההחברה וסקר סיכוני� תפ

על פי . COSOתכנית העבודה נבנתה על בסיס מתודולוגיות מקובלות לרבות . של גור� מקצועי חיצוני
פעילויות פחות מהותיות יבוקרו על פי העניי� אחת , התכנית כל פעילות מהותית תבוקר אחת לשנה

התכנית , כ�� כמו. ובכל מקרה כל פעילות תבוקר בתדירות של אחת לארבע שני�,לשנתיי� או שלוש
מבקר של �ח"רוקוימה התייעצות ע�  כ�ו התחשבה בקיומ� של בקרות וממצאי ביקורת בשני� קודמות

�לצורכי ביקורת אדלמעקב אחר תיקו� ליקויי� וכ� שעות תכנית העבודה הקצתה ג� שעות . החברה
 . הוק
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 לא , בפועל. לדיו� ואישור ועדת הביקורתהובאהל ו"ר והמנכ" לעיו� היוהועברה כאמור תכנית העבודה  .ב
 .ועדת הביקורת כפי שאושרה בוהיו סטיות מהותיות מתכנית העבודה

 
 היק0 העסקההיק0 העסקההיק0 העסקההיק0 העסקה

תכנית העבודה נקבע ב לפי מספר שעות בתאגיד ובתאגידי� מוחזקי� פעילות הביקורתהיק0   .א
   � ועומדת בדרישות הממונה על שוק ההו� לעניי� זה כנגזרת מסקר הסיכוני� המאושרת

  
שומרה נוספה . מ"מ ושומרה חברה לביטוח בע"מנורה מבטחי� פנסיה בע: תאגידי� מוחזקי�*

 .2008לקבוצה מתחילת שנת 

) עובד החברה(מבקר פנימי יעודי מכה�  )חברה בת עיקרית של החברה(מ "במנורה מבטחי� פנסיה בע  .ב
מיקור (קר יעודי מבמכה�  בשומרה .אשר מבצע את ביקורת הפני� בעצמו וג� באמצעות מיקור חו)

 .אשר מבצע ביקורת פני� בעצמו) חו)

)  שעות מיקור חו)890מתוכ� ( שעות ביקורת 2,773הושקעו , נוס0 לשעות הביקורת כמפורט לעיל  .ג
  . בחברות קשורות

 . ביחס לתקופת הדיווח האחרונה57% �היק0 שעות הביקורת הפנימית בחברה גדל ב  .ד

 
 עריכת הביקורתעריכת הביקורתעריכת הביקורתעריכת הביקורת

 ובהתא� להנחיות מקצועיות כפי שאומצו בישראלתקני� מקצועיי� המקובלי� הביקורת נערכה על פי 
 וכ� בהתא� להוראות הדי� הרלבנטיות לכל חברה ,ופורסמו על ידי לשכת המבקרי� הפנימיי� בישראל

  .מפקח על עבודת מבקר הפני�, באמצעות ועדת הביקורת שלו, הדירקטוריו�. לפי העניי�, בקבוצה

 
 גישה למידעגישה למידעגישה למידעגישה למידע

למאגר , לרבות למסמכי�, הפנימי ולשאר המבקרי� במער$ הביקורת גישה חופשית לכל מקור מידעלמבקר 
  . רגיל או ממוחשב ולנתוני� כספיי�

 
 די� וחשבו� המבקר הפנימידי� וחשבו� המבקר הפנימידי� וחשבו� המבקר הפנימידי� וחשבו� המבקר הפנימי

לאחר שמתקיימי� דיוני� ע� המבוקרי� על טיוטות , דוחות הביקורת של מבקר הפני� מוגשי� בכתב
ל "ר וחברי ועדת הביקורת ע� העתק למנכ"ר הדירקטוריו� וליו"יוהדוחות מוגשי� ל. דוחות הביקורת

מוגשי� לועדת הביקורת דוחות מעקב אחר ביצוע המלצות , בנוס0. ולאחר מכ� נידוני� בועדת הביקורת
 .המבקר
) חברה הא�(מבקר הפני� של החברה שימש ג� כמבקר הפני� של מנורה מבטחי� החזקות , כאמור

פעילות הביקורת של המבקר הפנימי התמקדה במנורה , כפועל יוצא. רית שלהשהחברה הינה החזקה עיק
ישיבות ועדת ביקורת של . העבודהובהתא� ג� תכנית ובגופי� מוסדיי� נוספי� בקבוצה מבטחי� ביטוח 

, 28.02.08, 31.01.08, 09.01.08, 02.01.08 :ובמועדי� הבאי� פעמי� בתקופת הדיווח 17החברה התקיימו 
30.03.08 ,05.05.08 ,20.05.08 ,29.05.08 ,25.06.08 ,20.07.08 ,31.07.08 ,01.09.08 ,16.09.08 ,05.10.08 ,30.10.08 ,
07.12.08 ,28.12.08.        

  
        הערכת הדירקטוריו� את פעילות המבקר הפנימיהערכת הדירקטוריו� את פעילות המבקר הפנימיהערכת הדירקטוריו� את פעילות המבקר הפנימיהערכת הדירקטוריו� את פעילות המבקר הפנימי

נקטה החברה במהל$ ,  מיד ע� כניסת המבקר פנימי לתפקידו2007שנת תחילת בהמש$ למגמה בה הוחל ב
דיווח בפעולות לעיבוי כוח האד� במער$ הביקורת הפנימית שלה ובהתא� לדרישות חוזר המפקח שנת ה

פשרו גידול משמעותי בהיק0 הביקורת הפנימית יעיבוי כוח האד� תו$ הסתייעות במיקור חו) א. לעניי� זה
 בהיק0 שעות בא לידי ביטוי בי� היתר ג� בגידול משמעותי, שינוי המגמה כאמור .יחד ע� שיפור באיכותה

הדירקטוריו� . שנתית שאושרו� מתכנית העבודה השנתית והרבתהביקורת ובכמות דוחות הביקורת כנגזר
תו$ שימוש כאמור ג� , רוב� ככול�, התרש� כי הביקורת עמדה ביעדי תכנית הביקורת לשנת הדיווח

 . במיקור חו)

 
        

שעות ביקורת בתאגידי�   שעות ביקורת בחברה 
  *)פנסיה ושומרה (מוחזקי�

  כ שעות ביקורת"סה

  מחו) לישראל  בישראל  מחו) לישראל  בישראל  מחו) לישראל  בישראל
8,486   

   –מיקור חו) 
2,386  

�  5,699  
   �יקור חו) מ

920  

  
�  

  

  
17,491  

�  
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        תגמולתגמולתגמולתגמול

 
קבוצה במשרה מלאה באמצעות החברה ומקבל פי הסכ� עבודה אישי כעובד ה�המבקר הפנימי מועסק על

דירקטוריו� החברה סבור כי תגמול המבקר הפנימי הל� .  הטבות סוציאליות ונלוות וכ�ומענקשכר חודשי 
 .את היק0 פעילותו ותפקודו ולא היה בו כדי להשפיע על שיקול דעתו המקצועי של המבקר

 

            ency IISolvגילוי בדבר התקדמות ההיערכות ליישו� דירקטיבת גילוי בדבר התקדמות ההיערכות ליישו� דירקטיבת גילוי בדבר התקדמות ההיערכות ליישו� דירקטיבת גילוי בדבר התקדמות ההיערכות ליישו� דירקטיבת 
 אשר חל על חברות ביטוח ונועד להסדרת � Solvency II �החברה החלה להיער$ ליישו� תק� אירופאי 

תחו� ניהול הסיכוני� בחברה וחישוב דרישת הו� המבטאת בצורה טובה יותר את מכלול הסיכוני� 
  . שנוטלת על עצמה חברת ביטוח

  
 וכ$ לאפשר לחברות הביטוח 2012לתוק0 בשנת  ולהיכנס 2009התק� מתוכנ� להתפרס� באירופה בשנת 

הרגולטור הישראלי החליט לאמ) את התק� האירופאי .  שני� להיער$ ליישומו המלא3תקופת זמ� של 
 �יחסית למאוחר למרות שענ0 הביטוח נחש0 . 2008וביקש מחברות הביטוח להתחיל להיער$ בשנת 

Solvency II )רסתו הסופית של התק� עדיי� לא  ולמרות שג)2005כבר בשנת  להיער$ באירופה החלו
יהיה  התק� יישו� כלומר אופ�(פורסמה באופ� רשמי ולמרות שהתק� מבוסס על עקרונות ולא הנחיות 

  דירקטיבת בצעדי� הבאי� כחלק מהיערכות כוללת ליישו�החברנקטה ה ,)חברה וחברה ספציפי לכל

Solvency II :  

פיקוח על תהלי$ היישו� של  עדתולשמש כושל החברה מאז� דירקטוריו� החברה הסמי$ את ועדת ה .1

Solvency II .  

תפקידו של צוות המפתח הוא ללמוד . בראשות חבר ההנהלה" צוות מפתח"דירקטוריו� החברה מינה  .2
פ הגישה הסטנדרטית המפורטת במסמ$ "ולייש� את הדרישות הכמותיות לחישוב הו� מותא� סיכו� ע

QIS4דירקטיבתהמטפלת ביישו�  ופאיתועדה האירורסמה ה שפ Solvency IIבאירופה  .  

ז ומסגרת תקציב " כולל לו,Solvency IIתכנית עבודה רב שנתית ליישו�  דירקטוריו� החברה אישר .3
 . י מנהל הסיכוני�"משוערת שהוגשה ע

דרישת הו�  (�SCRצוות המפתח למד את הפרקי� הרלוונטיי� לבניית המאז� הכלכלי ולחישוב ה .4
   .)ונטית לפי הגישה הסטנדרטיתסולו

   .)ליו� החישובילפי המסמ$ ולפי ג(צוות סיי� למפות את דרישות הנתוני� לצור$ החישוב ה .5

  . 2009עד לסו0 יוני  QIS4 המפתח מתוכנ� לסיי� את מילוי השאלו�צוות על פי תכנית העבודה  .6

ה� בחישוב דרישות הו� הנהלת החברה בוחנת אלטרנטיבות שונות להקמת תשתית מיכונית שתתמו$  .7
  ). בהקשר של הו� מותא� סיכו�( ובקרת סיכוני� וה� בשילוב של פרקטיקות מקובלות לניהול

 העוסק בנדב$ QIS4בנושא התקדמות פרויקט  2009ועדת הדירקטוריו� ערכה דיו� בחודש ינואר  .8

תאגידי בכוונת הנהלת החברה לבצע ניתוח פערי� בנושא הממשל ה .Solvency II של ראשו�ה
 . רגו�הסיכוני� באהתומ$ בניהול 

        

        ))))IFRS((((גילוי בדבר אימו) תקני דיווח כספי בינלאומיי� גילוי בדבר אימו) תקני דיווח כספי בינלאומיי� גילוי בדבר אימו) תקני דיווח כספי בינלאומיי� גילוי בדבר אימו) תקני דיווח כספי בינלאומיי� 
  

  .לדוחות הכספיי� 38ראה ביאור ) IFRS( לתקני דיווח כספי בינלאומיי� המעברלמידע בדבר 
  

        גילוי בדבר הלי$ אישור הדוחות הכספיי� בחברה גילוי בדבר הלי$ אישור הדוחות הכספיי� בחברה גילוי בדבר הלי$ אישור הדוחות הכספיי� בחברה גילוי בדבר הלי$ אישור הדוחות הכספיי� בחברה 
 

מתקיימי� דיוני� בהשתתפות , לי$ הכנת הדוחות הכספיי�במסגרת בחינת התוצאות הכספיות וכחלק מתה
ל ומנהל אג0 חשבות וכספי� ומנהלי האגפי� השוני� במנורה ביטוח ובהשתתפות "המשנה למנכ, ל"המנכ

בה� נבחנות סוגיות מרכזיות אשר לה� השלכה על הדיווח הכספי , גורמי� מקצועיי� רלוונטיי� נוספי�
  .ינת סוגיות שעניינ� מדיניות חשבונאיתתו$ בדיקת סבירות הנתוני� ובח

  
ואשר תפקידה לדו� , דירקטוריו� החברה מינה ועדת מאז� שהינה האורג� המופקד על בקרת העל בחברה

ולהמלי) בפני דירקטוריו� החברה בנושאי� הנוגעי� לדוחות הכספיי� של החברה ובכלל זה חוות דעתו 
שלמות הגילוי וסקירת , המדיניות החשבונאית, י�נאותות הדוחות הכספי, של הרואה חשבו� המבקר

  .הבקרות הפנימיות
  

 הינ� הכל החברי� בוועד. וגדליה דורו�) צ"דח(יעקב סגל , )צ"דח(גרא �כוכבא ב��בועדת המאז� חברי� בר
  . בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
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אז� מתכנסת מספר ימי� ועדת המ. בישיבות ועדת המאז� נוכחי� ג� רואי החשבו� המבקרי� של החברה

, ובישיבתה מוצגי� הדוחות הכספיי�, לפני מועד אישור הדוחות הכספיי� על ידי דירקטוריו� החברה
אשר עשויי� להיות בעלי השפעה , נדוני� עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויי� שחלו בה

   .יו� לעיו� לפני מועד אישור�הדוחות הכספיי� נמסרי� לחברי הדירקטור .מהותית על הדוחות הכספיי�
  
  

. 25.03.08התכנסה ועדת המאז� של החברה ביו�  , 2008 בדצמבר 31לקראת אישור הדוחות הכספיי� ליו� 
מר ארי , ר הדירקטריו�"יומר מנח� גורבי) : בישיבה נכחו כל חברי ועדת המאז� וכ� נושאי משרה הבאי�

, נכחו בישיבה האקטוארי� הממוני�, כ��כמו. החברהל החברה וכ� נושאי משרה נוספי� של "קלמ� מנכ
  .רואי החשבו� המבקרי� והיוע) המשפטי, המבקר הפנימי

        

        נהלי� לגבי הגילוי נהלי� לגבי הגילוי נהלי� לגבי הגילוי נהלי� לגבי הגילוי הערכת בקרה פנימית על הדיווח הכספי והערכת בקרה פנימית על הדיווח הכספי והערכת בקרה פנימית על הדיווח הכספי והערכת בקרה פנימית על הדיווח הכספי ו
  

הטיל , )SOX( "סרבנס אוקסלי"�במסגרת חוק ה, ב"בעקבות הנחיות שהוציאה הרשות לניירות ער$ בארה
על חברות המנהלות קרנות פנסיה וקופות גמל ועל קרנות פנסיה וקופות גמל , טוחהמפקח על חברות בי

שתיחתמנה על ידי , חובה לצר0 לדוחות כספיי� שנתיי� ורבעוניי� הצהרות") הגופי� המוסדיי� "–להל� (
בדבר נאותות הנתוני� הכספיי� המוצגי� בדוחות הכספיי� של , ל הכספי� של הגו0 המוסדי"ל וסמנכ"מנכ

שנועדו להבטיח שמידע מהותי המתייחס לגו0 , ובדבר קיומ� ויעילות� של בקרות פנימיות, גו0 המוסדיה
אשר , למעט קרנות פנסיה, 2006תחילת החוזרי� החל מהדוח הכספי לשנת . המוסדי מובא לידיעת�

  . 2007לגביה� תחילת החוזרי� החל מהדוח הכספי לשנת 
  

את ההלי$ הנדרש על , בסיוע יועצי� חיצוניי�, י� שבשליטת החברהקיימו הגופי� המוסדי, בהתא� לאמור
 הנהלות, אשר כלל בחינה של תהליכי העבודה והבקרות הפנימיות, "סרבנס אוקסלי" לחוק 302פי סעי0 

את יעילות הבקרות והנהלי� לגבי , העריכו לתו� התקופה המכוסה בדוח זה, הגופי� המוסדיי� בקבוצה
, כי לתו� תקופה זו, ל הכספי� של כל גו0 מוסדי"ל וסמנכ"הסיקו מנכ, ס הערכה זועל בסי. הגילוי שלה�

לסכ� ולדווח על המידע הנדרש לגלות , לעבד, הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי הנ� יעילות על מנת לרשו�
 ובמועד שנקבע בהוראות המפקח על הביטוחבדוח השנתי בהתא� להוראות הדי� והוראות הדיווח של 

  .אלו
  

 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של 2008 בדצמבר 31 המסתיימת ביו� המכוסה תקופת הדוחבמהל$ 
, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, ל על דיווח כספי אשר השפיע באופ� מהותי"הגופי� המוסדיי� הנ

  .על הבקרה הפנימית של אות� גופי� על דיווח כספי
  

ר בדבר הרחבת תהליכי הבקרה הפנימית לכלל הדיווח הכספי בגופי� פרס� המפקח חוז, 2007בחודש מאי 

 �ו" 404סעי0  "�להל� ()SOX ( "סרבנס אוקסלי"�ה לחוק 404וזאת בהתא� להוראות סעי0 , מוסדיי�
דה ותהלי$ זה מחייב בחינה רחבה של המערכות התפעוליות המרכזיות ונהלי העב. )בהתאמה, "החוזר"

ל ומנהל "זר נקבע כי על הנהלת הגופי� המוסדיי� לצר0 הצהרה של המנכבחו. והבקרה הקשורי� בה�
ח הכספי של שנת "וזאת החל מהדו, הכספי� באשר לאחריות� על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

 מצויההקבוצה . 2010כי המפקח פרס� טיוטת חוזר ולפיה מועד התחילה כאמור ידחה לשנת , יצויי�. 2009
, בנוס0. שילווה אותה בתהלי$חיצוני ות החוזר ולש� כ$ התקשרה ע� משרד יעו) בתהלי$ יישו� הנחי

 ,מונה צוות לפרויקט ,ל הכספי� שחברי� בה ראשי האגפי� הרלבנטיי�"הוקמה ועדת היגוי בראשות סמנכ
הוגדרו הבקרות הפנימיות ונרכשה מערכת ממוכנת לניהול ומעקב אחר בדיקות וממצאי� של הבקרות 

   .מי� אלו נמצאת המערכת לפני כניסה לשלב מבצעיבי .השונות
  

  :חוזרה לקראת היערכות ליישו� הוראות ,להל� פירוט השלבי� השוני� שביצעה החברה

על , מופו היחידות העסקיות המהותיות וכ� התהליכי� העסקיי� המהותיי� לדיווח הכספי ולגילוי נאות �
 . אחראי� בחברההרמי�  בשיתו0 ע� הגו,פי קריטריוני� איכותיי� וכמותיי�

נרכשה מערכת   ולש� כ$ א0 ההיערכות להוראות החוזר תוכנית עבודה ולוחות זמני� ליישו�נבנתה �
 . דרישותה לניהול ויישו� תייעודי

 .404  בקשר ליישו� ועמידה בדרישות סעי0חברה הדרכה ע� עובדי הימפגש קיו� �

ות הפנימיות הקיימות ברמת התהליכי� מיפוי הסיכוני� והבקר, תהליכי�ה תיעוד בעוסקתהחברה  �

 .)COSO(ניתוח פערי� מול מודל בקרה מוגדר חוזר ולטיפול במסגרת ה

תו$ תיעוד בדיקות של אפקטיביות הבקרות יבוצע באופ� חלקי , הערכת מידת יעילות הבקרות �
על , 2010 ולכלל התהליכי� שנבחרו לטיפול במסגרת החוזר בשנת 2009בתהליכי� עיקריי� במהל$ שנת 

תקבע תוכנית עבודה לתיקו� הליקויי� כולל , עבור אות� בקרות שלא ימצאו אפקטיביות .בסיס מדגמי
 .הקצאת משאבי� וקביעת גורמי� אחראי� לתיקו� הליקויי�
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        אירועי� לאחר תארי$ המאז�אירועי� לאחר תארי$ המאז�אירועי� לאחר תארי$ המאז�אירועי� לאחר תארי$ המאז�
  

במהל$ הרבעו� . בעיקר בישראל, ח" החלה במגמה חיובית בשווקי המניות ובשווקי האג2009שנת  .1
אגרות החוב ממשלתיות , 12% �עלו אגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד בכ, הראשו� של השנה

אפיק המניות בישראל .  בממוצע2% � ואגרות החוב הממשלתיות השקליות בכ3% �צמודות מדד בכ
, לעומת זאת. כל אחד,  ומעלה30% � בכ50 ויתר 75א " ומדדי ת4% � עלה בכ25א "מדד ת. עלה א0 הוא

.  בממוצע15% �נרשמו ירידות שערי� של כ, ב ובאירופה"בארה, ווקי המניות המרכזיי� בעול�בש
  .6%�35%סי� ורוסיה נרשמו עליות שערי� של בי� , ברזיל, בשווקי� המתעוררי� המרכזיי�

  
לעליות שערי� אלו צפויה להיות השפעה חיובית על הדוחות הכספיי� של החברה לרבעו� הראשו� של 

  . 2009שנת 
  

המערכת " ניקוי" לופרס� הממשל האמריקאי פרטי� אודות תוכנית, 2009בסו0 חודש מארס , כמו כ�
וזאת במטרה לאפשר לגופי� פיננסי� , בעלת פוטנציאל של כטריליו� דולר, "נכסי� רעילי�"הפיננסית מ

 הלוואות התוכנית החדשה כוללת הקמה של גו0 חדש אשר יעניק. לשחרר הו� ולעודד מת� אשראי חדש
הגו0 שיוק� יעניק ערבות . בריבית נמוכה לגורמי� פרטיי� המעונייני� לרכוש את הנכסי� הרעילי�

  .לקרנות שישקיעו בנכסי� הבעייתיי� תמורת רווח פוטנציאלי
  

למפקח על הביטוח כתב התחייבות ) חברה הא� של החברה(מנורה החזקות העבירה , 2009בחודש מרס  .2
וזאת בהתא� לתנאי היתר השליטה של , בחברות המנהלות שבשליטתהלהשלמת הו� במבטחי� ו

 .לדוחות הכספיי�) 7(ז6ראה ביאור לפרטי� נוספי� . הקבוצה

 

 מיליו� 26בשומרה ס$ של ) חברה בת של החברה(השקיעה מנורה מבטחי� ביטוח , 2009בחודש מרס  .3
  . הלצור$ השלמת הו� עצמי נדרש בשומר, ח כנגד הו� מניות ושטר הו�"ש

  
  

  .למנהליה ועובדיה על עבודת� ותרומת�למנהליה ועובדיה על עבודת� ותרומת�למנהליה ועובדיה על עבודת� ותרומת�למנהליה ועובדיה על עבודת� ותרומת�, , , , הדירקטוריו� מביע תודתו להנהלת החברההדירקטוריו� מביע תודתו להנהלת החברההדירקטוריו� מביע תודתו להנהלת החברההדירקטוריו� מביע תודתו להנהלת החברה
  
  

      

        מנח� גורבי)מנח� גורבי)מנח� גורבי)מנח� גורבי)
                ר הדירקטוריו�ר הדירקטוריו�ר הדירקטוריו�ר הדירקטוריו�""""יויויויו

        ארי קלמ�ארי קלמ�ארי קלמ�ארי קלמ�
        מנהל כללי וחבר דירקטוריו�מנהל כללי וחבר דירקטוריו�מנהל כללי וחבר דירקטוריו�מנהל כללי וחבר דירקטוריו�

  
  

        2002002002009999 במרס  במרס  במרס  במרס 31313131, , , , תל אביבתל אביבתל אביבתל אביב
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  מ"מנורה מבטחי� ביטוח בע
  

   2009, במרס 31
  

  2008י לשנת הצהרה לגבי הדיווחי� לדוח הכספ  :הנדו�
  

  
  :מצהיר כי, ארי קלמ�, אני

  
 2008לשנת ") חברת הביטוח: "להל�(מ "סקרתי את הדוח השנתי של מנורה מבטחי� ביטוח בע  .1

  ").הדוח: "להל�(
  
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של , בהתבסס על ידיעתי  .2

לא יהיו , לאור הנסיבות בה� נכללו אות� מצגי�, שנכללו בועובדה מהותית הנחו) כדי שהמצגי� 
  .מטעי� בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

  
מכל , הדוחות הכספיי� ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפי� באופ� נאות, בהתבסס על ידיעתי  .3

ני� השינויי� בהו� העצמי ותזרימי המזומ, תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות
  .של חברת הביטוח לימי� ולתקופות המדווחי� בדוח

  
אני ואחרי� בחברת הביטוח המצהירי� הצהרה זו אחראי� לקביעת� ולקיומ� של בקרות ונהלי�   .4

  �וכ� ; לצור$ גילוי הנדרש בדוח של חברת הביטוח
  

, להאו גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כא, קבענו בקרות ונהלי� כאלה  )א(
, לרבות תאגידי� מאוחדי� שלה, המיועדי� להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח

בפרט במהל$ תקופת , ידי אחרי� בחברת הביטוח ובאות� תאגידי��מובא לידיעתנו על
  ;ההכנה של הדוח

  
הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את   )ב(

לתו� התקופה המכוסה בדוח ,  לגבי היעילות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוימסקנותינו
  �וכ� ; בהתבסס על הערכתנו

  
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעו� רביעי   )ג(

חברת על הבקרה הפנימית של , או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, שהשפיע באופ� מהותי
  �וכ� ; הביטוח על דיווח כספי

  
לדירקטוריו� , אני ואחרי� בחברת הביטוח המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואה החשבו� המבקר  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי , ולוועדת הביקורת של הדירקטוריו� של חברת הביטוח
  :הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  
ותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויי� המשמע  )א(

, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולתה של חברה הביטוח לרשו�, הפנימית על דיווח כספי
  �וכ� ; לסכ� ולדווח על מידע כספי, לעבד

  
בה מעורבת ההנהלה או מעורבי� עובדי� , בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(

  .לה� תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספיאחרי� שיש 
  
  .פי כל די��על, אי� באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר  

  
  

  

  ארי קלמ�
  מנהל כללי וחבר דירקטוריו�
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אני ואחרי� בחברת הביטוח המצהירי� הצהרה זו אחראי� לקביעת� ולקיומ� של בקרות ונהלי�   .4

  �וכ� ; לצור$ גילוי הנדרש בדוח של חברת הביטוח
  

, האו גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאל, קבענו בקרות ונהלי� כאלה  )א(
, לרבות תאגידי� מאוחדי� שלה, המיועדי� להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח
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הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את   )ב(

לתו� התקופה המכוסה בדוח , לגבי היעילות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוימסקנותינו 
  �וכ� ; בהתבסס על הערכתנו

  
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעו� רביעי   )ג(

ברת על הבקרה הפנימית של ח, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, שהשפיע באופ� מהותי
  �וכ� ; הביטוח על דיווח כספי
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  , שי קומפל
  משנה למנהל כללי 
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  מ" בעביטוח מבטחיםמנורה 
  
  

  2008,  בדצמבר31ליום מאוחדים דוחות כספיים 
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  

  עמוד  
    
    

  2  דוח רואה החשבון המבקר
    

  3 - 4  מאוחדים מאזנים
    

  5   רווח והפסד ים עלמאוחדדוחות 
    
  6 - 7  על השינויים בהון העצמי מאוחדים ותדוח

    
  8 - 11   על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

    
  12 - 149   מאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

    
  150 - 159  נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים

    
  
  
  
  

- - - - - - - - -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2

  קוסט פורר גבאי את קסירר
  , 3עמינדב ' רח
 67067אביב -תל

 
  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס  
www.ey.com/il 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רואי החשבון המבקריםדוח 

  מ"ביטוח בעמבטחים לבעלי המניות של מנורה 
  

  
  

- ו2008 , בדצמבר31לימים )  החברה-להלן (מ "ביטוח בע מנורה מבטחים המאזנים המאוחדים של ביקרנו את 
ם לכל אחת מהשנים שהסתיימו באות תזרימי המזומניםוהשינויים בהון ,  רווח והפסדלעואת הדוחות המאוחדים  2007

  . תאריכים
  
 

אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה
  .כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

  
  

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ,  בישראלערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג . 1973-ג" התשל,)פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות . הכספיים הצגה מוטעית מהותית מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות
שמו ושל האומדנים ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיו. התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

. ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה-המשמעותיים שנעשו על
  . בסיס נאות לחוות דעתנותאנו סבורים שביקורתנו מספק

  
  

 משקפים באופן נאות מכל הבחינות ל"המאוחדים הנהדוחות הכספיים , בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
השינויים , הפעולות המאוחדות ואת תוצאות 2007- ו2008 , בדצמבר31 לימים המאוחדמצב הכספי האת , המהותיות

בהתאם לתקני דיווח כספי באותם תאריכים  והסתיימשלכל אחת מהשנים  םהשלהמאוחדים בהון ותזרימי המזומנים 
על ידי המפקח על הביטוח דרישות הגילוי שנקבעו ל אם ובהת)International Financial Reporting Standards(בינלאומיים 

  .1981-א" התשמ,)ביטוח(שירותים פיננסיים חוק הפיקוח על התאם לב
  
  

 ייצוגיות ולאישור ת לדוחות הכספיים בדבר חשיפה לתובענו)א(36הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
  .  תובענות כייצוגיות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  קסירראת באי גקוסט פורר     ,אביב-תל
  רואי חשבון    2009,  במרס31
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  מאזנים מאוחדים
  
  
  
  

  נכסים
   בדצמבר31ליום       
     2008   2007  
  ח"אלפי ש  באור   
           
           

  755,383    769,418  5   נכסים בלתי מוחשיים 
           

  3,841    52,337  'ו20   נטו , נדחיםמסיםנכסי 
           

  780,333    801,823  6   נדחותהוצאות רכישה 
           

  178,501    185,192  7   נטו, רכוש קבוע
           
  37,089    38,910  8   ן להשקעה "נדל
           

  769,665    826,753  15   נכסי ביטוח משנה
           

  52,967    142,953  20   נכסי מסים שוטפים
           

  119,473    117,286  9   חייבים ויתרות חובה
           

  519,102    540,187  10   פרמיות לגבייה
           

  8,951,981    7,136,009  11   השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
           
           

        12   :השקעות פיננסיות אחרות
           

  2,102,336    1,780,139     נכסי חוב סחירים 
           

  4,549,104    4,624,934     נכסי חוב שאינם סחירים
           

  230,119    120,979     מניות
           

  160,936    229,265     אחרות
            

  7,042,495    6,755,317      סך כל השקעות פיננסיות אחרות
            

  321,259    425,016   13   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
            

  267,497    379,408   13    חרים אמזומנים ושווי מזומנים
            

  5,139    -      נכסים המיועדים למימוש
            

 19,804,725   18,170,609      סך כל הנכסים
            

  9,412,331    7,704,355   11   סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
            

  
  

  .מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ה
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  מאזנים מאוחדים

  
  
  
  
  

  הון והתחייבויות
  

   בדצמבר31ליום        
       2008   2007  
  ח"אלפי ש    באור   
             
          14   :הון
             

  258,870    291,331       הון מניות
             

  141,148    324,687       פרמיה על מניות
             

  58,766    )53,669(       קרנות הון
             

  136,000    -        הון צמיתשטר
             

  936,802    714,795       עודפים
             

  1,531,586    1,277,144       סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה
             

  )4(    26       המיעוטזכויות 
             

  1,531,582    1,277,170       סך כל הון 
             

             :התחייבויות
             

  7,575,267    8,043,604   15;17;18   ת בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואההתחייבויו
             

  8,605,780    7,080,313    16   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
             

  148,791    -    'ו20   נטו, התחייבויות בגין מסים נדחים
             

  72,582    86,139    21   נטו, עובדיםהתחייבויות בשל הטבות ל
             

  9,466    5,888       התחייבויות בגין מסים שוטפים
             

  786,009    842,307    22   זכאים ויתרות זכות
             

  1,075,248    835,188    23   התחייבויות פיננסיות
             

 18,273,143   16,893,439       סך כל ההתחייבויות
             

 19,804,725   18,170,609       הון וההתחייבויותסך כל ה
             
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
  
  
  
  
  

              2009,  במרס31
  שי קומפל   ארי קלמן   מנחם גורביץ   שור הדוחות הכספייםיתאריך א

    
  ר הדירקטוריון"יו

 
  מנהל כללי 

   וחבר הדירקטוריון
   למנהל כללינה מש

   וכספיםמנהל אגף חשבותו



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 

 5

  דוחות רווח והפסד מאוחדים
  
  
  
  
  

  
 

  
  לשנה שהסתיימה  

   בדצמבר31ביום 
      2008(*     2007  
  ח"אלפי ש   באור   
            

  3,452,850    3,939,097      פרמיות שהורווחו ברוטו
  508,278    603,552       מבטחי משנהידי-עלפרמיות שהורווחו 

            
  2,944,572    3,335,545   24   בשיירפרמיות שהורווחו 

            
  1,022,158   )1,825,475(   25   נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 

  286,638    290,036   26   הכנסות מדמי ניהול 
  72,727    131,615   27   הכנסות מעמלות

            
  4,326,095    1,931,721      סך כל ההכנסות

            
  3,278,997    1,403,951      תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

  352,835    446,224      חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
            

  2,926,162    957,727   28   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר 
  697,130    811,764   29   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  271,076    347,675   30   הוצאות הנהלה וכלליות
  9,800    15,899      הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  60,441    101,441   32   הוצאות מימון
            

  3,964,609    2,234,506      סך כל ההוצאות
            

  361,486    )302,785(      לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
            

  134,175    )85,493(   20   )הטבת מס (כנסההמסים על ה
            

  227,311    )217,292(      לתקופה) הפסד(רווח נקי 
            

            :מיוחס ל
  227,326    )217,322(      בעלי המניות של החברה

  )15(    30      זכויות המיעוט
            

  227,311    )217,292(      לתקופה) הפסד(רווח נקי 
            

         33   )ח"בש(למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה ) הפסד(רווח נקי 
            

  1.15    )1.06(      בסיסי ) הפסד(רווח נקי 
            
            
  ).ב(1 ראה באור - מ"כולל את תוצאות הפעולות של שומרה חברה לביטוח בע  *)
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  
  
  

      מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

שטר הון 
  צמית

 קרן הון
בגין עסקת 

תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון 
בגין נכסים 

ים זמינ
  למכירה

קרנות 
  הון

  אחרות
יתרת 
  כ"סה  עודפים

זכויות 
  כ הון"סה  מיעוט

  ח"אלפי ש  
                       

  1,531,582  )4(  1,531,586  936,802  7,034   21,645  30,087  136,000  141,148  258,870  2008,  בינואר1יתרה ליום 
                       

 ההוגן של נכסים בשווי, נטו, שינוי
לרבות , פיננסיים זמינים למכירה

  )113,071(  -  )113,071(  -  -   )113,071(  -  -  -  -  שינויים שהועברו לדוח רווח והפסד
                       

  )113,071(  -  )113,071(  -  -   )113,071(  -  -  -  -  וצאות שנזקפו ישירות להון העצמיהסך 
                       

  )217,292(  30  )217,322(  )217,322(  -   -  -  -  -  -  לתקופה) הפסד(נקי רווח 
                       
  )330,363(  30  )330,393(  )217,322(  -   )113,071(  -  -  -  -  שהוכרו) הוצאות(כ הכנסות "סה
                       

  -  -  -  -  -  -  -  )136,000(  117,092  18,908 ))ב(14 באור (המרת שטר הון צמית למניות
  80,000  -  80,000  -  -  -  -  -  66,447  13,553  ))ב(14באור  (הנפקת מניות

  636  -  636  -  -  -  636  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
  )4,685(  -  )4,685(  )4,685(  -  -  -  -  -  -  פעילות עם בעל שליטה

                       
  1,277,170  26  1,277,144  714,795  7,034   )91,426(  30,723  -  324,687  291,331  2008,  בדצמבר31יתרה ליום 

                       
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  
  
  

      מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

שטר הון 
  צמית

קרן הון 
בגין עסקת 

תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן הון 
בגין נכסים 

זמינים 
  למכירה

קרנות 
  הון

  אחרות
יתרת 
  כ"סה  עודפים

זכויות 
  כ הון"סה  מיעוט

  ח"אלפי ש  
                       

  1,334,530  11  1,334,519  866,183  7,034   32,828  28,456  -  141,148  258,870  2007,  בינואר1יתרה ליום 
                       

בשווי ההוגן של נכסים , נטו, שינוי
לרבות שינויים , פיננסיים זמינים למכירה

  )11,183(  -  )11,183(  -  -   )11,183(  -  -  -  -  שהועברו לדוח רווח והפסד
                       

  )11,183(  -  )11,183(  -  -   )11,183(  -  -  -  -  סך הוצאות שנזקפו ישירות להון העצמי
                       

  227,311  )15(  227,326  227,326  -  -  -  -  -  -  לתקופה) הפסד(נקי רווח 
                       
  216,128  )15(  216,143  227,326  -   )11,183(  -  -  -  -  שהוכרו) הוצאות(כ הכנסות "סה
                       

  136,000  -  136,000  -  -  -  -  136,000  -  -   שטר הון צמית הנפקת
  1,631  -  1,631  -  -  -  1,631  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

  )150,000(  -  )150,000(  )150,000(  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם למחזיקי ההון של החברה
  )6,707(  -  )6,707(  )6,707(  -  -  -  -  -  -  פעילות עם בעל שליטה

                       
  1,531,582  )4(  1,531,586  936,802  7,034   21,645  30,087  136,000  141,148  258,870  2007,  בדצמבר31יתרה ליום 

                       
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  יםמאוחדהמזומנים מי התזריות על דוח
  
  
  
  

       
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
       2008   2007  
  ח"אלפי ש   נספח    
             
             
  10,099   445,281    )א(    כנסההזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים על הת
             

  )150,898(   )143,739(        מס הכנסה ששולם
             

  )140,799(   301,542        שוטפת)  לפעילותששימשו(מפעילות מזומנים נטו שנבעו 
             
             זרימי מזומנים מפעילות השקעהת

  )97,074(   -    )ד(    מזומנים שנגרעו בשל רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה
  )32,654(   )34,868(         רכוש קבוע רכישת

  )46,931(   )62,745(        השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
  2,278   1,855        תמורה ממימוש רכוש קבוע

  -   4,773        תמורה ממימוש נכסים בלתי מוחשיים
             

  )174,381(   )90,985(        השקעה  לפעילותששימשומזומנים נטו 
             
             זרימי מזומנים מפעילות מימוןת

  136,000   -        שטר הון צמיתתמורה מהנפקת 
  610,703   202,938         התחייבויות פיננסיותקבלת 
  )14,224(   )205,154(        התחייבויות פיננסיותפרעון 

  )150,000(   -        םדיבידנד ששול
             
  582,479   )2,216(        מימון)  לפעילותששימשו(מפעילות שנבעו זומנים נטו מ
             
             

  4,721   7,327        השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
             
  272,020   215,668        ליה במזומנים ושווי מזומניםע
             

  316,736   588,756    )ב(    זומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהמיתרת 
             
  588,756   804,424    )ג(    זומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהמתרת י

             
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  )המשך (  יםמאוחדהמזומנים מי התזריות על דוח
  
  
  
  
  

  
   

  לשנה שהסתיימה ביום
   בדצמבר31

     2008   2007  
  ח"אלפי ש     
           
         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים על ההכנסה )א(

           
  227,311   )217,292(    לתקופה ) הפסד ( נקירווח  
           
           
         :ריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומניםפ  
           
  59,994   2,632,661     נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואההפסדים  
           
         :נטו מהשקעות פיננסיות אחרות) רווחים(הפסדים   
  26,926   474,516    נכסי חוב סחירים    
  )202,217(   )204,303(    נכסי חוב שאינם סחירים    
  3,203   103,304    מניות    
  )84,704(   )26,038(    השקעות אחרות    
      347,479   )256,792(  
           
  27,194   48,857    התחייבויות פיננסיותהוצאות מימון בגין   
           
         :ממימוש) רווח(הפסד   
           
  )226(   )32(    רכוש קבוע  
  -   79    נכסים בלתי מוחשיים  
           
  )1,950(   )1,721(    ן להשקעה "שינוי בשווי ההוגן של נדל  
           
         :פחת והפחתות  
  20,798   26,354    רכוש קבוע    
  33,158   48,997    לתי מוחשייםנכסים ב    
           
      2,885,382   109,487  
           
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  )המשך( יםמאוחדהמזומנים מי התזריות על דוח
  
  
  
  

  
   

  לשנה שהסתיימה ביום
   בדצמבר31

     2008   2007  
  ח"אלפי ש     
           
         )המשך   (י מזומנים מפעילות שוטפת לפני מסים על ההכנסהתזרימ )א(

           
  865,020   )1,525,467(    שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה  
  874,859   468,337    שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה  
  2,363   3,473    שינוי בעסקאות תשלום מבוסס מניות   
  )54,739(   )57,088(    שינוי בנכסי ביטוח משנה  
  5,907   )21,490(    שינוי בהוצאות רכישה נדחות   
  134,175   )85,493(    )הטבת מס (כנסהההוצאות מסים על ה  
           
         :שינויים בסעיפים מאזניים אחרים  
           
           
         :עה תלויי תשואההשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השק  
  )1,323,077(   )821,676(    נטו של השקעות פיננסיות, רכישות    
           
         : ן להשקעה אחר"השקעות פיננסיות ונדל  
  )122(   )100(    ן להשקעה"רכישת נדל    
  )649,689(   )451,554(    נטו של השקעות פיננסיות, רכישות    
           
  )58,724(   )21,085(    פרמיות לגבייה  
  23,635   2,187    חייבים ויתרות חובה  
  77,261   56,298    זכאים ויתרות זכות  
  3,743   13,557    נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים  
           
  )99,388(   )2,440,101(    סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  
           
  10,099   445,281    טפת לפני מסים על הכנסהזרימי מזומנים מפעילות שותסך הכל   
           
  
  
הנובעים מהפעילות בגין , תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות  )1(

  .חוזי ביטוח וחוזי השקעה
  
 אלפי 555,325 - 2007בשנת (ח " אלפי ש674,050במסגרת הפעילות השוטפת הוצגה ריבית שהתקבלה בסכום של   )2(

  ).ח" אלפי ש27,819 - 2007בשנת (ח " אלפי ש78,298וריבית ששולמה בסכום של ) ח"ש
  
בשנת (ח " אלפי ש115,851במסגרת הפעילות השוטפת הוצג דיבידנד שהתקבל מהשקעות פיננסיות בסכום של   )3(

  ). ח" אלפי ש122,492 - 2007
  
  
  

  .ד מהדוחות הכספיים המאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפר
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  )המשך (ים מאוחדהמזומנים מי התזריות על דוח
  
  
  
  

  
   

  לשנה שהסתיימה ביום
   בדצמבר31

     2008   2007  
  ח"אלפי ש     
           
         מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה )ב(

           
  258,052   321,259    מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה  
  58,684   267,497    מזומנים ושווי מזומנים אחרים  
           
  316,736   588,756    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  
           
           
         מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  )ג(

           
  321,259   425,016    מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה  
  267,497   379,408    ים ושווי מזומנים אחריםמזומנ  
           
  588,756   804,424     התקופהלסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים   
           
         חברה שאוחדה לראשונהמזומנים שנגרעו בשל רכישת  )ד(

           
  )5,960(   -    נכסים בלתי מוחשיים  
  )3,792(   -    נטו, נכסי מסים נדחים  
  )31,840(   -    ה נדחותהוצאות רכיש  
  )23,524(   -    רכוש קבוע  
  )10,719(   -    ן להשקעה"נדל  
  )49,728(   -    נכסי ביטוח משנה  
  )58,819(   -     לגביהותפרמי  
  )447,553(   -    השקעות פיננסיות  
  )5,139(   -    נכסים מיועדים למימוש  
  562,867   -    התחייבויות בגין חוזי ביטוח  
  4,596   -    ננסיותהתחייבויות פי  
  66,174   -    זכאים ויתרות זכות  
  )10,478(   -    חייבים ויתרות חובה  
  )83,159(   -    עודף עלות הרכישה על ההון העצמי  
           
      -   )97,074(  
           
         פעילות מהותית שלא במזומן )ה(

           
  6,707   4,685    שערוך הלוואה מבעל שליטה כנגד יתרת רווח  
           
  -   214,057    נכסים פיננסייםפרעון הלוואה שנתקבלה מהחברה האם באמצעות העברת   
           
  -   80,000    פרעון הלוואה שנתקבלה מהחברה האם כנגד הנפקת הון  
           
           
           
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  יכלל   -: 1באור 
  
  החברה תאור  .א
  

 -להלן (מ " מנורה מבטחים החזקות בעידי-עלנשלטת )  החברה-להלן (מ "מנורה מבטחים ביטוח בע
 -המחזיקה ב, אביב יפו-שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל, )החברה  האם

, ח כלליהחברה  פועלת בכל ענפי הביטוח העיקריים ובכללם ביטו.  מהון המניות של החברה100%
חברת בת , מ"בנוסף עוסקת החברה באמצעות מנורה מבטחים פנסיה בע. ביטוח חיים ובריאות

  . בניהול קרן הפנסיה מבטחים, בבעלות ובשליטה מלאה של החברה
  

 ,115אשר נתאגדה בישראל וכתובת משרדיה הראשיים הינה אלנבי , החברה הינה תושבת ישראל
  .יפו-אביב-תל

  
 שומרה -להלן (מ " רכשה החברה את מלוא השליטה בשומרה חברה לביטוח בע2007בחודש דצמבר   .ב

תוצאות פעולותיה של שומרה ביטוח נכללו בדוחות . הפועלת בתחום הביטוח הכללי, )ביטוח
  . 2008,  בינואר1הכספיים המאוחדים החל מיום 

  
  הגדרות  .ג
  

  -בדוחות כספיים אלה   
      

  .מ" בעמנורה מבטחים ביטוח -  החברה
      

 כנספח שלה המצוינות ברשימה המצורפתאוחדות והחברות המהחברה -  הקבוצה
  .לדוח

      
 ואשר דוחותיהן)IAS 27 -ן בכהגדרת(חברות אשר לחברה שליטה בהן  -  חברות מאוחדות

  . מאוחדים עם דוחות החברה
      

  .מ" בעמנורה מבטחים החזקות -  החברה האם
      

  .IAS 24-ב כהגדרתם -  צדדים קשורים
      

.1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -  בעלי עניין
      

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -  בעלי שליטה
  .1996-ו"התשנ, )בדוחות הכספיים

      
  .המפקח על הביטוח -  המפקח

      
  .1981-א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  -  חחוק הפיקו

      
,)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -  תקנות ההון

  .על תיקונן, 1998-ח"התשנ
      

תקנות דרכי 
  השקעה

דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -
  .על תיקונן, 2001-א"התשס, )ויותיווניהול  התחייב

      
תקנות פרטי דין 

   וחשבון
 . על תיקונן1998-ח"התשנ, )פרטי דין וחשבון(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -

      
לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר) המבטח(חוזים לפיהם צד אחד  -  חוזי ביטוח

 בעל הפוליסה אםאתאו לשפות  הסכמה לפצות ידי-על, )בעל הפוליסה(
ישפיע באופן שלילי על בעל) מקרה הביטוח(אירוע עתידי לא ודאי מוגדר 

  .הפוליסה
      

  .פוליסות שאינן מהוות חוזי ביטוח -  חוזי השקעה
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  יכלל   -: 1באור 
  
  )המשך (הגדרות  .ג

      
 בהםטווחחסכון ארוך חוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזר ביטוח חיים ו - חוזים תלויי תשואה

פוליסות משתתפות ברווחי(ההתחייבויות צמודות לתשואת תיק ההשקעות 
   .או נובעות מחוזים אלה, )השקעה

      
נכסים עבור חוזים 

  תלויי תשואה
  .מחוזים תלויי תשואהנכסים העומדים כנגד התחייבויות הנובעות הסך כל  -

      
התחייבויות בגין 

  חוזי ביטוח
 וחסכון ארוךת תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חייםעתודות ביטוח ותביעו -

  .ביטוח כלליו טווח
      

  .בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחחלקם של מבטחי המשנה  -  נכסי ביטוח משנה
      

  .פרמיות לרבות דמים -  פרמיות 
      

  .פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח -  הורווחושפרמיות 
      

  .רסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמדד המחירים לצרכן שמפ -  מדד
      

  
  מדיניות חשבונאית   -: 2באור 

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

, נגזריםמכשירים פיננסיים , ן להשקעה"למעט נדל, הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס העלות
מינים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ומכשירים פיננסיים המסווגים כז הנמדדיםמכשירים פיננסיים 

  .אשר נמדדים בהתאם לשווים ההוגן,  והתחייבות בגין הסדר תשלום מבוסס מניותלמכירה
  

 הותאם לשינויים במדד 2003,  בדצמבר31ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנוצרו עד ליום 
  .עד לאותו יום מאחר ועד למועד זה נחשבה כלכלת מדינת ישראל ככלכלה היפראינפלציונית

  
   העריכה של הדוחות הכספייםמתכונת

  
  :הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

  
תקנים אלו ). IFRS תקני -להלן (דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

  :כוללים
  
  ).IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים   .1
  ).IAS(תקני חשבונאות בינלאומיים   .2
  ).SIC(ולתקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRIC( דיווח כספי בינלאומיים הבהרות לתקני  .3
  

התקנות ,  חוק הפיקוחפי-עלכפי שנקבעו הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי , כמו כן
  .ו והוראות המפקחפי-עלשהותקנו 

  
החברה . IFRSדוחות כספיים אלו הינם הדוחות הכספיים השנתיים הראשונים של החברה לפי תקני 

 הינו IFRSפי תקני - ולפיכך מועד המעבר לדיווח על2008 בשנת IFRSאימצה לראשונה את תקני 
  .2007, בינואר 1
  

. ערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, IFRSלפני אימוץ תקני 
מקובלים בישראל נערכו הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה לפי כללי חשבונאות 

  .  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2007,  בדצמבר31ליום 
  

 בדבר ההתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני 38ראה באור 
IFRS .  
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  )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך  ( בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

  IFRSבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני מדיניות חש
  

, המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות
  :למעט כאמור להלן

  
  IFRSאימוץ מוקדם של תקני 

 
כמפורט ,  החל מדוחות כספיים אלהבדבר מגזרי פעילות IFRS 8 מוקדם את באימוץ הקבוצה אימצה 

  :להלן
  

IFRS 8)  14דן במגזרים תפעוליים ומחליף את )  התקן-להלן IAS . התקן קובע כי הדיווח המגזרי
בהתאם למתכונת הדיווח הפנימית למקבלי ההחלטות , דהיינו, "לגישת ההנהלה"יעשה בהתאם 

ארוכי הטווח  הבריאות עסקי הציגה החברה את  IFRS 8כתוצאה מהאימוץ המוקדם של. בישות
  .ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחחלק ממגזר כ

  
  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  השיקולים  
  

, שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה
  :שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים

 
  טוח וחוזי השקעהסיווג חוזי בי  .1

  
ההנהלה . חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר

האם הם כרוכים בלקיחת , או לגבי קבוצה של חוזים דומים, שוקלת לגבי כל חוזה וחוזה
  .סיכון ביטוחי משמעותי ועל כן יש לסווגם כחוזי ביטוח או שהם חוזי השקעה

 
   קעות הפיננסיותסיווג ויעוד ההש  .2

  
הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות 

  :הבאות
  
 .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  •
  .השקעות המוחזקות לפדיון  •
 .הלוואות וחייבים  •
 .נכסים פיננסיים זמינים למכירה  •
  

  . להלן'סעיף זראה 
  
  ווג וייעוד התחייבויות פיננסיותסי  .3
  

הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההתחייבויות הפיננסיות לפי   
  .להלן) 7(' ראה סעיף ז-שיטת העלות המופחתת 

  
  אומדנים והנחות

  
הערכות , נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, בעת הכנת הדוחות הכספיים

,  המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסיםוהנחות
השינויים . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. הכנסות והוצאות, התחייבויות

  .באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן
  

אי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים  להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר ל
 הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של נכסים ידי-עלשחושבו 

  :והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה
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  )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(  ת הכספייםהאומדנים וההנחות בעריכת הדוחו, עיקרי השיקולים  .ב

  
  )המשך(  אומדנים והנחות

  
  ירידת ערך מוניטין  .1
  

הבחינה מחייבת את ההנהלה . הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה
לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת 

 בחינת ירידת ערך של .זרימי מזומנים אלההמזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לת
 Embedded -חישוב ה מבטחים פנסיה מתבסס על עקרונות המוניטין שנבע ברכישת מנורה

Value.  5('בסעיף יגראה מידע נוסף(  
  
  שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר  .2
  

ל המבוסס מחושב לפי מוד, הלוואות ופיקדונות, השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות
 חברה המספקת ידי-עלעל היוון תזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים 

 ערך פי-על השווי ההוגן של קרנות השקעה נקבע .ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השונים
  .בהתבסס על הדוחות הכספיים של הקרנות) .N.A.V(נכסי נקי 

  
ראה מידע נוסף .  מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי ההיווןקיימת אי ודאות בגין אומדן תזרימי

  .'בסעיף ז
  
  ירידת ערך של השקעות פיננסיות  .3
  

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים 
 סכום ההפסד נזקף לדוח רווח ,או בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה, בעלותם המופחתת

  .)1('סעיף יגראה , והפסד
   

  . כאמורתעל הנהלת החברה לקבוע האם קיימת ראיה אובייקטיבי
  
  ן להשקעה"קביעת השווי ההוגן של נדל  .4
  

ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך המאזן כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח "נדל
ים בלתי תלויים בהתאם להערכות  מעריכי שווי חיצוניידי-עלהשווי ההוגן נקבע . רווח והפסד

שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים 
לעתים נקבע . עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה

ים לזה ן בעל אופי ומיקום דומ"השווי ההוגן בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל
  .'בסעיף טראה מידע נוסף . המוערך

  
  קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות  .5
  

ברות . הוצאות רכישת פוליסות ביטוח חיים נדחות ומופחתות על פני תקופת הפוליסה
ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה תוך שימוש בהנחות לגבי שיעורי 

אם הנחות אלו לא . )ה)(1('בסעיף ושתנים נוספים כאמור תמותה ותחלואה ומ, ביטולים
  .תמומשנה יתכן ויהיה צורך בהאצת ההפחתה או אף במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות

  
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח  .6
  

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארית ועל הנחות המפורטות 
  . לגבי ביטוח כללי)2)('ה (34 באור ובובריאותיטוח חיים  לגבי ב)1)('ה(34בבאור 

  
 על ,בעיקר, ותמבוססו על סמך ניסיון העבר ותנעש וההנחות השונות ההערכות האקטואריות

 ,השתנות בגורמי הסיכון. כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד
המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי מצב כן שינוי הו, בחומרתםאו בשכיחות האירועים 

 בביטוח  לגבי ניתוחי רגישות של הסיכון הביטוחי.על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח
  . )6)(1)('ה (34 באור ראה חיים ובריאות
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  )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  )המשך(  אומדנים והנחות
  
  תביעות משפטיות  .7
  

וכן תובענות ייצוגיות תלויות ועומדות תביעות משפטיות וחברה מאוחדת כנגד החברה 
בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד . בקשות לאישור תובענות כייצוגיות

הערכות אלה . משפטייםהסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן ה, מאוחדת ההחברה וחבר
בהתחשב בשלב בו מצויים , יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועיהשל 

מאחר שתוצאות התביעות .  המשפטי שנצבר בנושאים השוניםןהניסיווכן על , ההליכים
 ראה מידע נוסף .עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה, תקבענה בבתי המשפט

  .36בבאור 
  
  הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר פרישה  .8
  

התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה 
שיעורי , חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון. אקטואריות

קיימת אי ודאות .  עובדיםשיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת, תשואה צפויים על נכסים
  .21ראה מידע נוסף בבאור . מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך

  
  נכסי מסים נדחים  .9

  
, שטרם נוצלו, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים

נדרש שיקול דעת של .  לנצלםבמידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה
ההנהלה על מנת לקבוע את האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת סכום נכס המסים 

עיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס , הנדחים שניתן להכיר בו וזאת בהתבסס על קיום
  .20ראה מידע נוסף בבאור . הצפויה

  
  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ג

  
  צגהמטבע הפעילות ומטבע הה  .1
  

  . ושל החברות המאוחדותהחברהמטבע הפעילות של , הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים
  

הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת זה מטבע פעילות 
  .ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה, את עסקאותיההקבוצה ו

  
  מטבע חוץנכסים והתחייבויות ב, עסקאות  .2
  

נרשמות עם ההכרה ) מטבע השונה ממטבע הפעילות(עסקאות הנקובות במטבע חוץ 
נכסים , לאחר ההכרה הראשונית. הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה

והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך מאזן למטבע הפעילות לפי 
למעט הפרשי שער בגין , נזקפים לדוח רווח והפסד רהפרשי שע. שער החליפין במועד זה

  . הנזקפים לקרן הון עד למועד המימוש, נכסים פיננסיים זמינים למכירה שאינם מכשירי חוב
  

עסקאות ביטוח משנה לסוגיהן מתורגמות למטבע הפעילות בהתאם להסכמים שנחתמו עם 
  .מבטחי המשנה

  
  פריטים כספיים צמודי מדד  .3

  
 תנאיהם לשינוים במדד מותאמים לפי המדד פי-עלבויות כספיים הצמודים נכסים והתחיי

הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה . בהתאם לתנאי ההסכם, בכל תאריך מאזן, הרלוונטי
  .כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  מבנה הדיווח הנוכחי  .ד
  

חברת ביטוח ו החברההכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של , המאזנים המאוחדים  
המספקת מידע מהימן , הצגה זו. הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף, מאוחדת

   ."הצגת דוחות כספיים "- 1' תואמת את תקן חשבונאות בינלאומי מס, ורלבנטי יותר
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  דוחות כספיים מאוחדים  .ה
  

חברות (ים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן הדוחות הכספי
להתוות את המדיניות , במישרין או בעקיפין, שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת). בנות

בבחינת שליטה נלקחת בחשבון השפעת זכויות הצבעה . הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת
איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת . בתאריך המאזןפוטנציאליות שניתנות למימוש 

  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, השליטה
  

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו 
  . במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים

  
זכויות . של חברת הבת או בהפסד ובנכסים נטו זכויות המיעוט מייצגות את חלקו של המיעוט ברווח

  .מוצגות במסגרת ההון העצמי של החברה בסכום נפרדהמיעוט 
  

ישות שהינה , ) מנורה גיוס הון-להלן (מ " הקימה החברה את מנורה מבטחים גיוס הון בע2007בשנת 
ור החברה באמצעות גיוס מקורות בישראל עב לצורכי (SPE - Special Purpose Entity)למטרה מיוחדת 

החברה ערבה לחובות מנורה , בנוסף. הנפקות ציבוריות ופרטיות של אגרות חוב ותעודות התחייבות
יש לאחד את , IFRSבהתאם לתקני . גיוס הון וכל כספי הגיוס של מנורה גיוס הון מועברים לחברה

סיכונים בהתבסס על הערכת מהות הקשר עם הקבוצה וה,  אםSPE-דוחותיה הכספיים של ה
 הקבוצה הוקמה בהתאם ידי-על הנשלטת SPE-ה. SPE-הקבוצה שולטת ב, SPE-וההטבות של ה

 והמאפשרים לקבוצה ליהנות מכל SPE-לתנאים המטילים מגבלות על קבלת החלטות של הנהלת ה
  .SPE-ההטבות המתייחסות לפעילות ולנכסים נטו של ה

  
המדיניות . וכים לתאריכים ולתקופות זהיםהדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ער

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 
  .בדוחות הכספיים של החברה

  
   וחוזים לניהול נכסיםחוזי ביטוח  .ו
  

IFRS 4 המעבר בה נקט לפני מועד הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית 
לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי ( שהוא מנפיק  לגבי חוזי ביטוחלתקינה הבינלאומית
כתוצאה מכך עיקרי המדיניות החשבונאית . וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש) מוחשיים קשורים

 ,אלו יושמו בדוחות אשרבביטוח כללי  וושיטות החישוב בקשר לפעילות הביטוחית בביטוח חיים
דוחות הכספיים השנתיים בזהים לאלו אשר יושמו , הערוכים על בסיס התקינה הבינלאומית

 אשר נערכו על בסיס התקינה הישראלית למעט אותם שינויים המתחייבים מהמעבר האחרונים
  :  להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח.38 באורלתקינה הבינלאומית המפורטים ב

  
   וחסכון ארוך טווחםביטוח חיי  .1
  

  . להלן'סעיף יח ראה -הכרה בהכנסות   )א
  
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים  )ב
  

תקנות (מחושבות בהתאם להוראות המפקח חיים התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 מחושבות התחייבויותה. כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות, )וחוזרים

, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, הרלוונטייםבהתאם לנתוני הכיסויים 
  . 'סכום הביטוח וכו

  
 במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ות ביטוח בריאות הכלולחוזי בגין התחייבויות

המחושבת על ) פרמיה בחסר(במידת הצורך הפרשה בגין הפסדים צפויים בשייר , כוללת
  ).Premium Deficiency(בסיס הערכה אקטוארית 

  
נקבעות על בסיס  וחלקם של מבטחי המשנה בהן התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים

 על ביטוח חיים ידי האקטואר הממונה בחברה-המבוצעת על, הערכה אקטוארית
חלקם של מבטחי  . שהינו נושא משרה בחברה)F.IL.AA(ר אברהם לוונגליק "ד, ובריאות

 התנאים של החוזים פי-עלגם טוח חיים נקבע המשנה בהתחייבויות בגין חוזי בי
  . הרלוונטיים
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(    וחוזים לניהול נכסיםחוזי ביטוח  .ו

  
  )המשך(    וחסכון ארוך טווחביטוח חיים  .1
  

  צמודות למדד ביטוח חיים הצמודות למדד וההשקעותהתחייבויות בגין חוזי )ג
נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם ,  אלהיבויותיהתחמשות כיסוי להמש

לאחרונה לפני תאריך המאזן לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים בקשר לפוליסות 
  . חצי שנתיתהינה הצמדה השלפי תנאיהן 

  
  : לתשלום קיצבההתחייבויותהנחיות המפקח בדבר   )ד
  

 לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח התחייבויות  שפרסם המפקח בדבר חישוביםבחוזר
 נקבעו הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב השיפור בתוחלת ,חיים

המאפשרות חיים החיים המצריך מעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  .קבלת קצבה והשלמתן באופן ראוי

  
בגין פוליסות , ככל שנדרש, תיבויההתח השלמה מיידית של ההחברה בצע, בהתאם לכך

 או קבוצת פוליסות שאינה  כאשר המבוטח הגיע לגיל פרישה,לגביהן הקצבה בתשלום
תוך , יבותיההתחמתבצעת השלמת , בהן צפויה רווחיות, לגבי פוליסות אחרות. רווחית

  .לאורך חיי הפוליסה, הקבלה להכנסות הצפויות
  
  :הוצאות רכישה נדחות  )ה

  
הנמכרות ) DAC- ה-להלן ( פוליסות ביטוח חיים בגיןישה הנדחות הוצאות הרכ  ) 1(

 כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות 1999 , בינואר1החל מיום 
 מופחת בשיעורים DAC - ה. הקשורות לרכישת פוליסות חדשותהנהלה וכלליות

 DAC -ה.  שנה15-אך לא יותר מ, שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה
  . ייחס לפוליסות שבוטלו נמחק במועד הביטולהמת

  
 1998,  בדצמבר31הוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות שהופקו עד ליום 

לפי שיעורים " ניכוי הצילמר"על בסיס שיטת ,  אקטואר החברהידי-עלמחושבות 
ניכוי הצילמר . מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות

על פני  " מסורתי" לשנה ובפוליסות מסוג 10% -ב" עדיף" מסוג ופחת בפוליסותה
  .תקופת הפוליסה

  

הוצאות רכישה נדחות בביטוח בריאות כוללות עמלות לסוכנים ולמפקחי 
 DAC -ה. בקשר להפקת פוליסות חדשות, רכישה והוצאות הנהלה וכלליות

 ומופחת 2005בביטוח בריאות מחושב על פוליסות שנמכרו החל משנת 
.  שנים6 -אך לא יותר מ, בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה

  . נמחק במועד הביטולDAC -בפוליסות שבוטלו ה
  

 כוללות עמלות )הפנסיהקרנות (חוזים לניהול נכסים הוצאות רכישה בגין 
 DAC -ה. לסוכנים ומפקחי רכישה בקשר עם יצירת זכויות חוזיות חדשות

 המהווים אומדן לתקופה משוערת לקבלת דמי  שנה15 בפנסיה מופחת על פני
 -נמחק ה, חוזיותהזכויות הבמועד ביטול . ניהול לרבות התחשבות בביטולים

DAC המתייחס .  
  
 תקופת דיווחבודק מידי החברה בהתאם להוראות המפקח על הביטוח אקטואר   )2(

 בגין יבויותיהתחהבדיקה נערכת על מנת לוודא שה.  DAC-את ברות השבת ה
,  מספיקה1999 בגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת DAC- בניכוי החוזי ביטוח

 ואת DAC-נה את הפחתת היושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכס
. הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות, ההתחייבויות הביטוחיות

  .בנפרד) סוג ביטוח(הבדיקה מבוצעת ברמת כל מוצר 
  

, הוצאות תפעול, כוללות הנחות בגין ביטולים, המשמשות לבדיקה זוההנחות 
ידי אקטואר -הנקבעות על, תמותה ותחלואה,  צפוייםניהולדמי , תשואה מנכסים

  . פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים-החברה מדי שנה על
  

 DAC - הצפויים ביחס לניהול פנסיה נבחנים דמי הDACלעניין ברות השבת 
  .אשר מופחת על פני התקופה המשוערת לקבלת הכנסות
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(    וחוזים לניהול נכסיםחוזי ביטוח  .ו

  
  )המשך(    וחסכון ארוך טווחביטוח חיים  .1
  

   :)t TesLiability Adequacy (ביטוח חייםבדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי   )ו
 

האקטוארים הממונים בודקים מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה 
עמלות והוצאות בניכוי ,  תביעות,נדחות מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי

התזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון בריבית . פרמיות והכנסות מהשקעות
 הבדיקה נעשית .תחת הנחות סבירות, הקיימותריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות 

במקרה של פוליסות . בנפרד עבור פוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות
הבדיקה , הבדיקה נעשית ברמת המוצר ובמקרה של פוליסות קולקטיביות, פרט

 .מתבצעת ברמת הקולקטיב הבודד
  

, הוצאות תפעול, וליםל כוללות הנחות בגין ביט"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ
 פי-על האקטואר מדי שנה ידי-עלתמותה ותחלואה והן נקבעות , תשואה מנכסים

עבור פוליסות קולקטיביות הבדיקה . ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים, בדיקות
 ובכפוף למהימנות הסטטיסטית נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד

  של ניסיון זה
  
  :עות תלויותתבי  )ז
  

בהתאם , בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן מחושבות באופן פרטניתביעות תלויות 
  .להערכת מומחי החברה על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח

  
ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח אי כושר , הפרשות לתשלומי גמלאות

 וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך ,עות מהןההוצאות הישירות והעקיפות הנוב, עבודה
  .התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעהנכללו במסגרת , )IBNR(לא דווחו 

  
  :חוזי השקעה  )ח
  

תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות 
פה בגין חוזים אלה לא פדיונות ותום תקו. להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

נזקפים לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  .השקעה

  
דמי הניהול הנגבים ,  חוזים אלה ההכנסות מהשקעותבשלבדוח רווח והפסד נזקפים 

 חלקם בשלוחוזי השקעה  התחייבויות בגין חוזי ביטוחשינוי בתשלומים ו, מהמבוטחים
  . הנהלה וכלליותעמלות לסוכנים והוצאות, בוטחים בהכנסות מהשקעותשל המ

  
   :הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתי  )ט
  

השינוי בהפרשה קוזז מההכנסות , כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף   
  . מפרמיה

  
  ביטוח כללי  .2
  

  .ןלהל' ח יסעיף ראה -הכרה בהכנסה   )א
  
, בין היתר, שייר כוללרוטו ובגין חוזי ביטוח ב שינוי בהתחייבויותתשלומים וסעיף   )ב

, הוצאות עקיפות לישוב תביעות, סילוק ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו
הכוללת הפרשה ( ההפרשה לתביעות התלויות עדכוןתלויות שאירעו בשנת הדוח וכן 
     .שנרשמה בשנים קודמות) ול בתביעותלעלויות ישירות ועקיפות בטיפ
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(    וחוזים לניהול נכסיםחוזי ביטוח  .ו

  
  )המשך(  ביטוח כללי  .2
  

  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות  )ג
  

, ת בגין חוזי ביטוח והתביעות התלויות הכלולים בסעיף התחייבויועתודות הביטוח  
הכלול בסעיף נכסי ביטוח , וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות

חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על ,  והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי, משנה
, 1984-ה"התשמ, )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(עסקי ביטוח 
הנחיות המפקח ושיטות אקטואריות , ) חישוב עתודות תקנות-להלן  (על תיקוניהן

 המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של האקטוארים, מקובלות לחישוב תביעות תלויות
  .הממונים

  
 :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד
  

משקפת את דמי , )Unearned Premium Reserve(, פרמיה שטרם הורווחהל הפרשה  )1
   .הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך המאזן

  
הפרשה זו נרשמת במידה ). Premium Deficiency(, הפרשה לפרמיה בחסר  )2

אינה מכסה את ) בניכוי הוצאות הרכישה הנדחות(והפרמיה שטרם הורווחה 
שנקבע , ל מודלההפרשה מבוססת בין היתר ע. העלות הצפויה בגין חוזי הביטוח

  .תקנות חישוב עתודותב
 
 : המחושבות לפי השיטות כמפורט להלןתביעות תלויות  )3

  
תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה   3.1

הוצאות .  להלן3.2למעט לגבי הענפים המפורטים בסעיף , אקטוארית
שיב התח.  תביעות נכללים לפי הערכה אקטואריתבעקיפות ליישו

על ביטוח כללי  ידי האקטואר הממונה-בוצע על, האקטוארי עבור החברה
 ובגין חלק מההתחייבויות  שהינו עובד החברה).F.IL.AA(מר עמיר פלד 

 עובד שהינו ידי מר ניר הרמתי-הביטוחיות של חברת ביטוח מאוחדת על
 2007התחשיב האקטוארי של שומרה ביטוח בשנת .  שומרה ביטוחתחבר

  .יהודה כהנא'  אקטואר חיצוני פרופידי-לעבוצע 
  

בענף הביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בו קבע האקטואר כי לא   3.2
אקטוארי עקב היעדר מובהקות סטטיסטית וכן בענפים ניתן ליישם מודל 

יהלומים וסיכונים מיוחדים בהם קבע האקטואר את , כלי טייס, כלי שייט
ות התלויות בהתבסס על הערכה פרטנית התביענכללו , IBNR-סכומי ה

 לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין ומומחי החברה
ההערכות כוללות הפרשה .  שמטפלים בתביעותומומחים חיצוניים

מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול אשר טרם שולמו לתאריך הדוחות 
  .הכספיים

  
  :עודף הכנסות על הוצאות   3.3

  
ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה (ב תביעות ארוך לגבי עסקים עם זנ
ארוך ועשוי להתמשך , או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו/על קרות הנזק ו

מחושב עודף הכנסות על , כגון ענפי חבויות ורכב חובה, )מספר שנים
בענף ערבויות חוק מכר על בסיס , הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר

יות פיננסיות לפי מועד תום הפוליסה חמש שנים מצטבר ובענף ערבו
 בשומרה ביטוח בענפי חבות כלפי צד שלישי וחבות ). העודף-להלן (

  .מעבידים מחושב העודף על בסיס חמש שנים מצטבר
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(    וחוזים לניהול נכסיםחוזי ביטוח  .ו

  
  )המשך(  ביטוח כללי  .2

  
 :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , יף התחייבויות בגין חוזי ביטוחסע  )ד

  )המשך(
 
 )המשך(  : המחושבות לפי השיטות כמפורט להלןתביעות תלויות  )3

  
  )המשך(  :עודף הכנסות על הוצאות   3.3

  
על  ,לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקחבהתאם , מחושבהעודף 

  בתוספת,תביעותוהוצאות רכישה  בניכוי בסיס ההכנסות מפרמיות
  לשנה3% שלתשואה ריאלית שיעור  הכנסות מהשקעות המחושבות לפי

בניכוי חלקם של מבטחי , )ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות(
העודף המצטבר עד . לפי ענפי הביטוח ושנת החיתום המתייחסת, המשנה

הפרשה לפרמיה למועד שחרורו ממועד שנת תחילת הביטוח בניכוי 
ובניכוי התביעות התלויות , שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות

התחייבויות נכלל בסעיף , ) הצבירה-להלן (כפי שחושבו כמפורט לעיל 
  .והגירעון נזקף כהוצאה, בגין חוזי ביטוח

  
,  ורכב חובהבענפי חבויות,  נזקפו לצבירה2006 , בדצמבר31עד ליום 

אלית מצטברת י בפועל אך לא פחות מתשואה רההכנסות מהשקעות
  . לשנה3%בשיעור 

  
 נלקחים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות  ושרידיםשיבובים  3.4

בענפים שאינם . ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות
סטטיסטיים  נלקחים השיבובים בחשבון בעת הערכת הסיכון הכלול 

  .בתיקי התביעה על בסיס פרטני
  

וזאת בהתחשב בכך ,  התביעות התלויות הינן נאותותהקבוצהלהערכת   3.5
שהתביעות התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי ויתרתן כוללת 

  .IBNR -הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל
  

הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים   )ה
 הוצאות הרכישה . שטרם הורווחולפרמיותהמתייחס ,  פוליסותעם רכישתבקשר 

שנקבעו בתקנות , מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים
  . לפי הנמוך שבהם, לכל ענף בנפרד, ה שטרם הורווחמהפרמיהכאחוז , הפיקוח

  
עסקים המתקבלים מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח   )ו

וסוכנויות ) לרבות ביטוח משותף(מחברות ביטוח אחרות , ) הפול-להלן (ראל ביש
 המתקבלים עד לתאריך המאזן בתוספת הפרשות לפי דיווחים נכללים לפי ,חיתום
  .בהםושומרה ביטוח  בהתאם לשיעור השתתפות החברה לוהכו, ןהעניי
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  נסייםמכשירים פינ  .ז

  
  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  .1
  

. מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים הן נכסים פיננסיים והן התחייבויות פיננסיות
מניות , נכסי חוב בלתי סחירים, נכסי חוב סחירים(נכסים פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות 

מזומנים ושווי , חייבים אחרים, פרמיות לגביה: וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון) ואחרות
כגון הלוואות ואשראי , מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות, כמו כן. מזומנים

  .שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים
  

ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים 
רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות הניתנות שאינם מוצגים בשווי ההוגן דרך 

  .מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך, לאחר ההכרה הראשונית. לייחוס
מועד ( החברה ידי-עלמכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאים החוזיים 

  ). העסקה
  

  מזומנים ושווי מזומנים
  

שווי מזומנים כוללים . ים יתרות מזומנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישהמזומנים כולל
השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של 
מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם מוגבלים 

  .בשעבוד
  

  השקעות המוחזקות לפדיון
  

מכשירי ,  לחברה יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיק מכשירי חוב עד למועד פדיונםכאשר
השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי עלות מופחתת . החוב מסווגים כמוחזקים לפדיון

  .בניכוי הפסדים מירידת ערך, )תוך התחשבות בעלויות העסקה(בשיטת הריבית האפקטיבית 
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה 
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח : לאחת משלוש הקבוצותאו שאינם מסווגים 

נכסים , לאחר ההכרה הראשונית.  הלוואות וחייבים אוהשקעות המוחזקות לפדיון, והפסד
רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות . ם למכירה נמדדים לפי השווי ההוגןפיננסיים זמיני

למעט בגין הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב כספיים אשר נזקפים לרווח , שווי הוגן
. נטו, נזקפים ישירות להון העצמי לקרן הון בגין רווחים שטרם מומשו, והפסד לסעיף המימון

הרווח או ההפסד שהצטבר ושהוכר בעבר , ירידת ערךבמועד גריעת ההשקעה או במקרה של 
  . בהון העצמי נזקף לדוח רווח והפסד

  
הכנסות ריבית בגין ההשקעות במכשירי חוב מוכרות בדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית 

דיבידנדים שהתקבלו בגין השקעות במכשירים הוניים נזקפים לדוח רווח והפסד . האפקטיבית
  .במועד הזכאות לתשלום

  
  שווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים ב

  
אם הוא מוחזק למסחר או אם , מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד

  . יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית בו
  

נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה 
מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד וה הקרובה חוזרת בתקופ

רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד . להשגת רווחים בזמן הקצר
  .התהוותם לדוח רווח והפסד

  
אם החברה מנהלת , מכשירים פיננסיים מיועדים כנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד

בהתאם לאופן , וג זה ומקבלת החלטות קניה ומכירה בהתבסס על שווים ההוגןהשקעות מס
, בעת ההכרה הראשונית. שבו תיעדה החברה את ניהול הסיכונים או אסטרטגיית ההשקעה
מכשירים פיננסיים אלה . עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן

  . נזקפים לרווח והפסדנמדדים לפי שווי הוגן והשינויים בהם
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(  מכשירים פיננסיים  .ז

  
  )המשך(  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  .1
  

  הלוואות וחייבים
  

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם 
הלוואות וחייבים נמדדים לפי העלות , ר ההכרה הראשוניתלאח. סחירים בשוק פעיל

המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי הפרשות 
רווחים והפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד כשההלוואות והחייבים נגרעים או . לירידת ערך

  .כתוצאה מההפחתה השיטתיתו,  אם מוכרת בגינם ירידת ערך
  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  .2
  

עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות ; נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן
, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, לאחר ההכרה הראשונית. לרווח והפסד עם התהוותן

  .כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד
  
  ודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגןנכסים והתחייבויות צמ  .3
  

משוערכים , שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיות צמודי מדד
  .בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל

  
  ייעוד הנכסים הפיננסיים  .4
  

  : קבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמןקבוצהה  
  

  השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעותנכסים הכלולים בתיקי   ) א
  

, הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא סחירים, נכסים אלו
מדובר בתיקים : וזאת מהנימוקים הבאים, יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד

עיוות אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן משמעותי , נפרדים ומזוהים, מנוהלים
חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי מדידה שונים 

)mismatch( , כמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק נמדדים לפי שווי הוגן
והמידע לגבי המכשירים הפיננסיים , בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת

  .באופן פנימי על בסיס שווי הוגן) ת הרלוונטיתוועדת ההשקעו(מדווח להנהלה 
  
  ) נוסטרו(נכסים שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות ברווחים   ) ב

  
שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים  נכסים שאינם סחירים  )1

 נגזרים
  

י סחירות אגרות חוב בלת, )צ"הסכמי ח(נכסי חוב הכוללים אגרות חוב מיועדות 
סווגו כהלוואות , פקדונות בבנקים והלוואות, תעודות מסחריות, אחרות
  .מניות שאינן סחירות סווגו כנכסים פיננסיים זמינים  למכירה. וחייבים

  
  שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים נגזריםנכסים סחירים  )2

  
  .ם זמינים למכירהנכסי חוב ומניות סחירים סווגו לקבוצת נכסים פיננסיי

  
 נגזרים ומכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם  )3

  
יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד , סחירים ושאינם סחירים, נכסים אלו

  .החל ממועד המעבר
  
  חברות בנות שאינן חברות ביטוחידי-עלמכשירים פיננסיים המוחזקים   )4

  
יועדו , ים הסחירים של החברות הבנות שאינן חברות ביטוחכל הנכסים הפיננסי

  .לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(  מכשירים פיננסיים  .ז
  

  קביעת השווי ההוגן  .5
  

 ידי-עלהשווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע 
השווי ההוגן נקבע באמצעות , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. מחירי השוק בתאריך המאזן

שיטות אילו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי . שימוש בשיטות הערכה
היוון תזרימי מזומנים או , התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, שוק

, הלוואות ופיקדונות, השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות. אחרותשיטות הערכה 
מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים 

  . חברה המספקת ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השוניםידי-על
  
  סווג מחדש של נכסים פיננסים  . 6
  

 ולתקן דיווח כספי 39 פורסם תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 2008 באוקטובר 13ביום 
להוציא נכסים פיננסים , התיקון מאפשר במקרים מסוימים). התיקון-להלן (7בינלאומי 

להוציא נכסים , מקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד וכן) למעט נגזרים(המוחזקים למסחר 
וואות וחייבים במידה והם עומדים בהגדרת פיננסים מקטגורית זמין למכירה לקטגורית הל

) במידה ולא היו מיועדים מלכתחילה באופן אקטיבי לקטגורית זמין למכירה(הלוואות וחייבים 
  . יש לישות כוונה ויכולת להחזיק אותם בעתיד הנראה לעין או לפדיון, ומעתה

  
זמין למכירה קיימת במידה ולאחר הסיווג מחדש מתוך קבוצות שווי הוגן דרך רווח והפסד או 

אין להכיר ברווח באופן , הערכה כי יהיה גידול בתזרימי המזומנים הצפויים מהנכס הפיננסי
במידה וישות בוחרת . לפי שיטת הריבית האפקטיבית, מיידי אלא יש לפרוס אותו מאותה עת

  .לסווג מחדש מקטגוריה אחת לאחרת יחולו עליה דרישות גילוי נרחבות
  

יכולה ליישם את הסיווג מחדש , 2008 באוקטובר 31) כולל(סווג מחדש עד ישות המחליטה ל
ישות המחליטה לסווג מחדש החל ). תחילת הרבעון השלישי (2008 ביולי 1למפרע החל מיום 

  . תיישם את הוראות התיקון החל מיום ההחלטה2008,  בנובמבר1מיום 
  
לתיקון לא , צגים במאזנה ולפיכך לא שינתה את הסיווגים של הנכסים הפיננסים המוקבוצהה

  .הייתה השפעה על דוחות כספיים אלה
  
  הלוואות ואשראי נושאי ריבית  .7
  

 ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות אגרות חוב, הלוואות
הלוואות , לאחר ההכרה הראשונית). עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה(עסקה מיוחסות ישירות 

אשראי נושאי ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ו
רווחים והפסדים מוכרים בדוח . הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות

  .רווח והפסד בעת גריעת הלוואה וכתוצאה מההפחתה השיטתית
  
  גריעת מכשירים פיננסיים  .8
  

  נכסים פיננסיים
  

  :סי נגרע כאשרנכס פיננ
  
 או; פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי  •
החברה מעבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או   •

, נוטלת על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד שלישי
בירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הע) א(ובנוסף או , ללא עכוב משמעותי
באופן ממשי את כל הסיכונים בידיה לא העבירה ולא הותירה ) ב(הקשורים לנכס או 

 .וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס
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  )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(  מכשירים פיננסיים  .ז

  
  )המשך(  ננסייםגריעת מכשירים פי  .8
 

  התחייבויות פיננסיות
  

. בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת
  ):הקבוצה( פיננסית מסולקת כאשר החייב התחייבות

  
בסחורות או , בנכסים פיננסיים אחרים,  תשלום במזומןידי-עלפורע את ההתחייבות   •

 או, שירותים
  .ר משפטית מההתחייבותמשוחר  •

  
  הכנסות מימון והוצאות מימון, מהשקעות נטו) הפסדים(רווחים   .9
  

הכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית בגין סכומים ומהשקעות נטו ) הפסדים(רווחים 
) הפסדים(רווחים , הכנסות מדיבידנדים, )לרבות נכסים פיננסיים זמינים למכירה(שהושקעו 

 והפסדים שהועברו לרווח והפסד בגין ים המסווגים כזמינים למכירהממכירת נכסים פיננסי
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח , ירידות ערך קבועות

ממימוש השקעות המחושבים ) הפסדים(ממטבע חוץ ורווחים ) הפסדים(רווחים , והפסד
המקורית או העלות המופחתת ומוכרים בעת כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות 

באמצעות שיטת הריבית , הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן. קרות אירוע המכירה
  . הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלום. האפקטיבית

  
מבטחי  וריבית על פקדונות הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו

 . משנה
  

  .רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו
  
  רכוש קבוע  .ח

  
  הכרה ומדידה  .1
  

בניכוי פחת שנצבר , בתוספת עלויות רכישה ישירותפריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות 
  .והפסדים מירידת ערך

  
מהוונת כחלק , מתפעול הציוד המתייחס בלתי נפרד המהווה חלק, עלות תוכנה שנרכשה

  . מעלות ציוד זה
  
  עלויות עוקבות  .2
  

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי 
כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה 

עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח . שהוחלף נגרעהערך בספרים של החלק . באופן מהימן
  .והפסד עם התהוותן
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך (רכוש קבוע  .ח

  
  פחת  .3
  

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל 
  . חלק מפריטי הרכוש הקבוע

  
  : בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמןשיעורי הפחת

     
 4%   )למעט מרכיב הקרקע (בניינים

  לאורך תקופת השכירות כולל תקופת האופציה    שיפורים במושכר
  15%    כלי רכב

  33%-25%    וציוד היקפימחשבים 
  15%-6%    ריהוט וציוד

      
  

יים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל אורך הח, האומדנים בדבר שיטת הפחת
  .סוף שנת דיווח

 
  ן להשקעה"נדל  .ט
  

 הקבוצה ידי-על(המוחזק )  או שניהם- או חלק ממבנה -קרקע או מבנה (ן "ן להשקעה הוא נדל"נדל
, לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם) כבעלים או בחכירה מימונית

או מכירה במהלך , שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים למטרות מנהלתיות רךושלא לצו
  .העסקים הרגיל

  
  .ן להשקעה" מסווגים ומטופלים כנדלהקבוצה ידי-עלן החכורות "זכויות בנדל

  
ן "בתקופות עוקבות הנדל. ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות עסקה"נדל

  .כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד,  הוגןלהשקעה נמדד לפי שווי
  

כגון הפסקת שימוש , ן להשקעה מתבצעת כאשר יש שינוי בשימוש"העברת נכס מרכוש קבוע לנדל
ן המיועד "הסכם שכירות תפעולית עם צד שלישי או השלמת הפיתוח של נדל,  הבעליםידי-עלבנכס 

  .ן להשקעה"לשימוש כנדל
  

כגון התחלת שימוש , ן להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת כאשר יש שינוי בשימוש"להעברת נכס מנד
  . הבעלים או התחלת פיתוח עם תכנון למכור את הנכסידי-עלבנכס 

  
  . ן להשקעה לרכוש קבוע הוא השווי ההוגן במועד המעבר"העלות של הנכס המועבר מנדל

  
ן להשקעה מטופל כהערכה מחדש "דלההפרש בין השווי ההוגן לעלות נכס שהועבר מרכוש קבוע לנ

  . ונזקף לקרן הון מהערכה מחדשIAS 16-בהתאם ל
  

-עלן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל
ן והינם בעלי הידע " מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדלידי

  . הנדרשיםןוהניסיו
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  )המשך(     עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  חכירות  .י

  
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 

  ;IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על
  
  חכירה מימונית  .1
  

 לשימושם וההטבות הקשורים הועברו לקבוצה באופן ממשי כל הסיכוני, בחכירה מימונית
הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של . נכס החכורב

ההתחייבות בגין תשלומי . הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים
ל החכירה מוצגת בערך נוכחי כאשר תשלומי החכירה מוקצים בין הוצאות המימון ופרעון ש

  .ההתחייבות בגין החכירה לפי שיטת הריבית האפקטיבית
  
  חכירה תפעולית  .2
  

 בשימושבהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים , הסכמי חכירה
תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח והפסד  . מסווגים כחכירה תפעולית, נכס החכורב

  .באופן שוטף על פני תקופת החכירה
  
  צירופי עסקים ומוניטין   .אי

  
  2007 , בינואר1 שהתרחשו לפני צירופי עסקים  

  
 רק צירופי עסקים IFRSהקבוצה בחרה להציג מחדש לפי , IFRSבמסגרת המעבר לדיווח לפי 

 בינואר 1באשר לרכישות שהתרחשו לפני . 2007 בינואר IFRS ,1 -שהתרחשו לאחר מועד המעבר ל
בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ,  הקבוצהידי-עלום שהוכר משקף המוניטין את הסכ, 2007

 לצורך הכנת מאזן IFRS -הסיווג והטיפול החשבונאי לא הותאמו ל, בגין רכישות אלו. בישראל
  .הפתיחה של הקבוצה

  
   2007 , בינואר1 שהתרחשו לאחר צירופי עסקים  

  
זו מזוהים הנכסים וההתחייבויות בשיטה . 3IFRS-צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה בהתאם ל

   .של החברה הנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה
  

נמדד לראשונה כהפרש בין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה , מוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים
ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות של העסק , בשווי הוגן נטו של הנכסים המזוהים

.  לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי עלות בניכוי הפסדים נצברים מירידת ערך.הנרכש
המוניטין מוקצה לכל אחת , לצורך בחינת קיום ירידת ערך. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי

) 5('יגראה סעיף , באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין. מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה
  .להלן

  
    מוחשייםבלתינכסים   .יב
  

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד . רכישה ישירות

בניכוי הפחתה  עלותם פי-עלנכסים בלתי מוחשיים מוצגים , לאחר ההכרה הראשונית. הרכישה
  . מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו

  
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים 

ראה גם סעיף (לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך 
ים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים אורך החי). להלן) 6('יג

השינוי באורך , אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור. כבלתי מוגדר עדיין תקפה
ובאותו מועד , החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי מכאן ולהבא

  .דת ערך ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים הכלכלים השימושים שלונבחנת גם ירי
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  )המשך(     עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(      מוחשייםבלתינכסים   .יב
  

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים 
ס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על שלהם על בסי

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך . כך שקיימת לגביהם ירידת ערך
שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס . חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה

ות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי הצריכה הצפוי של ההטב
הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים . באופן של מכאן ולהבא

  .מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד
  
  עלויות פיתוח תוכנה   .1
  

;  את עלויות הפיתוחהוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן
ולקבוצה , צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח; התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית

הוצאה שהוונה כוללת את . כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה
שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן לייחסן ישירות להכנת הנכס , עלות החומרים

  .הוצאות פיתוח אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. מיועדלשימושו ה
  

  .הוצאות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו
  
  תוכנות  .2
  

.  כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות והחברות המאוחדותהחברהנכסי 
ר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות אש, תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה

 לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות תרישיונו, לעומת זאת. מסווגות כרכוש קבוע, עליה
  .מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים, פונקציונליות נוספת לחומרה

  
  עלויות עוקבות  .3
  

את ההטבה הכלכלית אך ורק כאשר הן מגדילות וכרות כנכס בלתי מוחשי עלויות עוקבות מ
לרבות עלויות הקשורות , כל העלויות האחרות. העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו

  .נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן, פותחו באופן עצמישלמוניטין או מותגים 
  
  הפחתה  .4
  

הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי 
  .מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש ,פרט למוניטין, ל הנכסים הבלתי מוחשייםש
  

  :אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן
  

עודף עלות : שומרה ביטוח מופחתים כדלהלן של העלות שנוצרו ברכישתעודפי   )א
עודף עלות המיוחס לקשרי  סוכנים , ם שני5המיוחס לתיק ביטוח נרכש מופחת על פני 

 שנים ועודף עלות המיוחס לשם מסחרי 10של סוכנות ביטוח מאוחדת מופחת על פני 
  . שנים6מופחת על פני 

  
ה של מבטחים  פנסיה והמיוחס לתיק לקוחות מופחת על שנוצר ברכישת  עלותףעוד  )ב

 . שנים20פני 
  
  .נים ש4-8 בקו ישר על פני ות  מופחת-תוכנות   )ג
  

האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף 
  .שנת דיווח
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  )המשך(     עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
      ירידת ערך  .יג

  
  :כמפורט להלןהקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ירידת ערך 

  
  השקעות פיננסיות  .1
  

  ת מופחתתנכסים המוצגים בעלו  .א
  

אם קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים 
סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין , המוצגים בעלותם המופחתת

, הסכום הפנקסני של הנכס והערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים
שיעור (בית המקורית של הנכס הפיננסי המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטי

 הסכום הפנקסני של הנכס). הריבית האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית
  . מוקטן באמצעות רישום הנזקף לדוח רווח והפסד

  
  נכסים זמינים למכירה  .ב
  

סכום ההפסד נמדד כהפרש , אם קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך
בניכוי הפסד , ובין השווי ההוגן) וי תשלומי קרן והפחתות כלשהןבניכ(בין העלות 

הפסד זה מועבר מקרן הון בגין נכסים . מירידת ערך שנזקף בעבר לדוח רווח והפסד
בתקופות עוקבות ביטול הפסד מירידת ערך לגבי . זמינים למכירה לדוח רווח והפסד

ל הפסד מירידת ערך בגין מכשירים הוניים אינו נזקף לדוח רווח והפסד ואילו ביטו
  .מכשירי חוב נזקף לדוח רווח והפסד

  
  ביטוח משנה  .2
  

אינן משחררות וכלפי שומרה ביטוח החברה ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי   )א
  . פוליסות הביטוחפי-על כלפי המבוטחים ן מהתחייבויותיהןתוא

  
עלול לגרום , המשנה חוזי ביטוח פי-עלאשר לא יעמוד בהתחייבויותיו , מבטח משנה

  .הפסדיםולשומרה ביטוח  לחברה
  
ת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה ומבצעושומרה ביטוח  החברה  .ב

   .ועל בסיס עומק החוב שגבייתם מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות
  

 רהת החבו מתחשב הביטוחיותתבהתחייבויובקביעת חלקם של מבטחי המשנה , בנוסף
כאשר חלקם של . בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה, בין היתר, ושומרה ביטוח

חלקם של אותם מבטחי משנה , מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטוארי
המביאה בחשבון את כלל גורמי , שבקשיים מחושב בהתאם להמלצת האקטואר

, בין היתר, הפרשותבעת עריכת הושומרה ביטוח ת החברה ומתחשב, כמו כן. הסיכון
 סופי ןפירעוניתוק התקשרויות בדרך של  (CUT OFFבנכונות הצדדים להגיע להסכמי 

  .במטרה לצמצם את החשיפה) של החובות
  
  פרמיה לגביה  .3
  

  .בהתאם לגיל החוב מחושבתה יבגין פרמיות לגבילחובות מסופקים  ההפרש



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

  
 

 30

  )המשך(     עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך (   ירידת ערך  .יג
  

  נכסים שאינם פיננסיים  .4
  

 למעט( פיננסיים שאינםירידת ערך בשווי הפנקסני של נכסים ל אפשרות בוחנת הקבוצה
 ,)נכסים הנובעים מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים, ן להשקעה"נדל, הוצאות רכישה נדחות

מצביעים על כך שהשווי כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות ה
במקרים בהם השווי הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים עולה על . השבה-הפנקסני אינו בר

ההשבה הוא -השווי בר. ההשבה שלהם-מופחתים הנכסים לשווי בר, ההשבה שלהם-הסכום בר
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי . נטו ושווי שימוש, הגבוה מבין מחיר המכירה

. ים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכסהמזומנ
השבה עבור היחידה מניבת -בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות . המזומנים שאליה שייך הנכס
  .אחרות

  
  : להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאיםםחודייהקריטריונים היי

  
  מוניטין  .5
  

או לעיתים קרובות יותר אם , בתום כל שנה, בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערךהקבוצה 
  .אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך

  
או (ההשבה של יחידה מניבת מזומנים -נת סכום בר בחיידי-עלירידת ערך נקבעת בגין מוניטין 

השבה של -כאשר סכום בר. שאליה מתייחס המוניטין) קבוצה של יחידות מניבות מזומנים
נמוך מהשווי הפנקסני של ) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(יחידה מניבת מזומנים 
מוכר , אליה הוקצה המוניטיןש) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(יחידה מניבת מזומנים 

  .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים. הפסד מירידת ערך
  
  נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר  .6
  

או לעתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים , בתום כל שנההבחינה לירידת ערך נעשית 
  .ירידת ערךבנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת 

  
 שהוכרו בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד נכסים בלתי מוחשייםהפסד מירידת ערך 

הפסד . דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים לכך שההפסדים קטנו או לא קיימים עוד
אך ורק , מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה

אינו עולה על הערך , אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, ים של הנכסבמידה שהערך בספר
  .שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך, בספרים בניכוי פחת או הפחתות

  
  הון מניות  .יד
  

  .להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מההון ישירות עלויות המתייחסות
  
  הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל   .וט

  
  הטבות לזמן קצר  .1
  

הבראה והפקדות לביטוח לאומי , ימי חופשה, טבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורותה
התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות . ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום , ברווחים
  . העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכוםייד-עלהאמור בגין שירות שניתן 
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  )המשך(     עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(    הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל   .וט
  

  הטבות לאחר העסקה  .2
  

 ידי-עלהתוכניות ממומנות בדרך כלל . בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה  
  ).  נכסי תוכנית-להלן (רנות פנסיה הפקדות בחברות ביטוח ובק

  
  ת הפקדה מוגדרתיוכנות  .א
  

 לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן משלמת הקבוצה באופן קבוע 14בהתאם לסעיף   
, תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים
בד גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעו

 הקבוצה  הפקדות. המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
 במקביל לקבלת שירותי נזקפות כהוצאה לרווח והפסד, הפקדה מוגדרת תובתכני

  .העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים
  
  תכנית הטבה מוגדרת  .ב
  

, וגדרת בגין הטבות לאחר פרישההמתייחסת לתכנית הטבה מ, מחויבות של הקבוצה
 אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד ידי-עלמחושבת לגבי כל תכנית בנפרד 

הטבה זו מוצגת לפי ערך . בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות, בתמורה לשירותיו
שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה . נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית

שהמטבע שלהן ומועד פירעונן דומים לתנאי , ח על אגרות חוב ממשלתיותבמועד הדיוו
 אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת ידי-עלהחישובים נערכים . המחויבות של הקבוצה

  . הזכאות החזויה
  

מרכיב . רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו
רה אינו מהווה נכסי תוכנית ומקוזז  החבידי-עלהפיצויים בפוליסות שהופקו 
  . מההתחייבויות בגין חוזי הביטוח

  
  הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך  .3
  

שאינן מתייחסות לתכניות , המחויבות נטו של הקבוצה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך
היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים , הטבה לאחר העסקה

סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי . קו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמותשהוענ
שיעור ההיוון נקבע בהתאם . ומנוכה ממנו השווי ההוגן של נכסים המתייחסים למחויבות זו

לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד הפירעון שלהן 
. חישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויהה. דומים לתנאי המחויבויות של הקבוצה

  . רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו
  
  עסקאות תשלומים מבוססי מניות  .טז
  

נמדדה לפי השווי ההוגן ) ל" מנכ-להלן (ל החברה "עלות תוכנית הקצאת מניות שהוענקו למנכ
  .הוענקובמועד ההענקה של המכשירים ההוניים ש

  
יחד עם גידול מקביל בהון העצמי על פני כהוצאת שכר עלות תוכנית ההקצאה מוכרת ברווח והפסד 

 תקופת -להלן (ל זכאי לגמול "ומסתיימת במועד שבו המנכ, התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים
, להההוצאה המצטברת המוכרת בגין תוכנית ההקצאה בכל מועד דיווח עד למועד ההבש). ההבשלה

משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של החברה לגבי מספר 
החיוב או הזיכוי בדוח רווח והפסד משקף את השינוי .  המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר

  . בהוצאה המצטברת שהוכרה לתחילת התקופה המדווחת ולסופה
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  הפרשות  .זי

  
כתוצאה מאירוע , משפטית או משתמעת, הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחית

וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות , הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, שהתרחש בעבר
  .לסילוק המחויבות

  
) משפטית או משתמעת(מוכרת כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת משפטיות הפרשה בגין תביעות 

כי הקבוצה תידרש ) more likely than not(יותר סביר מאשר לא , כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר
כאשר השפעת . למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן

 בהפרשות בעת בחינת הצורך בהכרה. נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי, ערך הזמן מהותית
   .    מסתייעת הנהלת הקבוצה ביועציה המשפטיים, ובכימותן

  
  הכרה בהכנסה  .יח
  

  :פרמיות  .1
  
לרבות פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין חוזי השקעה , פרמיות במגזר ביטוח חיים  )א

  .נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן
 החברה ידי-עלופן יזום או בא, ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה

השתתפות המבוטחים ברווחים . בכפוף להוראות כל דין, עקב פיגורים בתשלום
  .נוכה מהפרמיותמבפוליסות ריסק 

  
הפרמיות . פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים  )ב

ויים בפרמיה ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינ.  לתקופת ביטוח של שנהן בעיקרמתייחסות
  .ברוטו, נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו, שטרם הורווחה בגינה

  
אך לא לפני תחילת תקופת  הפרמיה ןפירעו בעת ות בענף רכב חובה נרשמפרמיות

  .הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיההביטוח 
  

 פרמיות בענף דירות המבוטחות כבטוחה למשכנתא נרשמות כהכנסה בהגיע מועד
  ).מדי חודש(גבייתן 

  
 כהכנסות ות מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך המאזן נרשמפרמיות
  .מראש

  
כוללים חידושים , בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות, דוחות התפוקה החודשיים

  .אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע
  

, שנתקבלו מבעלי פוליסותההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים 
בכפוף להוראות כל דין ובניכוי ,  דמי הביטוחןפירעוובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי 

  .על בסיס ההסכמים שבתוקף, השתתפות המבוטחים ברווחים
  
  :דמי ניהול  .2
  

  :דמי ניהול בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה  )א
  

ס התשואה וצבירת החיסכון דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסי
  .של המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים

  
  :דמי הניהול כוללים את המרכיבים דלקמן

  
  . דמי ניהול קבועים בלבד- 2004,  בינואר1-פוליסות שנמכרות החל מ

  . דמי ניהול קבועים ומשתנים- 2003,  בדצמבר31בגין פוליסות שנמכרו עד ליום 
  

 ונרשמים על ןהחיסכום בשיעורים קבועים מצבירת דמי הניהול הקבועים מחושבי
  . בסיס צבירה



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

  
 

 33

  )המשך(     עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(    הכרה בהכנסה  .יח
  

  )המשך(   :דמי ניהול  .2
  

  )המשך(  )א
  

 - בינואר ועד ה1 -מה(דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי 
ניתן . קף לפוליסה בניכוי דמי הניהול הקבועים שנגבו מאותה הפוליסהשנז)  בדצמבר31

אם נצברו תשואות . רק כאשר התשואה הריאלית חיוביתלגבות  דמי ניהול משתנים 
אזי ניתן לגבות דמי ניהול משתנים רק לאחר החזר , ריאליות שליליות בשנים קודמות

  .התשואה הריאלית השלילית
  

הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשואה במהלך השנה נרשמים דמי 
בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית . ככל שהיא חיובית, החודשית הריאלית

מוקטנים דמי הניהול המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים שנגבו במצטבר 
  . מתחילת השנה

  
  :דמי ניהול מקרנות פנסיה  )ב
  

 על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים ועל בסיס הכנסות מניהול קרנות פנסיה נזקפות
  .התקבולים מהעמיתים

  
  :עמלות  .3
  

  .הכנסות מעמלות ביטוח כללי בסוכנויות ביטוח נזקפות בעת התהוותן
  

נזקפות על בסיס מועדי הזכאות בסוכנות ביטוח מאוחדת הכנסות מעמלות ביטוח חיים 
וי הפרשות להחזרי עמלות עקב בניכ,  ההסכמים עם חברות הביטוחפי-עללתשלום העמלות 

  .ביטולים צפויים של פוליסות ביטוח
  
  מסים על הכנסה  .יט
  

הוצאת מסים על הכנסה נזקפת לדוח רווח . הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים
נזקפת , במקרים אלו. והפסד אלא אם המס נובע מעסקה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון

  .הון המתייחס בסעיףלהשפעת המס 
  

 פי-עלכשהוא מחושב , המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה
. או אשר חקיקתם  הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן, ובהתבסס על חוקי המס שנחקקושיעורי המס 

  .שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמותבנוסף כולל המס השוטף 
  

בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של , סים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזניתההכרה במ
  . נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים

  
, המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו

 מקזזת נכסי וההתחייבות הקבוצה. מעשה לתאריך המאזןבהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו ל
והם , מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

   . אותה רשות מס באותה חברה נישומהידי-עלמיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה 
  

שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ,  תהיה הכנסה חייבתנכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד
ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס , נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך מאזן. ההפרשים הזמניים

  .הם מופחתים, המתייחסות תתממשנה
  

בחישובי המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות 
לא , כמו כן. כל עוד מכירת ההשקעות בחברות המוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין, מוחזקות

מאחר וחלוקת ,  חברות מוחזקות כדיבידנדיםידי-עלהובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים 
  .הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת

  
  . שיעור המס על החברה הרוכשתמס נדחה בגין עסקאות בינחברתיות בדוחות המאוחדים נרשם לפי
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  למניה) הפסד(רווח   .כ
  

הרווח הבסיסי למניה מחושב . למניה לגבי הון המניות הרגילות שלהבסיסי  מציגה נתוני רווח החברה
ספר הממוצע  במחברה חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של הידי-על

 ידי-עלהרווח המדולל למניה נקבע . המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה
המתייחס לבעלי המניות הרגילות והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות , התאמת הרווח או ההפסד

בחישוב הרגילות שבמחזור בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות  הנכללות 
 כך שהמרתן מקטינה את הרווח ידי-עלהרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה 

חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות . למניה או מגדילה את ההפסד למניה מפעילויות נמשכות
  .המחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החבר

  
  עסקאות עם בעל שליטה  .אכ
  

. נמדדים לפי השווי ההוגן במועד העסקה, נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה
זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה , בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני

  .מהעסקה להון העצמי
  
  דיווח מגזרי  .כב
  

העוסק באספקת מוצרים או שירותים העשויים להיות , ב בר הבחנה של החברהמגזר הינו מרכי
או באספקת מוצרים או שירותים במסגרת סביבה כלכלית מוגדרת , )מגזר עסקי(קשורים זה בזה 

המתכונת לדיווח . והחשוף לסיכונים ולתשואות השונים מאלה של יתר המגזרים, )מגזר גיאוגרפי(
בהתאם , דהיינו,  גישת ההנהלהפי-עלוהיא נקבעה , על מגזרים עסקייםהמגזרי של החברה מבוססת 

  .למתכונת הדיווח הפנימית למקבלי ההחלטות בחברה
  .3 ראה באור -פירוט הדיווח הכספי לפי מגזרים 

  
  תקנים חדשים שטרם אומצו  .גכ

  
1.  23 IAS ,התקן "-להלן (מתוקן , עלויות אשראי("  
  

ת עלויות האשראי כהוצאה לדוח רווח והפסד ומחייב את התקן מבטל את האפשרות לזקוף א
להקמה או , לרכישה הישות להוון לעלות הנכס עלויות אשראי הניתנות לייחוס באופן ישיר

 נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו .לפיתוח של נכס כשיר
 התקן יחול על תקופות .קעהן להש"המיועד או מכירתו והוא כולל נכסים קבועים ונדל

לא צפויה יישום לראשונה של התקן ל.  או לאחר מכן2009 , בינואר1שנתיות אשר יחלו ביום 
  .קבוצהתוצאות הפעילות והמצב הכספי של ההשפעה מהותית על 

  
2.  1 IAS ,התקן "-להלן (מתוקן , הצגת דוחות כספיים("  
  

,  ובו יוצגו"דוח על הכנסה כוללת"נפרד ,  נדרש להציג גם דוח נוסףIAS 1-בהתאם לתיקון ל
כל הפריטים אשר נזקפו בתקופת הדיווח , מלבד סכום הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד

הכנסה כוללת (ישירות להון העצמי ושאינם נובעים מעסקאות עם בעלי המניות כבעלי מניות 
התאמות שווי הוגן ,  חוץכגון התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות, )אחרת

התאמות לקרן הערכה מחדש של רכוש קבוע , לנכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
תוך ייחוס , וכדומה וכן השפעת המס של פריטים אלה שנזקפה אף היא ישירות להון העצמי

ת ניתן להציג את פריטי ההכנסה הכולל, לחילופין. מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט
 שיבוא "דוח על הכנסה כוללת"אחרת יחד עם פריטי הדוח רווח והפסד בדוח אחד שיקרא 

פריטים שנזקפו . תוך ייחוס מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט, במקום דוח רווח והפסד
חלוקת , כגון הנפקות הון(להון העצמי אשר נובעים מעסקאות עם בעלי המניות כבעלי מניות 

כמו גם שורת הסיכום שתועבר ,  יוצגו בדוח על השינויים בהון העצמי)דיבידנד וכדומה
  . תוך ייחוס מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט, מהדוח על ההכנסה הכוללת

  
קובע התיקון שבמקרים של שינוי מספרי השוואה כתוצאה משינוי במדיניות , כמו כן

ש להציג מאזן גם לתחילת י, הצגה מחדש או סיווג מחדש, חשבונאית המיושם למפרע
  .התקופה של מספרי ההשוואה לגביהם בוצע השינוי

  
השפעת .  או לאחר מכן2009 , בינואר1התקן יחול על תקופות שנתיות אשר יחלו ביום 

  . תחייב את החברה במתן הגילוי הנדרש כאמור בדוחות הכספייםIAS 1 -התיקון ל
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  )משךה(     עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(     תקנים חדשים שטרם אומצו  .גכ

 
3.  3IFRS 27 - צירופי עסקים ו IAS ,להלן (מתוקנים , דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים- 

  ")התקנים"
  

. 2010,  בינואר1קנים ייושמו לגבי הדוחות הכספיים השנתיים לתקופות המתחילות ביום הת
ל מהדוחות הכספיים השנתיים לתקופות של שני התקנים אפשרי יחדיו הח יישום מוקדם

  .  2008,  בינואר1המתחילות ביום 
  

  :להלן עיקרי השינויים הצפויים לחול בעקבות יישום התקנים
  

 המזוהים של תוההתחייבויובניגוד לשאר הנכסים ,  כי מוניטיןIFRS 3כיום קובע   -
ווי ההוגן יימדד כעודף עלות הרכישה על חלק החברה הרוכשת בש, החברה הנרכשת

ניתן לבחור לגבי כל עסקת ,  התקניםפי-על. נטו במועד הרכישה, של הנכסים המזוהים
למדוד את המוניטין על בסיס מלוא שוויו ההוגן ולא רק לפי , צירוף עסקים בנפרד

  . החלק הנרכש
 
תמורה תלויה בצירופי עסקים תימדד בהתאם לשווייה ההוגן כאשר שינויים בשווי   -

, שאינם מהווים התאמות בתקופת המדידה לעלות הרכישה, מורה התלויהההוגן של הת
התמורה התלויה תיחשב נגזר פיננסי , בדרך כלל. לא יוכרו במקביל כהתאמת המוניטין

 .  המוצג בשווי הוגן עם שינויים בו לרווח והפסדIAS 39בתחולת 
  
ח והפסד עם עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקת צירוף העסקים יוכרו ברוו  -

, כאשר הדרישה עד כה לזקוף אותן כחלק מתמורת עלות צירוף העסקים, התהוותן
  .בוטלה

  
ולכן , תטופל כעסקה במישור ההוני, בין אם מכירה ובין אם רכישה, עסקה עם המיעוט  -

  .בהתאמה, לא תביא להכרה ברווח או הפסד או תשפיע על סכום המוניטין
  
יוקצו בין , ים לגרעון בהון העצמי של החברה הבתגם אם מביא, הפסדי חברה בת  -

גם אם המיעוט אינו ערב או שאין לו מחוייבות , החברה האם לבין זכויות המיעוט
  .חוזית לתמוך בחברה הבת או לבצע השקעה נוספת

 
תשוערך לשווי הוגן , אם קיימת, יתרת האחזקה, במועד אובדן השליטה בחברה הבת  -

  . ש ושווי הוגן זה יהווה בסיס לעלותה לצורך טיפול עוקבכנגד רווח והפסד מהמימו
  

  .התקנים יושמו באופן של מכאן ולהבא וישפיעו על רכישות עתידיות ועסקאות עם המיעוט
  
4.  5IFRS  ,התקן "-להלן (מתוקן , נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו("  
  

ליטה לממש חלק מהחזקתה בחברה מאוחדת כאשר החברה האם מח, תקןלתיקון ל בהתאם
לדוגמה זכויות , תישאר לחברה האם החזקה שאינה מקנה שליטה  כך שלאחר המימוש

כל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לחברה המאוחדת יסווגו , המקנות השפעה מהותית
. רבות הצגה כפעילות שהופסקהל,  הרלבנטיותIFRS 5כמוחזקים למכירה ויחולו הוראות 

 1התיקון לתקן ייושם מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 
ליישום לראשונה של התקן לא צפויה השפעה מהותית . יישום מוקדם אפשרי. 2010, בינואר

  .על תוצאות הפעילות והמצב הכספי של הקבוצה
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  )המשך(     עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(     שטרם אומצותקנים חדשים   .גכ

 
5.  19IAS ) הטבות לעובדים-) מתוקן   
  

קבוצת הטבות אחרות לזמן ארוך תכלול גם הטבות לעובדים , IAS 19-בהתאם לתיקון ל
שהזכאות להן מתהווה בזמן קצר אך מועד ניצולן הצפוי מתרחש לאחר שנה מתום התקופה 

רות הצפוי כי ינוצלו בתקופה שלאחר כגון הטבות בגין ימי חופשה ומחלה צוב, המזכה בהטבה
לפיכך הטבות אלה יחייבו מעתה הכרה בדוחות הכספיים לפי חישוב . שנה מתאריך המאזן

התקן ייושם למפרע החל מהדוחות . אקטוארי בהתחשב בשכר עתידי והיוון לערך נוכחי
  .יישום מוקדם אפשרי. 2009,  בינואר1הכספיים לתקופות המתחילות ביום 

  
תוצאות , לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי, הקבוצהלהערכת 

  .פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה
  
6.  40IAS ) ן להשקעה" נדל-) מתוקן  
  

ן להשקעה הנמצא בתהליך הקמה או פיתוח לשימוש עתידי "גם נדל, IAS 40-בהתאם לתיקון ל
ושמת שיטת השווי ההוגן ושוויו ניתן ן להשקעה כאשר מי"ן להשקעה יטופל כנדל"כנדל

התקן ייושם באופן של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות . למדידה מהימנה
  .יישום מוקדם אפשרי. 2009,  בינואר1המתחילות ביום 

  
תוצאות , לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי, הקבוצהלהערכת 

  .מנים שלהפעולותיה ותזרימי המזו
  

  :מדד ושער החליפין של הדולרהלהלן שיעורי השינוי של   .דכ
     
שער חליפין   
 יציג של מדד המחירים לצרכן 
ב"הדולר ארה מדד ידוע מדד בגין 
 % % % 
      

 )1.1( 4.5 3.8 2008, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 )9.0( 2.8 3.4 2007,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

        
  

   מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  :מגזרי הפעילות הבאיםפועלת בהחברה 
  
    לטווח ארוךחסכוןמגזר ביטוח החיים וה  .1
  

מתמקד בעיקר   והואוהפנסיה לטווח ארוך כולל את ענפי ביטוח חיים חסכוןמגזר ביטוח החיים וה
וכן בכיסויים ביטוחיים של  קרנות פנסיהויטוח לסוגיהן במסגרת פוליסות ב ( לטווח ארוךחסכוןב

  .ועוד אובדן כושר עבודה, נכות ,מוות: סיכונים שונים כגון
עסקי ביטוח בריאות לזמן ארוך נכללים במגזר , בהתאם למבחנים שנקבעו בתקינה הבינלאומית

   .ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך
  
   ביטוח כללימגזר  .2
  

בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר .  כולל את ענפי החבויות והרכושמגזר הביטוח הכללי
  .ענפי חבויות אחריםוענפי רכוש אחרים , רכב רכוש, הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה

  
   רכב חובהענף   •

  
 פי-עלהיא חובה   בעל הרכב או הנוהג בוידי-על רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו ענף

כתוצאה משימוש ) לנוסעים ברכב או להולכי רגל, לנהג הרכב(לנזק גוף  ידין ואשר מעניק כיסו
  .ברכב מנועי
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  )המשך   ( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך   ( ביטוח כללימגזר  .2

  
    רכב רכושענף  •
  

המבוטח יגרום   רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכבענף
  .לצד שלישי

  
  חבויותענפי   •
  

ענפים . ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי
 אחריות המוצר, אחריות מקצועית, אחריות מעבידים', אחריות כלפי צד ג: אלו כוללים
  .וערבויות

  
   רכוש ואחריםענפי   •
  

י בריאות המספקים כיסוי וענפ וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים שאינם רכביתר ענפי הרכוש 
  ).ל ועובדים זרים"נסיעות לחו, תאונות אישיות(לזמן קצר 

  
  

  2008 , בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    

   

ביטוח חיים 
 ארוך חסכוןו

  ביטוח כללי   טווח

לא מיוחס 
למגזרי 
  פעילות

התאמות 
  כ"סה  וקיזוזים

  ח"אלפי ש   
             

  3,939,097  )1,234(  -  2,114,016  1,826,315   פרמיות שהורווחו ברוטו
 מבטחי ידי-עלפרמיות שהורווחו 

  603,552  -  -  404,267  199,285   משנה
             

  3,335,545  )1,234(  -  1,709,749  1,627,030   פרמיות שהורווחו בשייר
             

נטו , מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  )1,825,475(  )1,745(  )202,200(  118,011  )1,739,541(   והכנסות מימון

  290,036  -  -  -  290,036   הכנסות מדמי ניהול 
  131,615  )11,907(  21,739  59,170  62,613   הכנסות מעמלות

             
  1,931,721  )14,886(  )180,461(  1,886,930  240,138   סך כל ההכנסות

             
בהתחייבויות בגין תשלומים ושינוי 

  1,403,951  -  -  1,644,623  )240,672(   חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  446,224  -  -  253,785  192,439   ביטוח

             
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  957,727  -  -  1,390,838  )433,111(   רחוזי ביטוח וחוזי השקעה בשיי

הוצאות שיווק והוצאות , עמלות
  811,764  )11,907(  5,274  474,309  344,088   רכישה אחרות

  347,675  )2,808(  27,492  61,882  261,109   הוצאות הנהלה וכלליות
  15,899  -  1,486  4,613  9,800   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  101,441  )171(  91,670  2,744  7,198   ימוןהוצאות מ
             

  2,234,506  )14,886(  125,922  1,934,386  189,084   סך כל ההוצאות
             

  )302,785(  -  )306,383(  )47,456(  51,054   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
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  )המשך (מגזרי פעילות   -: 3באור 
     
  2007 , בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    

   

ביטוח 
חיים 

 חסכוןו
  ארוך טווח

ביטוח 
   כללי

לא מיוחס 
למגזרי 
  פעילות

התאמות 
  כ"סה  וקיזוזים

  ח"אלפי ש   
             

 3,452,850  )926(  - 1,691,894 1,761,882   פרמיות שהורווחו ברוטו
  508,278  -  -  323,424  184,854    מבטחי משנהידי-עלפרמיות שהורווחו 

             
 2,944,572  )926(  - 1,368,470 1,577,028   בשיירפרמיות שהורווחו 

             
 1,022,158  )108(  9,863  162,893  849,510   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

  286,638  -  -  -  286,638   הכנסות מדמי ניהול 
  72,727  -  -  38,330  34,397   לותהכנסות מעמ

             
 4,326,095  )1,034(  9,863 1,569,693 2,747,573   סך כל ההכנסות

             
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 3,278,997  -  - 1,174,895 2,104,102   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

  352,835  -  -  222,459  130,376   ינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחובש
             

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 2,926,162  -  -  952,436 1,973,726   ביטוח וחוזי השקעה בשייר

הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
  697,130  -  -  397,129  300,001   אחרות

  271,076  )926(  11,435  28,316  232,251   ות הנהלה וכלליותהוצא
  9,800  -  -  -  9,800   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  60,441  )108(  55,333  2,005  3,211   הוצאות מימון
             

 3,964,609  )1,034(  66,768 1,379,886 2,518,989   סך כל ההוצאות
             

  361,486  -  )56,905(  189,807  228,584   לפני מסים על ההכנסה) סדהפ(רווח 
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  )המשך (מגזרי פעילות   -: 3באור 
     
  2008 , בדצמבר31יום ל   

   

ביטוח חיים 
 ארוך חסכוןו

  ביטוח כללי   טווח

לא מיוחס 
למגזרי 
  פעילות

התאמות 
  כ"סה  וקיזוזים

  ח"אלפי ש   
             

             :םנכסי
  769,418  -  16,128  83,777  669,513    מוחשיים בלתי נכסים 

  801,823  -  -  175,656  626,167   הוצאות רכישה נדחות
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 

  7,136,009  -  -  -  7,136,009   תשואה
  6,755,317  -  394,329  2,402,097  3,958,891   השקעות פיננסיות אחרות

  826,753  -  -  536,331  290,422   נכסי ביטוח משנה
  540,187  -  -  418,838  121,349   פרמיות לגבייה
  1,341,102  )6,254(  371,842  373,458  602,056    נכסים אחרים

             
 18,170,609  )6,254(  782,299  3,990,157 13,404,407   סך כל הנכסים

             
  7,704,355  -  -  -  7,704,355   סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

             
             :התחייבויות

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
  8,043,604  )178(  -  3,609,719  4,434,063   שאינם תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
  7,080,313  )1,696(  -  -  7,082,009   התלויי תשוא

  1,769,522  )4,380(  63,839  1,264,560  445,503   התחייבויות אחרות
             

 16,893,439  )6,254(  63,839  4,874,279 11,961,575   סך כל ההתחייבויות
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  )המשך (מגזרי פעילות   -: 3באור 
     
  2007 , בדצמבר31ליום    

   

ביטוח חיים 
וחיסכון 
  ארוך טווח

ביטוח 
   כללי

לא מיוחס 
למגזרי 
   פעילות

התאמות 
 כ"סה  וקיזוזים

  ח"אלפי ש   
             

             :נכסים
  755,383  -  19,046  88,675  647,662    מוחשיים בלתינכסים 

  780,333  -  -  150,550  629,783   הוצאות רכישה נדחות
ת פיננסיות עבור חוזים תלויי השקעו

  8,951,981  -  -  -  8,951,981   תשואה
  7,042,495  -  821,414 2,429,791  3,791,290   השקעות פיננסיות אחרות

  769,665  -  -  569,777  199,888   נכסי ביטוח משנה
  519,102  -  -  411,574  107,528   פרמיות לגבייה
  985,766  )9,081(  348,171  185,373  461,303    נכסים אחרים

             
 19,804,725  )9,081( 1,188,631 3,835,740 14,789,435   סך כל הנכסים

             
סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי 

  9,412,331  -  -  -  9,412,331   תשואה
             
             
             
             

             :התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  7,575,267  )160(  - 3,314,893  4,260,534   השקעה שאינם תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  8,605,780  )1,839(  -  -  8,607,619   השקעה תלויי תשואה

  2,092,096  )7,082( 1,247,192  399,090  452,896   התחייבויות אחרות
             

 18,273,143  )9,081( 1,247,192 3,713,983 13,321,049   סך כל ההתחייבויות
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  )המשך (מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  ים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללינתונ  .א

     
  2008 , בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    

  רכב רכוש  רכב חובה   
 ענפי רכוש

  *)ואחרים 

ענפי 
חבויות 
  כ"סה *)אחרים 

  ח"אלפי ש   
             
             

 2,157,323  243,834  519,217  836,971  557,301   פרמיות ברוטו
  403,899  79,122  244,801  62,187  17,789   פרמיות ביטוח משנה

             
 1,753,424  164,712  274,416  774,784  539,512   פרמיות בשייר

             
שינוי ביתרת פרמיה שטרם 

  )43,675(  )7,761(  3,190  )27,203(  )11,901(   בשייר, הורווחה
             

 1,709,749  156,951  277,606  747,581  527,611   פרמיות שהורווחו בשייר
             

נטו והכנסות , רווחים מהשקעות
  118,011  28,096  8,572  18,682  62,661   מימון

  59,170  2,459  53,888  2,823  -   הכנסות מעמלות
             

 1,886,930  187,506  340,066  769,086  590,272   סך כל ההכנסות
             

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 1,644,623  171,556  301,126  605,606  566,335   בגין חוזי ביטוח ברוטו 
חלקם של מבטחי המשנה 

בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
  253,785  51,563  130,026  59,501  12,695   בגין חוזי ביטוח

             
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 1,390,838  119,993  171,100  546,105  553,640   חוזי ביטוח בשייר
הוצאות שיווק והוצאות , עמלות

  474,309  55,946  153,854  203,236  61,273   תרכישה אחרו
  61,882  14,022  10,580  16,931  20,349   הוצאות הנהלה וכלליות

  4,613  -  -  2,306  2,307   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
  2,744  9  1,732  794  209   הוצאות מימון

             
 1,934,386  189,970  337,266  769,372  637,778   סך כל ההוצאות

             
לפני מסים על ) הפסד(רווח 

  )47,456(  )2,464(  2,800  )286(  )47,506(   ההכנסה
             

, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 3,609,719  808,994  346,055  526,999 1,927,671   31.12.2008ברוטו ליום 

             
  

 אשר בתי עסק ודירות, אבדן רכושללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח ענפי רכוש ואחרים כו  *) 
  . מסך הפרמיות בענפים אלו77 %הפעילות בגינם מהווה 

  
 ואחריות מקצועית' צד ג, מעבידיםענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח 

  . מסך הפרמיות בענפים אלו 86 %אשר הפעילות בגינם מהווה 
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  )המשך (מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך (נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

     
  2007 , בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    

  רכב רכוש  רכב חובה   
ענפי רכוש 

  *)ואחרים 

ענפי 
חבויות 
  כ"סה *)אחרים 

  ח"אלפי ש   
             
             

 1,755,750  242,711  493,381  645,740  373,918   פרמיות ברוטו
  335,085  70,988  205,842  48,852  9,403   פרמיות ביטוח משנה

             
 1,420,665  171,723  287,539  596,888  364,515   פרמיות בשייר

             
שינוי ביתרת פרמיה שטרם 

  )52,195(  )2,495(  )9,167(  )34,322(  )6,211(   בשייר, הורווחה
             

 1,368,470  169,228  278,372  562,566  358,304   פרמיות שהורווחו בשייר
             

נטו והכנסות , רווחים מהשקעות
  162,893  38,190  13,451  25,736  85,516   מימון

  38,330  1,944  33,589  2,797  -   הכנסות מעמלות
             

 1,569,693  209,362  325,412  591,099  443,820   סך כל ההכנסות
             

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 1,174,895  145,030  290,799  447,639  291,427   בגין חוזי ביטוח ברוטו 
חלקם של מבטחי המשנה 

בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
  222,459  35,830  142,782  44,760  )913(   בגין חוזי ביטוח

             
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

  952,436  109,200  148,017  402,879  292,340   חוזי ביטוח בשייר
הוצאות שיווק והוצאות , עמלות

  397,129  58,856  136,055  158,549  43,669   רכישה אחרות
  28,316  1,200  8,952  13,093  5,071   הוצאות הנהלה וכלליות

  2,005  -  1,578  427  -   הוצאות מימון
             

 1,379,886  169,256  294,602  574,948  341,080   סך כל ההוצאות
             

  189,807  40,106  30,810  16,151  102,740   רווח לפני מסים על ההכנסה
             

, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 3,314,893  792,271  339,379  479,417 1,703,826   31.12.2007ברוטו ליום 

             
  

 אשר בתי עסק ודירות, אבדן רכושענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח   *) 
  . מסך הפרמיות בענפים אלו70 %הפעילות בגינם מהווה 

  
 קצועיתואחריות מ' צד ג, מעבידיםענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 86 %אשר הפעילות בגינם מהווה 
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  )המשך (מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
   ארוך טווחחסכוןנתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים ו  .ב

      
  2008,  בדצמבר31 לשנה שהסתיימה ביום    
  כ"סה    ביטוח חיים    פנסיה   
  ח"אלפי ש    
            

  1,826,315    1,826,315    -  טופרמיות שהורווחו ברו
  199,285    199,285    -   מבטחי משנהידי-עלפרמיות שהורווחו 

              
  1,627,030    1,627,030    -  פרמיות שהורווחו בשייר

              
  )1,739,541(    )1,743,826(    4,285  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 

  290,036    63,474    226,562  הכנסות מדמי ניהול 
  62,613    61,573    1,040  הכנסות מעמלות

              
  240,138    8,251    231,887  סך כל ההכנסות

              
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

  )240,672(    )240,672(    -  השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  192,439    192,439    -  ביטוח בהתחייבויות בגין חוזי 
            

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  )433,111(    )433,111(    -  השקעה בשייר

  344,088    304,904    39,184   רכישה אחרותתהוצאות שיווק והוצאו, עמלות
  261,109    159,294    101,815  הוצאות הנהלה וכלליות

  9,800    -    9,800   מוחשייםהפחתת נכסים בלתי
  7,198    7,198    -  הוצאות מימון

              
  189,084    38,285    150,799  סך כל ההוצאות

              
  51,054    )30,034(    81,088  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

            

  2007,  בדצמבר31 לשנה שהסתיימה ביום    
  כ"סה    ביטוח חיים    פנסיה   
  ח"אלפי ש    
            

  1,761,882    1,761,882    -  פרמיות שהורווחו ברוטו
  184,854    184,854    -   מבטחי משנהידי-עלפרמיות שהורווחו 

              
  1,577,028    1,577,028    -  פרמיות שהורווחו בשייר

              
  849,510    835,956    13,554  נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  286,638    98,085    188,553  ול הכנסות מדמי ניה
  34,397    34,397    -  הכנסות מעמלות

              
  2,747,573    2,545,466    202,107  סך כל ההכנסות

              
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

  2,104,102    2,104,102    -  השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  130,376    130,376    -  יבויות בגין חוזי ביטוח בהתחי
            

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  1,973,726    1,973,726    -  השקעה בשייר

  300,001    290,381    9,620   רכישה אחרותתהוצאות שיווק והוצאו, עמלות
  232,251    137,568    94,683  הוצאות הנהלה וכלליות

  9,800    -    9,800  פחתת נכסים בלתי מוחשייםה
  3,211    3,211    -  הוצאות מימון

              
  2,518,989    2,404,886    114,103  סך כל ההוצאות

              
  228,584    140,580    88,004  רווח לפני מסים על ההכנסה
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  צירופי עסקים  -: 4באור 
  

)  שומרה ביטוח-להלן (מ " ממניות שומרה חברה לביטוח בע100% רכשה החברה 2007,  בדצמבר16ביום 
סיני : ואשר בבעלותה שלוש חברות נוספות, הפועל בתחומי הביטוח הכללי, שהינה מבטח מורשה כדין

  .מ"ן בע"מ ושומרה נדל"בע) 1989(סיני מורשי חיתום סוכנות לביטוח , מ"סוכנות לביטוח בע
  

 ויתרתם בדוחות הכספיים שומרה ביטוחחייבויות המזוהות של השווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההת
  :הינם כדלקמן, למועד הרכישה

         

   שווי הוגן   
יתרה בדוחות 
  הכספיים

  ח"אלפי ש   
        

  5,960   44,926    מוחשייםבלתינכסים 
  3,792   )27,698(   נטו, מסים נדחים) התחייבויות(נכסי 

  31,840   -   הוצאות רכישה נדחות
  23,524   23,524   רכוש קבוע

  10,719   10,719   ן להשקעה"נדל
  49,728   49,728   נכסי ביטוח משנה

  10,478   10,478   חייבים ויתרות חובה
  58,819   58,819   פרמיה לגביה

  447,553   448,123   השקעות פיננסיות אחרות
  5,139   5,139   נכסים המיועדים למימוש
  60,801   60,801   מזומנים ושווי מזומנים

  )562,867(   )486,101(   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  )66,174(   )62,536(   זכאים ויתרות זכות

  )4,596(   )4,596(   התחייבויות פיננסיות
        

  74,716   131,326   נכסים נטו שנרכשו
     26,549   )5באור (מוניטין הנובע מרכישה 

        
     157,875   שולמה במזומן, תמורה

        
  ח"אלפי ש      
        

        :שימשו לרכישה/מזומנים אשר נבעו מהרכישה
        

  60,801      מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה
  157,875      מזומנים ששולמו

        
  97,074      נטו , מזומנים

        
  
ואה בדוחות הכספיים הוצגו מחדש על מנת לשקף המהווים מספרי השו, 2007 , בדצמבר31ליום  םנתוניה

  . את התאמת השווי ההוגן כאמור
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  נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  

  :ההרכב והתנועה  .א
                    

 תיקי ביטוח   מוניטין   

תיקי 
לקוחות 
וקשרי 
  שם מסחרי   סוכנים

תוכנות 
  כ''סה   מחשב

  ח"אלפי ש   
               עלות

               
  789,425  182,853  -  195,981  -  410,591   2007,  בינואר1יתרה ליום 

               
  46,931  46,931  -  -  -  -   *)תוספות 

               
  77,724  5,901  11,572  14,435  19,267  26,549   )4באור (חברה שאוחדה לראשונה 

               
  914,080  235,685  11,572  210,416  19,267  437,140   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 

               
               

  62,745  62,745  -  -  -  -   *)תוספות 
               

  )15(  )15(  -  -  -  -   גריעות
               

  976,810  298,415  11,572  210,416  19,267  437,140   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 
               
               

               הפחתה שנצברה
               

  119,290  71,579  -  22,049  -  25,662   2007,  בינואר1יתרה ליום 
               

  33,158  23,358  -  9,800  -  -   הפחתה שהוכרה במהלך השנה
               

  6,249  3,722  -  -  2,527  -   )4באור (חברה שאוחדה לראשונה 
               

  158,697  98,659  -  31,849  2,527  25,662   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
               
               

  48,700  32,171  1,968  11,286  3,275  -   הפחתה שהוכרה במהלך השנה
               

  )5(  )5(  -  -  -  -   גריעות
               

  207,392  130,825  1,968  43,135  5,802  25,662   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 
               
               

                נטו,ערך בספרים
               

  769,418  167,590  9,604  167,281  13,465  411,478   2008,  בדצמבר31ביום 
               

  755,383  137,026  11,572  178,567  16,740  411,478   2007,  בדצמבר31ביום 
               

  
 אלפי 52,047בסך  2008בשנת : תוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמי  *)

  .ח" אלפי ש38,986בסך  2007 ח ובשנת"ש
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  )המשך (נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  
  ירידת ערך מוניטין  .ב
  

  :ליחידות מניבות מזומנים הבאותהוקצה המוניטין ך בחינת ירידת ערך של מוניטין לצור
  

  . ארוך טווחחסכוןתחום הפנסיה הנכלל במגזר ביטוח חיים ו  •
  .מגזר ביטוח כללי  •

  
  :שהוקצה לכל אחד מהמגזרים הבאים, להלן הערך בספרים של המוניטין

    
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    
        

        :יחידה מניבת מזומנים
  384,929   384,929    תחום הפנסיה

  26,549   26,549    מגזר ביטוח כללי
         
    411,478   411,478  
         

  
, המניבה מזומנים הקטנה ביותרהיחידה את ערך  יש לבחון המוניטיןלצורך בחינת ירידת ערך של 

אם הסכום בר ההשבה של . טין בהשוואה לסכום בר ההשבה שלהשאליה יוחס המוני, בתוך המגזר
היחידה והמוניטין שהוקצה לה יחשבו כבלתי פגומים ,  עולה על הערך בספרים של היחידהההיחיד
אם הערך בספרים של היחידה עולה על הסכום בר ההשבה שלה החברה מכירה בהפסד . בערכם

  .מירידת ערך
  
 ארוך טווח ןסיה המהווה חלק ממגזר ביטוח חיים וחסכותחום הפנהסכום בר ההשבה של   )1

פי הערכת החברה אין צורך להפחית - על.Embedded Value-נקבע על בסיס עקרונות חישוב ה
  .את ערך המוניטין בגין מבטחים

  
של שומרה ביטוח כיחידה מניבה מזומנים המהווה חלק מעסקי ביטוח ם בר ההשבה והסכ  )2

 10 תזרימי המזומנים העתידיים למשך ןשימוש המחושב לפי אומדהי כללי נקבע על בסיס שוו
  .שנים

  
  .ההנחות שנלקחו לצורך בחינת ברות ההשבה הינן שמרניות מאד ביחס לעסקי החברה

  
  ההנחות ששימוש בחישוב שווי השימוש

  
  .11.5% -שיעור ריבית ההיוון 

  ).2.5%הנחת אינפלציה של ( ריאלי 3% -שיעור התשואה על ההשקעות 
  .15% - 2010- ו2009 לשנים -  שיעור גידול בהכנסות

  .0% - 2011 - 2018לשנים            
  .10% - מדמי ביטוח שיעור הוצאות הנהלה וכלליות

  .70% -שיעור תביעות ברכב רכוש 
  

 גבוה מהותית מערך הנכס בספרים ולאור ההנחות  הצפוימאחר ואומדן תזרימי המזומנים
ששימשו בהנחות המפתח סביר שינוי כל להערכת החברה ,  כאמורהשמרניות שנלקחו

    . מסכום בר ההשבהנמוךלא יגרמו לערך בספרים להיות שימוש השווי בחישוב 
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  הוצאות רכישה נדחות   -: 6באור 
  
  :ההרכב  . א

   בדצמבר31 יוםל    
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    
        
         

  629,783   626,167    ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 
  150,550   175,656    ביטוח כללי

         
    801,823   780,333  
         

  
  
  : ארוך טווחחסכוןהתנועה בהוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ו  . ב

    

  ביטוח
 חסכוןחיים ו

  ארוך טווח
  ח"אלפי ש    
      
      

  653,197    2007,  בינואר1יתרה ליום 
      

      :2007התנועה בשנת 
      

      :תוספות
  101,418    עמלות רכישה

  45,491    הוצאות רכישה אחרות
      
  146,909    כ תוספות"סה
      

      :הפחתות
  )52,657(    הפחתה שוטפת

  )117,666(    הפחתה בגין ביטולים
      
    )170,323(  
      

  629,783    2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
      
      

      :2008התנועה בשנת 
      

      :תוספות
  105,379    רכישהעמלות 

  49,688    הוצאות רכישה אחרות
      
  155,067    כ תוספות"סה
      

      :הפחתות
  )49,775(    הפחתה שוטפת

  )108,908(    הפחתה בגין ביטולים
      
    )158,683(  
      

  626,167    2008 , בדצמבר31יתרה ליום 
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  נטו, רכוש קבוע   -: 7באור 
  
  :הרכב ותנועה  .א
  

  2008שנת   

   

*) קרקע 
ובנייני 

 משרדים 

מחשבים 
וציוד 
   היקפי

  כלי 
   רכב

ציוד 
וריהוט 
   משרדי

שיפורים 
  כ"סה  במושכר

  ח"אלפי ש   
               עלות

               
 371,586  11,952  36,520  27,796 144,656 150,662   2008,  בינואר1יתרה ליום 

  34,868  1,768  3,391  4,046  18,898  6,765   תוספות במשך השנה
  )3,336(  )56(  )481(  )2,700(  )99(  -   גריעות במשך השנה

               
 403,118  13,664  39,430  29,142 163,455 157,427   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 

               
               נצברשפחת 

               
 193,085  5,656  25,063  6,605 118,577  37,184   2008,  בינואר1יתרה ליום 

  26,354  502  1,867  4,209  14,904  4,872   תוספות במשך השנה
  )1,513(  -  )279(  )1,209(  )25(  -   גריעות במשך השנה

               
 217,926  6,158  26,651  9,605 133,456  42,056   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 

               
יתרת עלות מופחתת ליום 

 185,192  7,506  12,779  19,537  29,999 115,371   2008, בדצמבר 31
               
  .קע נמצאת בבעלות מלאה של הקבוצההקר  *)

  
  2007שנת   

   

  *)קרקע
יני יובנ

  משרדים 

מחשבים 
וציוד 
   היקפי

  כלי 
   רכב

ציוד 
וריהוט 
  משרדי

שיפורים 
  כ"סה  במושכר

  ח"לפי שא   
               עלות

               
 307,636  10,347  31,170  17,107 125,390  123,622   2007,  בינואר1יתרה ליום 

               
  32,654  1,065  1,858  10,236  13,806  5,689   תוספות במשך השנה

  34,656  540  3,492  3,479  5,460  21,685   חברה שאוחדה לראשונה 
  )3,360(  -  -  )3,026(  -  )334(   גריעות במשך השנה

               
 371,586  11,952  36,520  27,796 144,656  150,662   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 

               
               נצברשפחת 

               
 162,462  5,102  21,719  4,532 102,309  28,800   2007 , בינואר1יתרה ליום 

               
  20,798  340  1,611  3,216  12,317  3,314   תוספות במשך השנה

  11,132  214  1,733  155  3,951  5,079   חברה שאוחדה לראשונה
  )1,307(  -  -  )1,298(  -  )9(   גריעות במשך השנה

               
 193,085  5,656  25,063  6,605 118,577  37,184   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 

               
 31ליום יתרת עלות מופחתת 

 178,501  6,296  11,457  21,191  26,079  113,478   2007, בדצמבר
               
  .הקרקע נמצאת בבעלות מלאה של הקבוצה  *)
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  )המשך (נטו, רכוש קבוע  - :7 באור
  
   אורך חיים שימושיים  .ב

   בדצמבר31  
  2008   2007  
  שנים  
       

  25   25  מבנים
  3-4   3-4  מחשבים וציוד היקפי

  6-7   6-7  כלי רכב
  4-16   4-16  ציוד וריהוט משרדי
  תקופת השכירות  שיפורים במושכר

       
  ן להשקעה"נדל  - :8 באור

  
  :הרכב ותנועה  .א

   בדצמבר31  
  2008   2007  
  ח"אלפי ש  
       

  24,298   37,089   בינואר 1יתרה ליום 
       

       תוספות במשך השנה
  122   100  רכישות ותוספות לנכסים קיימים

  10,719   -  חברה שאוחדה לראשונה
       
  10,841   100  כ תוספות"סה
       

  1,950   1,721  התאמת שווי הוגן
       

  37,089   38,910   בדצמבר 31יתרה ליום 
       

  
 מעריך שווי ידי-עללהשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה ן "נדל  .ב

ן " רב בנוגע למיקום וסוג הנדלןחיצוני בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיו
ן דומה "השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל. שהוערך

בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים  וכן, ן שבבעלות החברה" לזה של הנדלובמיקום דומה
. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם. העתידיים הצפויים מהנכס

  .)8.5%אשתקד  (9%של בחישוב השווי ההוגן השתמש מעריך השווי בשיעור היוון 
  

  .ל גם מספר דירות המושכרות למגוריםאך כול, ברובו לעסקיםמושכר  להשקעה ן"הנדל
  
  .'ד36ראה באור , ן להשקעה"באשר להתקשרויות המתייחסות לחכירה של נדל  .ג
  
  :ן להשקעה"פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את הקבוצה כנדל  .ד

          

    

מועדי סיום 
תקופת 
   בדצמבר31ליום     החכירה

  2007   2008    )בשנים(    
  ח"אלפי ש        
             

  36,674   38,440    -    בבעלות
  415   470    3.25    בחכירה מהוונת

             
        38,910   37,089  
             

  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

  
 

 50

  חייבים ויתרות חובה   -: 9באור 
  
  :ההרכב  .א

   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    
         

  28,468   25,374    הוצאות מראש
  4,828   8,636    קשורות חברות 
  2,532   3,096    ת לספקיםמקדמו

  25,950   32,564    ))1)('ו(34באור (חברות ביטוח ותווכני ביטוח 
  93,624   81,662    סוכני ביטוח

  5,329   5,890    אחרים
  )41,258(   )39,936(    בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

         
  119,473   117,286    כ חייבים ויתרות חובה"סה
         

  
  :פרשה לחובות מסופקיםלהלן התנועה בה  .ב

   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    
         

  73,891   41,258      בינואר1יתרה ליום 
  )32,633(   )1,322(     נזקף לרווח והפסד-שינוי בהפרשה בתקופה 

         
  41,258   39,936      בדצמבר31יתרה ליום 

         
  

  היפרמיות לגבי   -: 10באור 
  
  :ההרכב  .א

   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    
         

  523,835   545,381     (*)גבייהפרמיות ל
  4,733   5,194    בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

         
  519,102   540,187    גבייהכ פרמיות ל"סה
         

  371,465   378,310     והוראות קבע גבייהכולל המחאות ל(*) 
         

  
  :גיול  .ב

   בדצמבר31ום לי    
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    

          שערכה לא נפגםגבייהפרמיה ל
  332,346   372,466    ללא פיגור

         (*): בפיגור
  102,306   80,174     ימים90 -מתחת ל

  42,073   43,803     ימים180 - ל90בין 
  25,513   25,467     ימים180מעל 

         
  502,238   521,910     שערכה לא נפגםגבייהכ פרמיה ל"סה
         

  16,864   18,277     שערכה נפגםגבייהפרמיה ל
         
  519,102   540,187    גבייהכ פרמיה ל"סה
         
חובות אלה מגובים .  וחסכון לטווח ארוךכולל בעיקר חובות בפיגור במגזר ביטוח חיים  *)

  .בעיקרם בערך הפדיון של הפוליסה
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  )משךה (פרמיות לגבייה   -: 10באור 
  
  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה  .ג

    
  יוםלשנה שהסתיימה ב

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    
         
         

  3,650   4,733     בינואר1יתרה ליום 
         

  600   461     נזקף לרווח והפסד-שינוי בהפרשה בתקופה 
  483   -    חברה שאוחדה לראשונה

         
  4,733   5,194      בדצמבר31יתרה ליום 

         
  

  נכסים עבור חוזים תלויי תשואה  -: 11באור 
  

המוצגים בשווי הוגן דרך ,  תלויי תשואהלהלן פירוט הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה
  :רווח והפסד

      
   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    
         

         :נסיותהשקעות פינ
  2,633,650   2,571,014    נכסי חוב סחירים

  3,114,921   2,412,110    נכסי חוב שאינם סחירים
  2,562,180   1,354,933    מניות

  641,230   797,952    השקעות פיננסיות אחרות
         

  8,951,981   7,136,009    סך הכל השקעות פיננסיות
         

  321,259   425,016    מזומנים ושווי מזומנים
         

  139,091   143,330    אחר
         

  9,412,331   7,704,355    סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
         

  
  . בדבר ניהול סיכונים34 החשיפה בגין נכסי פוליסות משתתפות ברווחים ראה באור ןלעניי

  
  השקעות פיננסיות אחרות   -: 12באור 

  2008 , בדצמבר31ליום       

   וטפיר   

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
  והפסד

זמינים 
  למכירה

הלוואות 
  כ"סה  וחייבים

  ח"אלפי ש   בסעיף   
              

  1,780,139  -  1,553,520  226,619   א   נכסי חוב סחירים
  4,624,934  4,624,934  -  -   ב   נכסי חוב שאינם סחירים

  120,979  -  114,252  6,727   ד   מניות
  229,265  -  89,826  139,439   ה   ותאחר

              
  6,755,317  4,624,934  1,757,598  372,785      כ"סה
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  )המשך  (השקעות פיננסיות אחרות   -: 12 באור
  2007 , בדצמבר31ליום       

   פירוט   

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
  והפסד

זמינים 
  למכירה

הלוואות 
  כ"הס  וחייבים

  ח"אלפי ש   בסעיף   
              

  2,102,336  -  1,815,800  286,536   א   נכסי חוב סחירים
  4,549,104  4,546,157  -  2,947   ב   נכסי חוב שאינם סחירים

  230,119  -  215,706  14,413   ד   מניות
  160,936  -  85,480  75,456   ה   אחרות

              
  7,042,495  4,546,157  2,116,986  379,352      כ"סה
              
  
  נכסי חוב סחירים  .א
  

  :ההרכב  
      
   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח "אלפי ש    
         

         אגרות חוב ממשלתיות
         :מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  209,141   164,114    שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
  533,239   755,978    זמינות למכירה

         
  742,380   920,092    סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

         
         :נכסי חוב אחרים

         
         שאינם ניתנים להמרה

         :מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  45,910   42,860    שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  1,282,561   797,542    זמינים למכירה
         

  1,328,471   840,402    נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרהסך הכל 
         

         ניתנים להמרה
         :מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  31,485   19,645    שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
         

  31,485   19,645    סך הכל נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
         

  2,102,336   1,780,139    סך הכל נכסי חוב סחירים
         

  -   63,047    )במצטבר(ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד 
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  )המשך  (השקעות פיננסיות אחרות   -: 12באור 
  
  נכסי חוב שאינם סחירים  .ב
  

  :ההרכב  
  שווי הוגן   ערך בספרים    
    2008   2007   2008   2007  
  ח"לפי שא    
            

            תאגרות חוב ממשלתיו
            

            :מוצגות כהלוואות וחייבים
 2,412,817 2,570,236 2,181,544 2,247,291    ח מיועדות"אג
            

            נכסי חוב אחרים
            

            שאינם ניתנים להמרה
הפסד שיועדו בעת ומוצגים בשווי הוגן דרך רווח 

  582  -  582  -    ההכרה לראשונה
 2,416,623 2,311,041 2,364,613 2,377,643    לרבות פקדונות בבנקים, מוצגות כהלוואות וחייבים

            
 2,417,205 2,311,041 2,365,195 2,377,643    סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

            
            ניתנים להמרה

שיועדו בעת מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
  2,365  -  2,365  -    ההכרה לראשונה

            
 4,832,387 4,881,277 4,549,104 4,624,934    סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

            
  26,850  64,172  26,850  64,172    )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

            
  
   בגין נכסי חובפרטים בדבר ריבית והצמדה  .ג

      
   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  אחוזים    

         נכסי חוב סחירים
         :בסיס הצמדה
  4.80   11.79     צמוד מדד

  5.54   6.51    שקלי
  5.60   13.15    ח"צמוד מט

         
         סחיריםשאינם נכסי חוב 

         :בסיס הצמדה
  5.45   6.51     צמוד מדד

  6.08   11.35    שקלי
  11.25   5.52    ח"צמוד מט
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  )המשך  (השקעות פיננסיות אחרות   -: 12באור 
  
  מניות  .ד

   בדצמבר31ליום    
   2008   2007  
  ח"אלפי ש   

       סחירות
  14,413  6,727  שיועדו בעת ההכרה לראשונהמוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

  212,753  113,682   זמינות למכירה
       
  227,166  120,409   ך הכל מניות סחירותס
       

       שאינן סחירות
  2,953  570   זמינות למכירה

       
  230,119  120,979   סך הכל מניות

       
  18,467  86,335   )במצטבר(ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד 

       
  
  אחרות  .ה

   בדצמבר31ליום    
   2008   2007  
  ח"אלפי ש   
       
       חירותס

  18,793  125,136   מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
  42,473  40,496   זמינות למכירה

  321  -   *)מכשירים נגזרים 
       

  61,587  165,632   סך הכל השקעות פיננסיות סחירות
       

       שאינן סחירות
  54,607  14,303  ד שיועדו בעת ההכרה לראשונהמוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפס

  43,007  49,330   זמינות למכירה
  1,735  -   *)מכשירים נגזרים 

       
  99,349  63,633   סך הכל השקעות פיננסיות שאינן סחירות

       
  160,936  229,265   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

       
  -  10,995   )במצטבר( פסדירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח וה

       
תעודות השתתפות בקרנות , השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל

  .מוצרים מובנים, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים פיננסים, קרנות השקעה, נאמנות
  

  מכשירים נגזרים  *)
  

  במכשירים ל העסקאות המוצג במונחי דלתא ש, נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה
  : שנעשו לתאריך הדוח הכספי

   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  9,379   188    מניות
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  )המשך (פירוט השקעות פיננסיות אחרות   -: 12באור 
  
  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן  .ו
  

וכן של נכסי חוב  ח והפסדווים בשווי הוגן דרך רהשווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדד
פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות 

שערי ההיוון מתבססים על התשואות של אגרות חוב . היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם
א בתוספת פרמיה " בתמדדו בבורסה לניירות ערך קונצרני כפי שנח"ממשלתיות והמרווחים של אג

 חברה המספקת ציטוט ריביות ביחס ידי-עלשיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים . בגין אי סחירות
  .לדירוגי סיכון שונים

         
   בדצמבר31ליום        
       2008   2007  
  באחוזים       
           

          :)*עבור נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג 
   AA 4.8  6.4   ומעלה  
   BBB  עדA+   28.2  7.4  
  13.3  65.8  לא מדורגו BBB -נמוך מ    
           
           

נתוני . ודירוג פנימי" מדרוג", "מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   )*
לל בתוכו את כל כל דירוג כו. חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים

  +.A ועד -A כולל Aדירוג : לדוגמא, הטווחים
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 13באור 
  

  :עבור חוזים תלויי תשואה  .א
   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  321,259   425,016    מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
         

ם ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאי
  ).2.9(%הפקדות בנקאיות יומיות 

  
  ).'ז(34 ראה באור, באשר לתנאי הצמדה וריבית של המזומנים ופקדונות לזמן קצר

  
  :םמזומנים ושווי מזומנים אחרי  .ב

   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    

         :ה מיידיתפקדונות למשיכמזומנים ו
  193,068   267,109    ח"בש

  19,656   78,662    ב"בדולר ארה
  8,424   5,920    ביורו

         
    351,691   221,148  
         

  46,349   27,717    ח" בש- פקדונות לזמן קצר
         

  267,497   379,408    מזומנים ושווי מזומנים
         

אזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המ
  ).0.54% -2.90%(הפקדות בנקאיות יומיות 

  
. פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים

   ).2.74% -31.12.2007 (2.56%הפקדונות נושאים ריבית בשיעור 
  

  ).'ז(34 ראה באור, ומנים ופקדונות לזמן קצרבאשר לתנאי הצמדה וריבית של המז
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  ודרישות הוןהון   -: 14באור 
  
  הרכב הון המניות  .א

  2007 בדצמבר 31   2008 בדצמבר 31   
 מונפק ונפרע   רשום  מונפק ונפרע   רשום   
  ח "אלפי ש   
           
           

  198,407  205,000  230,868  300,000   א"כ. נ.ח ע" ש1מניות רגילות בנות 
           

  
  התנועה בהון המניות  .ב

  
  .ח" אלפי ש95,000- הגדילה החברה את הונה הרשום ב2008,  בפברואר20ביום   .1
  
  :ההון המונפק והנפרע  .2

    
 /מספר מניות

  .נ.ח ע"ש
      
      

  198,407    2007,  בינואר1יתרה ליום 
    -  
      

  198,407    2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
      

  18,908    להלן'  ראה א-המרת שטר הון צמית למניות 
  13,553    להלן'  ראה ב-הנפקת הון מניות 

      
  230,868    2008,  בדצמבר31יתרה ליום 

      
, ח" מליון ש136 המירה החברה את שטר ההון הצמית בסך 2008,  בספטמבר28ביום   )א

מרה התבצעה תמורת הה.  למניות החברה2007, שהונפק לחברה האם בחודש דצמבר
לפרמיה על א והיתרה נזקפה "כ. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 18,908,127הנפקת 
  .מניות

  
ח " ש1 מניות בנות 13,552,732 הנפיקה החברה לחברה האם 2008,  בנובמבר30ביום   )ב

  .ח" מליון ש80א תמורת "כ. נ.ע
  
  
  זכויות הנלוות למניות  . ג
  

זכויות בפירוק החברה , זכות לדיבידנד, הצבעה באסיפה הכלליתכויות זלמחזיקי המניות הרגילות   
  .וזכות למינוי הדירקטורים בחברה

  
  דיבידנד  .ד

  
  .ח" מליוני ש50  של חילקה החברה דיבידנד בסך2007,  באפריל29ביום 

  
  .ח" מיליוני ש100  של חילקה החברה דיבידנד בסך2007,  בספטמבר2ביום 

  
  .בידנד לא חולק די2008בשנת 
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  )המשך (ודרישות הוןהון   -: 14באור 
  
  קרנות הון אחרות  .ה
  

  :2008,  בדצמבר31 - ו2007,  בדצמבר31, 2007,  בינואר1 לימים  מיוחס לבעלי מניות החברה-ההרכב   
      
  ח "אלפי ש    
      
      

  6,169    ל החברה"הטבת מס בגין הענקת מניות למנכ
  865    עסקה עם בעל שליטה

      
    7,034  
      

  
  זכויות מיעוט  .ו
  

  :הרכב זכויות המיעוט במאזנים המאוחדים  
   בדצמבר31ליום     
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         
         

  )4(   26    החלק בשווי המאזני
         

  ניהול ודרישות הון  .ז
  

 מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  .1
 וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית , שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיהעל מנת פעילותה
  . המפקחידי-על לדרישות הון הנקבעות ושומרה ביטוח כפופותהחברה . עתידית

  
כללים (מבטחים פנסיה מחויבת לעמוד בתנאי של הון עצמי מינימלי לתקנות מס הכנסה   

  .1964-ד"תשכ, )לאישור לניהול קופות גמל
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  )המשך (ודרישות הוןהון   -: 14באור 
  
  )המשך (ניהול ודרישות הון  .ז
  

ההון בהתאם לתקנות ושל שומרה ביטוח להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה   .2
  .והנחיות המפקח

   החברה    
 שומרה
  ביטוח

  2008  בדצמבר31ליום     
  ח"אלפי ש    

         :הון עצמי מינימלי
         
  88,236   1,815,151    )א(התקנות פי -עלכום הנדרש הס

  63,645   1,915,716    )ד() ב(התקנות פי -עלהסכום המחושב 
         

  )24,591(   100,565     )גרעון(עודף 
         

  )2,536(   -    )ג(מ "בניכוי השקעה בסיני סוכנות לביטוח בע
         

  )27,127(   100,565    ליום המאזן) גרעון(עודף 
         

         :פעולות לאחר תאריך המאזן
  16,000   -    הקצאת הון מניות לחברה 

  10,000   -    חברה לשטר הון הנפקת 
  2,000   -    תוספת בגין שטרי הון שהוכרו בעקבות הקצאת מניות

         
  873   100,565    עודף

         
         :הון ראשוני

  53,444   80,191     התקנותפי-עלהסכום המינימלי הנדרש 
  42,430   1,277,144     התקנותפי-עלהסכום המחושב 

         
  )11,014(   1,196,953    ליום המאזן) גרעון(עודף 

         
         :פעולות לאחר תאריך המאזן
  16,000   -    הקצאת הון מניות לחברה 

         
  4,986   1,196,953    עודף

         
         :דרישות הון בגין, בין היתר, הסכום הנדרש כולל  )א(

הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני   
  -   568,918    מחלות ואשפוז 

  -   146,677    בגין סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים   
בעיקר (נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון   

  79   130,584    )הלוואות ומקדמות לסוכנים
  -   702,421    השקעה בחברות מאוחדות  

         
    1,548,600   79  
         
 638,572בחברה בסך , כהון משניפי התקנות -המוכרים על כולל כתבי התחייבות נדחים  ) ב(

  .ח" אלפי ש21,215ח ובשומרה ביטוח בסך "אלפי ש
  
חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח , מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות  )  ג(

  .ה בכללי תקנות ההשקעהנזילות ועמיד כפופה גם לדרישות
  
פת ההון המנהלית שהוטלה על ספי התקנות הינו לאחר ביטול תו-הסכום המחושב על  )ד(

ראה . 2007,  בדצמבר16מיום שנתן המפקח החברה כחלק מהיתר השליטה של הקבוצה 
  . להלן7'גם סעיף ז
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  )המשך(   ודרישות הוןהון עצמי  -: 14באור 
  
  )המשך (ניהול ודרישות הון  .ז
  

לצורך  IFRS- פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה2008בחודש יוני   .3
החל מהדוחות הכספיים בגין הרבעון , חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח

 אופן יישום תקנות ההון לגבי ן לקבוע הוראות לענייהמטרת החוזר היית. 2008השני לשנת 
). לרבות חברות ביטוח וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח(וחזקות השקעות בחברות מ

לצורך .  דרישות ההון לפי תקנות ההון יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו, החוזרפי-על
ההשקעה של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה , חישוב ההון המוכר לפי תקנות ההון

  .תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלאמנהלת נשלטת וכן בחברות מוחזקות אחרות 
בהתאם להוראות ") סולו("לגבי ההון העצמי הכלול בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 

  . ראה נספח לדוחות כספיים אלו, החוזר האמור
  
 פורסמו טיוטות תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים 2008 ואפריל 2007בחודשים אוקטובר   .4

  ). הטיוטה-להלן  (2007 -ח "התשס, )תיקון) (נימלי הנדרש ממבטחהון עצמי מי( פיננסיים
  

  :במסגרת הטיוטה מוצע להוסיף לדרישות ההון הקיימות דרישות הון בגין קטגוריות אלו
  
תוכניות מבטיחות תשואה בביטוח חיים שאין כנגדן או כנגד חלקן אגרות חוב   .א

  .מיועדות
  

  .ן מקדמי הקצבה מגלמים הבטחת תוחלת חייםסיכון אריכות ימים בפוליסות קצבה בה  .ב

  .סיכונים תפעוליים  .ג

  .סיכוני אשראי לפי מידת הסיכון המאפיינת את הנכסים השונים  .ד

  .סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי  .ה

, דרישות ההון החדשות צפויות להגדיל באופן משמעותי את ההון העצמי המינימלי הנדרש
בהתאם לטיוטת התקנות  .ן עד לגיבוש הסופי של התקנותלהעריך את השפעת אולם לא ניתן

  . בשלושה חלקים שנתיים שווים2010עד סוף שנת  תתבצע הגדלת ההון הנדרש
  

 50%הורה המפקח לחברות הביטוח להימנע מחלוקת דיבידנד בסכום העולה על , בשלב זה
ע מהעברה של  בניכוי רכיב הרווח הנוב-" הרווח" זה ןלעניי (2007לשנת  מהרווח הנקי

ובסכום העולה על מחצית )  ההון העצמילחיים א העתודה לסיכונים מיוחדים בביטוח
  .באישורו המוקדם של המפקח אלא, 2008מהרווחים מפעילות רגילה מתחילת שנת 

  
 -להלן ( II yncSolve אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה 2007 , ביולי10ביום   .5

 הדירקטיבה המוצעת מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת ).הדירקטיבה המוצעת
לפי לוחות .  והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחודפרעוןלהבטחת כושר ה
יישום הדירקטיבה המוצעת במדינות החברות ,  האיחוד האירופיידי-עלהזמנים שנקבעו 

  .2012באיחוד האירופי צפוי במחצית השנייה של שנת 
  

בכוונתו ליישם את הוראות הדירקטיבה המוצעת לגבי חברות , בהתאם לחוזר שפרסם המפקח
הדירקטיבה המוצעת . ביטוח בישראל במועד יישומה במדינות החברות באיחוד האירופי

החברה . דרישות איכותיות ודרישות גילוי, דרישות כמותיות: מבוססת על שלושה נדבכים
  .בה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעוהחלה להיערך ליישום הדירקטי

  
 פרסם המפקח הבהרה בדבר הקלה לחברות ביטוח אשר קיים חוסר בהון, 2009 ,בחודש ינואר  .6

על ) 50%במקום  (75%ההקלה מאפשרת להכיר בהון משני בשיעור של : הנדרש שלהן כלהלן
, 2009,  ביוני30 ועד ליום 2008, רבמ בדצ1ון ראשוני שיבוצע החל מיום כל סכום השקעה בה

.  מההון הראשוני60%לא יעלה על ) לאחר ההשקעה(ובלבד שסך כל ההון המשני של החברה 
 30 ועד ליום 2009,  ביוני30הגדלת שיעור ההון המשני כאמור תופחת בקו ישר החל מיום 

 המוקדם של וחברות שמעוניינות לנצל את ההקלה נדרשות לקבל את אישור. 2010, ביוני
ומרה ביטוח ניצלה את ההקלה האמורה לאחר קבלת אישור המפקח ובהתאם ש. המפקח

  .ח" מליוני ש4הכירה בתוספת הון משני בסך של 
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  )המשך(   ודרישות הוןהון עצמי  -: 14באור 
  
  )המשך(   ניהול ודרישות הון  .ז

  
  : היתר שליטה לבעלי השליטה בגופים המוסדיים  .7

  
 16אשר נכנס לתוקף ביום , רה ובחברות המאוחדותבחבבהיתר שנתן המפקח לבעל השליטה 

, בהיותה בעלת השליטה, החברה האםהתחייבה , )יטה היתר השל-להלן  (2007, בדצמבר
להלן (ובמנורה מבטחים גמל   ביטוחבשומרה, במבטחים פנסיה, בחברה, במישרין או בעקיפין

 עד לסכום המוסדייםהגופים להשלים בכל עת את ההון העצמי של , ) הגופים המוסדיים-
  . הקבוע בתקנות  הפיקוח או כל תקנה או דין אחר שיבואו במקומן

  
 מיליוני 846 - מההון הנדרש ו50%לא תעלה על הנמוך מבין , תקרת ההתחייבות כאמור לעיל

ח לעניין שומרה " מיליוני ש32 - מההון הנדרש ו50%ועל הנמוך מבין , ח לעניין החברה"ש
  ).2007דים למדד שפורסם בחודש יולי הסכומים צמו(ביטוח 

  
ובגובה סכום , ההתחייבות תמומש רק כאשר ההון העצמי של הגופים המוסדיים יהיה שלילי

התחייבות זו .  ובלבד שסכום ההשלמה לא יעלה על תקרת ההתחייבות כאמור, ההון השלילי
פין בגופים  שולטת במישרין או בעקיהחברה האםותהיה תקפה כל עוד , היא בלתי הדירה

  . בכפוף לאמור להלןהמוסדיים
  

תפוג מאליה במועד המוקדם בו יתקיימו אחד משני התנאים , ההתחייבות כאמור לעיל
  :המפורטים להלן

  
, ח נוספים ממקורות חיצוניים ובנוסף" מיליוני ש300להונה העצמי של החברה יוזרמו   .1

 הנדרש מהחברה לפי  מההון העצמי120%-לא יפחת ההון העצמי הקיים בחברה מ
  .) הון מנהליתתוספת -להלן  (תקנות ההון

  
יעמידו את מלוא ההון העצמי הנדרש לפי טיוטת תקנות ההון ביטוח החברה ושומרה   .2

  ). לעיל4ראה סעיף  (כפי שיאושרו החדשות
  

החברה .  לעיל1 בסעיףוזאת לאחר שהתקיים התנאי ,  פגה ההתחייבות2008 , ביוני1ביום 
 מההון 120%-המשיך ולעמוד בתנאי לפיו לא יפחת ההון העצמי הקיים בחברה מנדרשת ל

וזאת עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות ההון , העצמי הנדרש ממנה לפי תקנות ההון
  . החדשות ועמידת החברה בהוראות התקנות כאמור

  
משבר בעיקר בשל ה (2008לאור ההפסדים שנגרמו לחברה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

, ולאור העובדה שהחברה לא עמדה בדרישה לתוספת ההון המנהלית כאמור, )בשוק ההון
 על הפנתה החברה למפקח בהתאם לתנאי היתר השליטה בבקשה להסיר את הדרישה האמור

המשך לאמור הודיעה החברה למפקח כי בכוונתה לפנות לחברה האם בבקשה ב. רקע המשבר
ל אשר יבטל את דרישת תוספת ההון "יבות הנלשקול הפקדה מחדש של כתב ההתחי

אישר דירקטוריון החברה האם את מתן כתב התחייבות האמור , 2009בחודש מרס . המנהלית
וכתוצאה מכך בוטלה דרישת תוספת ההון המנהלית ולכן הקבוצה כפופה למבחני ההון לפי 

ניתן בהתאם כתב ההתחייבות החדש .  הדרישה בתקנות ההון ללא התוספת המנהלית100%
ובכפוף לתנאי היתר השליטה ובפרט לענין התנאים אשר בהתקיימם יפוג מאליו תוקף כתב 

  .ההתחייבות החדש כמפורט לעיל
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  )המשך(   ודרישות הוןהון עצמי  -: 14באור 
  
  )המשך(   ניהול ודרישות הון  .ז

  
הערוכים לפי  חושבו על בסיס הדוחות הכספיים 2007,  בדצמבר31ליום , מספרי השוואה  .8

  . התקינה הישראלית
      
 ביטוחשומרה  החברה  
  2007 בדצמבר 31ליום   

  ח"אלפי ש :הון עצמי מינימלי
     
     

  71,007  1,851,838 )1( התקנות פי-עלהסכום הנדרש 
  68,516  2,110,057 ) 2( התקנות פי-עלהסכום המחושב 

      
  258,219  )2,491(  
      
  )2,135(  - יכוי השקעה בסיני סוכנות לביטוח בנ

     
 258,219  )4,626(  
      

שטר הון שהנפיקה שומרה ביטוח לחברה לאחר תאריך 
  5,000  -  המאזן

      
  374  258,219  עודף

      
     :הון ראשוני

     
  53,271  76,729  התקנותפי-עלהסכום המינימלי הנדרש 

  65,988  1,527,758  התקנות פי-עלב הסכום המחוש
      

  12,717  1,451,029 עודף
     
     :דרישות הון בגין, בין היתר, הסכום הנדרש כולל  )1(
     

הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני   
  -  560,034 מחלות ואישפוז והוצאות רכישת תיקי ביטוח

  -  709,008  השקעה בחברות מאוחדות  
  -  142,483 בגין סיכונים מיוחדים בביטוח חיים   
בעיקר (נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון   

  -  195,510 )הלוואות ומקדמות לסוכנים
     
  1,607,035  -  
      
  
 582,299בחברה בסך , פי התקנות כהון משני- המוכרים עלכולל כתבי התחייבות נדחים  )2(

  .ח" אלפי ש2,528ח ובשומרה בסך "אלפי ש
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    בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואהתהתחייבויו   -: 15באור 
      
   בדצמבר31ליום     
  שייר   ביטוח משנה   ברוטו    
    2008   2007   2008   2007   2008   2007  
  ח"אלפי ש    
                

               :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
  4,056,859  4,150,648  199,888  290,422  4,256,747  4,441,070     חוזי ביטוח  
  19,012  10,056  -  -  19,012  10,056     חוזי השקעה  
                
    4,451,126  4,275,759  290,422  199,888  4,160,704  4,075,871  
                

בניכוי סכומים המופקדים 
 תוכנית במסגרת בחברה

הטבה מוגדרת לעובדי 
  )15,385(  )17,241(  -  -  )15,385(  )17,241(    הקבוצה

                
סך הכל ביטוח חיים וחסכון 

  4,060,486  4,143,463  199,888  290,422  4,260,374  4,433,885    ארוך טווח
                

חוזי ביטוח הכלולים במגזר 
  2,745,116  3,073,388  569,777  536,331  3,314,893  3,609,719    ביטוח כללי

                
כ התחייבויות בגין חוזי "סה

ביטוח וחוזי השקעה שאינם 
  6,805,602  7,216,851  769,665  826,753  7,575,267  8,043,604    תלויי תשואה

                
  
  

  תלויי תשואההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה    -: 16באור 
      
   בדצמבר31ליום     
  שייר   ביטוח משנה   ברוטו    
    2008   2007   2008   2007   2008   2007  
  ח"אלפי ש    
                

               :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
  7,864,018  6,575,070  -  -  7,864,018  6,575,070     חוזי ביטוח  
  795,821  554,927  -  -  795,821  554,927     חוזי השקעה  
                
    7,129,997  8,659,839      7,129,997  8,659,839  
                

בניכוי סכומים המופקדים 
במסגרת תוכנית  בחברה

הטבה מוגדרת לעובדי 
  )54,059(  )49,684(  -  -  )54,059(  )49,684(    הקבוצה

                
גין חוזי כ התחייבויות ב"סה

ביטוח וחוזי השקעה תלויי 
  8,605,780  7,080,313  -  -  8,605,780  7,080,313    תשואה
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  התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 17באור 
  
  :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים  . 1'א

     
  דצמבר ב31ליום    
   2008  2007  2008  2007  2008  2007  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו   
  ח"אלפי ש   
               

               ענפי רכב חובה וחבויות
הפרשה לפרמיה שטרם 

  302,194  321,856  33,160  28,940  335,354  350,796   הורווחה
עודף הכנסות על הוצאות 

  236,319  180,688  130,429  99,107  366,748  279,795   )צבירה(
  -  2,397  -  -  -  2,397   הפרשה לפרמיה בחסר  

  1,673,206  1,973,598  174,870  167,625  1,848,076  2,141,223   תביעות תלויות
               

סך ענפי רכב חובה וחבויות 
  2,211,719  2,478,539  338,459  295,672  2,550,178  2,774,211   ) להלן'ראה ב(
               

               ענפי רכוש ואחרים
הפרשה לפרמיה שטרם 

  421,795  423,130  113,199  117,050  534,994  540,180   הורווחה
  1,174  -  -  -  1,174  -   לעתודת חשיפההפרשה 

  187,203  209,267  118,110  123,609  305,313  332,876   תביעות תלויות
               

ראה (סך ענפי רכוש ואחרים 
  610,172  632,397  231,309  240,659  841,481  873,056   )להלן' ב

               
               יתרה בגין צרוף עסקים
  )54,086(  )37,548(  -  -  )54,086(  )37,548(   ענפי רכב חובה וחבויות

  )22,680(  -  -  -  )22,680(  -   ענפי רכוש ואחרים
               

  )76,766(  )37,548(  -  -  )76,766(  )37,548(   סך יתרה בגין צרוף עסקים
               
כ התחייבויות בגין חוזי "סה

ביטוח הכלולים במגזר 
  2,745,125  3,073,388  569,768  536,331  3,314,893  3,609,719   ביטוח כללי

               
               :וצאות רכישה נדחותה

  41,565  39,764  4,848  6,594  46,413  46,358   ענפי רכב חובה וחבויות
  108,368  107,717  27,609  30,173  135,977  137,890   ענפי רכוש ואחרים

               
   184,248  182,390  36,767  32,457  147,481  149,933  
               
               ה בגין צרוף עסקיםיתר

  )31,840(  )8,592(  -  -  )31,840(  )8,592(   ענפי רכב חובה וחבויות
               
  118,093  138,889  32,457  36,767  150,550  175,656   הכל הוצאות רכישה-סך
               

התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
כללי בניכוי הוצאות 

               :רכישה נדחות
               

  2,147,908  2,409,819  333,611  289,078  2,481,519  2,698,897   ענפי רכב חובה וחבויות
  479,124  524,680  203,700  210,486  682,824  735,166   ענפי רכוש ואחרים

               
   3,434,063  3,164,343  499,564  537,311  2,934,499  2,627,032  
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  )המשך (התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 17באור 
  
  :התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן  . 2'א

      
   בדצמבר31ליום     
    2008   2007   2008   2007   2008   2007  
  שייר   משנהביטוח    ברוטו    
  ח"אלפי ש    

                :הערכות אקטואריות
                

2,087,1191,518,630  233,720  2,344,4261,752,350257,307    עמיר פלדמר 
  3,650  2,678  6,939  6,934  10,589  9,612    אברהם לוונגליק' דר

  267,820  -  21,144  -  288,964  -    מר יהודה כהנא
  43,065  55,400  14,661  13,941  57,726  69,341    מר ניר הרמתי

                
2,145,1971,833,165  276,464  2,423,3792,109,629278,182    כ הערכות אקטואריות"סה
                
                
                

הפרשות על בסיס הערכות 
                :אחרות

                
הערכת מחלקת תביעות בגין 
  2,038  33,199  16,079  11,635  18,117  44,834    התביעות התלויות הידועות

תוספת לתביעות התלויות בגין 
 אך טרם ותביעות שאירע

  -  IBNR(    5,620  -  1,417  -  4,203(דווחו 
  723,989  744,986  146,359  145,990  870,348  890,976    הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  26,380  2,663  437  -  26,817  2,663    הערכות אחרות
  236,319  180,688  130,429  99,107  366,748  279,795    )צבירה(עודף הכנסות על הוצאות 

                
    3,647,2673,391,659536,331  569,768  3,110,9362,821,891
                

  76,766  37,548  -  -  76,766  37,548    רוף עסקיםשינוי עקב צ
                
חוזי   ההתחייבויות בגיןכ"סה

הכלולים במגזר ביטוח ביטוח 
3,073,3882,745,125  569,768  3,609,7193,314,893536,331    כללי

                
  

  .ם הנכלל בספריםגריעה בין הערכות האקטואריות לבין הסכו/ לא קיימת תוספת   *)
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  )המשך (התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 17באור 
  
  :בניכוי הוצאות רכישה נדחות, תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי  . 'ב

  
  ענפי רכב חובה וחבויות  .1

     
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    
   2008  2007  2008  2007  2008  2007  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו   
  ח"אלפי ש   
              
              

2,147,9081,952,784  324,820  2,481,5192,277,604333,611   יתרה לתחילת השנה
              

מצטברת התביעות העלות 
  569,030  614,189  41,339  38,838  610,369  653,027  חיתום שוטפת בגין שנת

              
שינוי ביתרות לתחילת שנה 
  65,381  86,322  11,783  13,344  77,164  99,666  כתוצאה מהצמדה למדד 

התביעות עלות באומדן שינוי 
 בגין שנות חיתום מצטברתה

  29,114  36,925  )41,120(  33,633  )12,006(  70,558  קודמות
              

התביעות סך השינוי בעלות 
  663,525  737,436  12,002  85,815  675,527  823,251  המצטברת

              
תשלומים לישוב תביעות 

              :במהלך השנה
  13,943  14,829  553  646  14,496  15,475  בגין שנת חיתום שוטפת
  312,269  394,167  36,712  102,579  348,981  496,746  בגין שנות חיתום קודמות

              
  326,212  408,996  37,265  103,225  363,477  512,221  סך תשלומים לתקופה

              
  48,545  42,557  31,666  31,725  80,211  74,282 צבירה בגין שנת חיתום שוטפת

              
צבירה שנזקפה לרווח בגין 

 )169,552( )117,726(  )30,503(  )47,167( )200,055( )164,893(  ם ששוחררהשנת החיתו
  1,064  15,351  32,891  )11,681(  33,955  3,670  יתרת השינוי בצבירה

              
 )119,943(  )59,818(  34,054  )27,123(  )85,889(  )86,941(  סך שינוי בצבירה לתקופה

              
  2,705,6082,503,765289,078  333,611  2,416,5302,170,154
              

  )22,246(  )6,711(  -  -  )22,246(  )6,711(  שינוי עקב צירוף עסקים 
              

2,409,8192,147,908  333,611  2,698,8972,481,519289,078   יתרה לסוף השנה
              
  
, צבירה, הפרשה לפרמיה בחסר, תביעות תלויות: תרות הפתיחה והסגירה כוללותי  .1

  .פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות
  

, )ללא צבירה (יתרת תביעות תלויות: הינה) Ultimate(התביעות המצטברת עלות   .2
וספת פרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בת, הפרשה לפרמיה בחסר

  . כולל הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות התביעותסך תשלומי
  

הנהלה וכלליות הנרשמות (התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות   .3
  .בייחוס לשנות החיתום) בתביעות
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  )המשך (התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 17באור 
  
 בניכוי הוצאות רכישה נדחות, יות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כלליתנועה בהתחייבו  . 'ב

  :)המשך(
  
  ענפי רכוש ואחרים  .2

    
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008  2007  2008  2007  2008  2007  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו  
  ח"אלפי ש  
              
              

  417,592  479,124  179,653  203,700  597,245  682,824  שנהיתרה לתחילת ה
              

בגין  עלות התביעות המצטברת
  592,733  653,152  193,779  191,466  786,512  844,618  אירועים בשנת הדוח

עלות התביעות בשינוי 
 ם בגין אירועיהמצטברות

  3,735  3,809  1,288  )1,941(  5,023  1,868  שקדמו לשנת הדוח
              
  846,486  791,535  189,525  195,067  656,961  596,468  
              

תשלומים לישוב תביעות 
              :במהלך השנה

  435,703  488,827  118,273  120,021  553,976  608,848   של שנת הדוחםבגין אירועי
 שקדמו לשנת םבגין אירועי

  120,113  146,069  58,642  64,005  178,755  210,074  ח הדו
              

  555,816  634,896  176,915  184,026  732,731  818,922  סך תשלומים
              
  710,388  656,049  209,199  197,805  501,189  458,244  
              

שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם 
ו מהוצאות נט, הורווחה

  42,386  24,665  5,895  1,287  48,281  25,952  רכישה נדחות 
הפחתה בגין חברה שאוחדה 

  )22,680(  -  -  -  )22,680(  -  לראשונה
 /שינוי בהפרשה לפרמיה בחסר

  1,174  )1,174(  -  -  1,174  )1,174(  עתודת חשיפה
              

  479,124  524,680  203,700  210,486  682,824  735,166  יתרה לסוף השנה
              
  
, תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר: תוהסגירה כוללויתרות הפתיחה   .1

  .פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות
  

 בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות ם בגין אירועיעלות התביעות המצטברת  .2
 הוצאות ישירות לרבות  בתקופת הדוחסך תשלומי התביעותנת הדוח בתוספת לסוף ש

   .ועקיפות לישוב תביעות
  

תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת   .3
  .הדוח ובתוספת השינוי ביתרת תביעות תלויות בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח

  
הנהלה וכלליות (עות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן התשלומים ליישוב תבי  .4

  .בייחוס לשנות הנזק) הנרשמות בתביעות
  
  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

  
 

 67

  )המשך (התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 17באור 
  
  : נפי ביטוח רכב חובה וחבויות בע,ברוטו, בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות  . 1'ג

    
  2008,  בדצמבר31ליום   
  שנת חיתום  
  כ"סה  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  
    *)2008ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש  

                    :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
    16,021  15,171  14,861  13,432  10,143  8,203  6,360  4,878  לאחר שנה ראשונה

    -  175,278  96,985  87,895  70,988  53,384  43,162  35,387  לאחר שנתיים 
    -  -  180,176  172,342  151,434  105,709  78,777  68,737  לאחר שלוש שנים 
    -  -  -  254,108  215,762  159,944  107,032  92,838  לאחר ארבע שנים 
    -  -  -  -  270,108  207,624  140,886  121,333  לאחר חמש שנים 
    -  -  -  -  -  256,707  161,789  146,353  לאחר שש שנים 

    -  -  -  -  -  -  183,448  172,088  לאחר שבע שנים 
    -  -  -  -  -  -  -  193,272  לאחר שמונה שנים

                    
                   :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 

    727,859  646,634  629,056  635,443  594,587  460,219  314,008  246,704  לאחר שנה ראשונה
    -  737,918  701,644  706,525  646,998  494,977  355,027  303,688  לאחר שנתיים 
    -  -  708,181  725,231  674,781  522,350  268,119  314,862  ם לאחר שלוש שני

    -  -  -  581,461  462,900  373,491  255,763  234,231  לאחר ארבע שנים 
    -  -  -  -  479,246  378,728  254,928  232,871  לאחר חמש שנים 
    -  -  -  -  -  381,737  261,261  235,822  לאחר שש שנים 
    -  -  -  -  -  -  264,353  254,014  לאחר שבע שנים

    -  -  -  -  -  -  -  255,002  לאחר שמונה שנים
                    

  )53,953(          )16,346(  )8,246(  )8,590(  )20,771(  **)חוסר לאחר שחרור הצבירה 
                    

  )4.07%(          3.53%  2.21%  3.36%  8.87%   הצבירה באחוזיםשיעור סטייה לאחר שחרור
                    

  4,135,757  727,859  737,918  708,181  581,461  479,246  381,737  264,353  255,002  2008 בדצמבר 31 ליום, עלות תביעות מצטברות
                    

  1,529,118  16,021  175,278  180,176  254,108  270,108  256,707  183,448  193,272  2008צמבר  בד31תשלומים מצטברים עד ליום 
                    
  2,606,639  711,838  562,640  528,005  327,353  209,138  125,030  80,905  61,730  התחייבויות ביטוחיותכ  "סה
                    

  121,215                  2000גין שנים עד וכולל שנת תביעות תלויות ב
                    
  2,727,854                  2008 בדצמבר 31ליום כ התחייבויות ביטוחיות " סה
                    
  .ם ריאלייםהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכי  *) 
  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  )המשך(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 17באור 
  
  :  רכב חובה וחבויותבענפי ביטוח, בשייר עצמי,  בניכוי הוצאות רכישה נדחותבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח  . 2'ג

    
  2008,  בדצמבר31ליום   
  שנת חיתום  
  כ"סה  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  
    *)2008ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש  

                    :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
    15,376  14,593  14,032  11,981  9,060  7,658  5,965  2,492  לאחר שנה ראשונה

    -  103,415  94,396  83,899  67,737  50,197  38,881  13,188  לאחר שנתיים 
    -  -  176,894  167,633  145,786  96,785  72,572  32,373  לאחר שלוש שנים 
    -  -  -  247,609  209,779  145,255  98,500  37,556  לאחר ארבע שנים 
    -  -  -  -  261,706  190,363  126,488  46,442  לאחר חמש שנים 
    -  -  -  -  -  237,159  146,092  52,183  לאחר שש שנים 

    -  -  -  -  -  -  165,831  64,708  לאחר שבע שנים 
    -  -  -  -  -  -  -  72,420  לאחר שמונה שנים

                    
                   :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 

    657,296  569,335  561,384  573,909  550,032  401,959  256,601  130,666  לאחר שנה ראשונה
    -  624,788  629,456  636,662  595,974  432,968  285,022  104,646  לאחר שנתיים 

    -  -  637,865  654,640  622,970  450,021  296,584  120,748  לאחר שלוש שנים 
    -  -  -  563,955  443,617  338,111  231,404  92,159  לאחר ארבע שנים 
    -  -  -  -  459,276  350,195  226,622  89,631  לאחר חמש שנים 
    -  -  -  -  -  354,678  231,331  88,188  לאחר שש שנים 
    -  -  -  -  -  -  234,606  102,666  לאחר שבע שנים

    -  -  -  -  -  -  -  106,803  לאחר שמונה שנים
                    

  )50,072(          )15,659(  )16,567(  )3,202(  )14,644(  **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
                    

  )4.53%(          3.53%  4.90%  1.38%  15.89%  שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
                    

  3,639,267  657,296  624,788  637,865  563,955  459,276  354,678  234,606  106,803  2008 בדצמבר 31 ליום, עלות תביעות מצטברות
                    

  1,280,410  15,376  103,415  176,894  247,609  261,706  237,159  165,831  72,420  2008 בדצמבר 31תשלומים מצטברים עד ליום 
                    
  2,358,857  641,920  521,373  460,971  316,346  197,570  117,519  68,775  34,383  כ התחייבויות ביטוחיות"סה
                    

  79,918                  2000תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 
                    
  2,438,775                  2008 בדצמבר 31ליום כ התחייבויות ביטוחיות " סה
                    
  . מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאלייםהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על  *) 
  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  גזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווחנתונים נוספים אודות מ  -: 18 באור
  
   בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפותתפירוט ההתחייבויו  .'א

                      

  
  נתונים ליום

   2008,  בדצמבר31
לרבות (פוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון 

    לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים
פוליסות ביטוח חיים ללא 

             מרכיב חסכון
          סיעודי  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת    2004משנת          

     
עד שנת 

1990   
עד שנת 

2003   
שאינו תלוי 
   תשואה

תלוי 
    קבוצתי   פרט    קבוצתי   פרט   תשואה

  בריאות
  כ"סה   אחר

  ח"אלפי ש     
                         
                        :לפי חשיפה ביטוחית  )א(

                      :התחייבויות בגין חוזי ביטוח  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   חיםקצבה ללא מקדמים מובט  
                         
                      :קצבה עם מקדמים מובטחים  
 3,551,437  -  -  -  -  -  -  -  2,321,074  1,230,363    2001עד חודש מאי   
  294,992  -  -  -  -  -  150,050  -  144,942  -   2001מחודש יוני   
  70,264  -  -  -  -  -  -  -  38,790  31,474   קצבה בתשלום  
 5,930,027  -  -  -  -  -  767,186  -  2,934,010  2,228,831   )ללא אופציה לקצבה(הוני   
 1,102,495  112,761  5,772  244,118  37,036  192,633  119,105  -  298,542  92,528   מרכיבי סיכון אחרים  
                         
10,949,215  112,761  5,772  244,118  37,036  192,633 1,036,341  -  5,737,358  3,583,196   כ בגין חוזי ביטוח"סה  
                         
  564,983  -  -  -  -  -  554,927  10,056  -  -  התחייבויות בגין חוזי השקעה  
                         
11,514,198  112,761  5,772  244,118  37,036  192,633 1,591,268  10,056  5,737,358  3,583,196   כ"סה  
                         
                       :לפי חשיפה פיננסית  )ב(

 7,080,313  -  -  22,105  -  10,910 1,472,285  -  5,537,870  37,143   תלוי תשואה  
 4,278,316  -  -  222,013  -  181,723  118,983  10,056  199,488  3,546,053   מבטיח תשואה  
  155,569  112,761  5,772  -  37,036  -  -  -  -  -   אחר  
                         
11,514,198  112,761  5,772  244,118  37,036  192,633 1,591,268  10,056  5,737,358  3,583,196   כ"סה  
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  )המשך(  גזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווחנתונים נוספים אודות מ  -: 18 באור
  
  )המשך   ( בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפותתפירוט ההתחייבויו  .'א

                      
                      

   2007,  בדצמבר31נתונים ליום   
פוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון 

    לפי מועד הנפקת הפוליסה) רבות נספחיםל(
פוליסות ביטוח חיים ללא 

             מרכיב חסכון
          סיעודי  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת    2004משנת          

     
עד שנת 

1990   
עד שנת 

2003   
שאינו תלוי 
   תשואה

תלוי 
    קבוצתי   פרט    קבוצתי   פרט   תשואה

  בריאות
  כ"סה   אחר

  ח"אלפי ש     
                         
                        :לפי חשיפה ביטוחית  )א(

                       :התחייבויות בגין חוזי ביטוח  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    קצבה ללא מקדמים מובטחים  
                         
                       :קצבה עם מקדמים מובטחים  
 4,099,013  -  -  -  -  -  -  - 2,939,818 1,159,195    2001עד חודש מאי   
  273,012  -  -  -  -  -  107,683  -  165,329  -   2001מחודש יוני   
  57,669  -  -  -  -  -  -  -  36,855  20,814   קצבה בתשלום  
 6,621,379  -  -  -  -  -  731,901  - 3,694,308 2,195,170   )ללא אופציה לקצבה(הוני   
 1,000,248  97,063  6,993  140,373  33,392  180,624  84,673  -  357,878  99,252   מרכיבי סיכון אחרים  
                         
12,051,321  97,063  6,993  140,373  33,392  180,624  924,257  - 7,194,188 3,474,431   כ בגין חוזי ביטוח"סה  
                         
  814,833  -  -  -  -  -  795,821  19,012  -  -   התחייבויות בגין חוזי השקעה  
                         
12,866,154  97,063  6,993  140,373  33,392  180,624 1,720,078  19,012 7,194,188 3,474,431   כ"סה  
                         
                       :לפי חשיפה פיננסית  )ב(

 8,605,780  -  -  25,757  -  6,272 1,635,515  - 6,888,819  49,417   תלוי תשואה  
 4,122,926  -  -  114,616  -  174,352  84,563  19,012  305,369 3,425,014   מבטיח תשואה  
  137,448  97,063  6,993  -  33,392  -  -  -  -  -   אחר  
                         
12,866,154  97,063  6,993  140,373  33,392  180,624 1,720,078  19,012 7,194,188 3,474,431   כ"סה  
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  )המשך(  גזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווחנתונים נוספים אודות מ  -: 18 באור
  

   פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .'ב
                     

  נתונים לשנה שהסתיימה 
   2008,  בדצמבר31 ביום

לרבות (פוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון 
    לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים

פוליסות ביטוח חיים ללא 
             מרכיב חסכון

          סיעודי    סיכון הנמכר כפוליסה בודדת    2004משנת        

   
עד שנת 

1990   
עד שנת 

2003   
תלוי שאינו 

    קבוצתי   פרט    קבוצתי   פרט תלוי תשואה   תשואה
  בריאות
  כ"סה   אחר

  ח"אלפי ש   
                       :פרמיות ברוטו

                        
  150,701  -  -  -  -  -  -  -  84,769  65,932    מעורב/מסורתי

  824,051  -  -  -  -  -  381,248  -  414,215  28,588   מרכיב החסכון 
  851,563  *)190,968  339  40,003  28,644  252,325  90,206  -  227,095  21,983   אחר

                        
  1,826,315  *)190,968  339  40,003  28,644  252,325  471,454  -  726,079  116,503   כ"סה

                        
 תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו

  196,666  -  -  -  -  -  196,454  212  -  -   ישירות לעתודות ביטוח
                        

  84,257  -  -  -  -  -  22,039  )227(  39,323  23,122   מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 
                        

  )28,653(  35,323  1,342  )39,178(  11,649  20,069  )90,212(  )253(  )39,675(  72,282   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 
                        

  )1,381(                     קיזוזים והתאמות
                        

 לאחר קיזוזים הפסד מעסקי ביטוח חיים
  )30,034(                     והתאמות

                        
  81,088                     רווח מפנסיה 

                        
כ רווח מביטוח חיים וחסכון ארוך "סה

  51,054                     טווח 
                        

 עסק -פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 
  186,423  14,846  -  3,235  -  46,059  118,066  -  3,746  471   חדש

                        
  36,877  -  -  -  -  -  31,063  -  5,644  170   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

                        
 עסק -פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  46,199  -  -  -  -  -  46,199  -  -  -   חדש
                        

  159,928  -  -  -  -  -  159,928  -  -  -   פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה
                        

  .ח" אלפי ש31,551ח ופרמיות קולקטיב בסך " אלפי ש159,417 מתוך זה פרמיות פרט בסך של  *)
  

  :הערות
  

  .בחלקם באגרות חוב מיועדות/היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם) לרבות הגדלות בגינם (1990המוצרים שהונפקו עד לשנת   )1(
  .אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית, הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש  )2(
   .המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות  )3(

בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא המרווח הפיננסי 
  .מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות

  . והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוחהמרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה, בחוזים תלויי תשואה
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  )המשך(  גזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווחנתונים נוספים אודות מ  -: 18 באור
  
  )המשך  ( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .'ב

                    
  נתונים לשנה שהסתיימה 

   2007,  בדצמבר31 ביום
לרבות (פוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון 

    לפי מועד הנפקת הפוליסה) פחיםנס
פוליסות ביטוח חיים ללא 

             מרכיב חסכון
          סיעודי    סיכון הנמכר כפוליסה בודדת    2004משנת        

   
עד שנת 

1990   
עד שנת 

2003   
שאינו תלוי 
    קבוצתי   פרט    קבוצתי   פרט תלוי תשואה   תשואה

  בריאות
  כ"סה   אחר

  ח"אלפי ש   
                       :פרמיות ברוטו

                        
  151,181  -  -  -  -  -  -  -  84,609  66,572    מעורב/מסורתי

  819,618  -  -  -  -  -  358,616  -  431,396  29,606   מרכיב החסכון 
  791,083  *)178,086  508  36,942  30,846  218,987  70,275  -  233,399  22,040   אחר

                       
  1,761,882  *)178,086  508  36,942  30,846  218,987  428,891  -  749,404  118,218   כ"סה

                        
תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו 

  550,808  -  -  -  -  -  543,018  7,790  -  -   ישירות לעתודות ביטוח
                        

  137,407  -  -  -  -  -  16,873  416  76,814  43,304    פיננסי כולל דמי ניהול מרווח
                        

  141,581  36,114  )1,515(  4,530  14,001  16,839  )75,578(  1,251  68,577  77,362   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 
                        

  )1,001(                     קיזוזים והתאמות
                        

 לאחר קיזוזים רווח מעסקי ביטוח חיים
  140,580                     והתאמות

                        
  88,004                     רווח מפנסיה 

                        
כ רווח מביטוח חיים וחסכון ארוך "סה

  228,584                     טווח 
                        

 עסק -פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 
  232,288  18,656  -  3,034  -  51,057  154,898  -  3,912  731   חדש

                        
  51,768  -  -  -  -  -  42,365  -  8,481  922   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

                        
 עסק -פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  28,190  -  -  -  -  -  28,190  -  -  -   חדש
                        

  518,327  -  -  -  -  -  518,327  -  -  -   פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה
                       
  .ח" אלפי ש29,480קטיב בסך ח ופרמיות קול" אלפי ש148,606 מתוך זה פרמיות פרט בסך של  *)
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  )המשך ( ארוך טווחחסכוןנתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים ו   - :18 באור
  
  מידע נוסף אודות התחייבויות תלויות תשואה  .'ג

        

   

  ליום 
  בדצמבר 31

2008   
  לשנה שהסתיימה ביום 

  2008 בדצמבר 31

   

 התחייבויות
תלויות 
   תשואה

/ פרמיות 
   תקבולים

, גמלאות
 תביעות

  פדיונות  תום תקופהו
  ח"אלפי ש   
           

           :1991-2003בגין פוליסות שהונפקו בין 
  17,118  8,563  20,077  305,131   'קרו ט
  277,472  188,262  975,940  5,302,897   'קרן י

  93,362  15,629  486,156  917,358  2004בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 
  314,145  -  196,454  554,927    חוזי השקעה

           
  702,097  212,454  1,678,627  7,080,313   לסך הכ

           
  

   

  ליום 
  בדצמבר 31

2007   
  לשנה שהסתיימה ביום 

  2007 בדצמבר 31

   

 התחייבויות
תלויות 
   תשואה

/ פרמיות 
   תקבולים

, גמלאות
 תביעות

  פדיונות  תום תקופהו
  ח"אלפי ש   
           

           :1991-2003בגין פוליסות שהונפקו בין 
  22,613  8,825  21,319  385,714   'קרו ט
  281,351  219,603  971,210  6,584,473   'קרן י

  52,890  10,054  437,834  839,772  2004בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 
  105,349  -  543,018  795,821    חוזי השקעה

           
  462,203  238,482  1,973,381  8,605,780   לסך הכ

           
  
  מידע אודות תשואה ודמי ניהול בגין התחייבויות תלויות תשואה  .'ד

   נומינלית ברוטותשואה שנתית   

תשואה שנתית 
 5 ממוצעת נומינלית

  שנים

דמי ניהול 
לשנה 

שהסתיימה 
  ביום

 בדצמבר 31
2008  

   2008  2007  2006  2005  2004  
לפני דמי 
  ניהול

אחרי דמי 
    ניהול

 ח"אלפי ש  באחוזים   
                   

  39,323  1.21  2.73  11.15  15.17  8.74  6.92  )23.12(   'קרן י
                   

מסלול כללי בפוליסות 
  16,783  1.62  2.74  11.15  15.20  8.74  6.92  )23.12(    2004החל משנת 

                   
  7,368                 אחר

                   
  63,474                 סך הכל
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  ברוטו, השקעהוחוזי ו תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים  -: 19באור 
     
  ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח   
  כ"סה עהחוזי השק  חוזי ביטוח   
  ח"אלפי ש   
         

 11,374,017  364,530 11,009,487   2007 , בינואר1 יתרה ליום
         

  623,731  20,797  602,934    ורווחי השקעההפרשי הצמדה , ריבית
  1,529,882  491,890  1,037,992   התחייבויות גידול בגין פרמיות שנזקפו ל

  )685,142(  )62,384(  )622,758(   ום תקופה תו  פדיונות,תביעותקיטון בגין 
  )17,188(  -  )17,188(   שינויים בגין שינוי בהנחות

  40,854  -  40,854   שינויים אחרים
         

 12,866,154  814,833 12,051,321   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
         

  )1,615,764(  )118,343(  )1,497,421(     השקעהוהפסדיהפרשי הצמדה , ריבית
  1,149,309  174,877  974,432   התחייבויותגידול בגין פרמיות שנזקפו ל

  )951,121(  )306,384(  )644,737(   תום תקופה ו פדיונות, תביעותקיטון בגין 
  76,985  -  76,985   שינויים בגין שינוי בהנחות

  )11,365(  -  )11,365(   שינויים אחרים
         

 11,514,198  564,983 10,949,215   2008,  בדצמבר31יום יתרה ל
         

  
   בדצמבר31 יוםל  
  2008   2007  

  ח"אלפי ש  ):ברוטו(הרכב 
      

  4,260,374  4,433,885   ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואהחוזי
  8,605,780  7,080,313  חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

      
  11,514,198 12,866,154 
      
  
הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין , לל ריביתוכ סעיף זה - הפרשי הצמדה ורווחי השקעות, ריבית  .1

הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין הפרמיות לחסכון בלבד , ספת ריביתובת, לתחילת השנההיתרה 
   .ח"שנרשמו בתקופת הדו

  
פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה  - התחייבויותלגידול בגין פרמיות שנזקפו   .2

  . הפרמיה כוללת את הפרמיה לחסכון וחלק מהפרמיה במוצרים בעלי פרמיה קבועה.בחברה
  
, רזרבה לתביעות עיתיות, שינויים בעתודה בגין תביעות תלויות הסעיף כולל - שינויים אחרים  .3

IBNR ,בנוסף הסעיף . ) ההנחות שהיו בשימוש בסוף השנה הקודמתפי-על (קצבאות בתשלום וכדומה
 הפרשי ,ריבית"הפרשי ההצמדה ורווחי ההשקעה שלא נכללו בסעיף ,  גם את השפעת הריביתכולל

ועל  הפרשי הצמדה ורווחי השקעה על תשלומי תביעות, ריבית:  כגון,"הצמדה ורווחי השקעות
  .פרמיות שאינן חסכון

  
ין חוזי ביטוח וחוזי השקעה אינה כוללת התייחסות בגין פוליסות שהונפקו ובוטלו התנועה בהתחייבות בג

  .בשנת הדוח
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  מסים על ההכנסה  -: 20באור 
  
  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א

  
    כללי  .1
  

, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף" מוסד כספי" הינן  שומרה ביטוח ומבטחים פנסיה,החברה
  .ל הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווחהמס החל ע. 1975-ו"התשל

  
  . בלבדעל הכנסות יתר החברות המוחזקות חל מס חברות

  
  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה( מס הכנסה חוק  .2
  

תיאומים בשל ( מס הכנסה חוק, 2007עד לתום שנת , החברות המוחזקות חלועל החברה 
רכי מס כשהן מותאמות ונמדדו התוצאות לצ, חוקהפי - על.1985-ה"התשמ, )אינפלציה
  . במדדלשינויים

  
, )תיאומים בשל אינפלציה( התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה 2008בחודש פברואר 

ומשנת המס , 2007תחולתו של חוק התיאומים תסתיים בשנת המס  שקבע כי 1985-ה"התשמ
מעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי למעט הוראות ה,  לא יחולו עוד הוראות החוק2008
נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים , 2008החל משנת . המס

התיקון לחוק כולל בין . 2007,  בדצמבר31מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום 
סף בשל פחת  והניכוי הנו2008 החל משנת היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה

  .2008החל משנת 
  
  תיקון חוק מס ערך מוסף  .3
  

ונקבע ) 35תיקון מספר (מ "תוקן גם חוק מע,  לעיל2' בהמשך לתיקון כאמור בסעיף א
 מלוא 2009יותרו בניכוי החל משנת המס , שבחישוב מס הרווח החל על מוסדות כספיים

ית מתשלומי מס השכר  יותרו בניכוי מחצ2008בשנת המס . תשלומי מס השכר ששולמו
 גם על חלק המעביד 2009מס השכר ישולם החל משנת המס , בנוסף. ששולמו בגין אותה שנה

  . ישולם מס השכר על מחצית מחלק המעביד בביטוח לאומי2008בשנת המס . בביטוח לאומי
  
  הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח  .4
  

  הסכם עם שלטונות המס  . א
  

)  הסכם המס-להלן  (ח לבין שלטונות המס קיים הסכםבין התאחדות חברות הביטו
 לענף בגין שנות המס עד תהמסדיר סוגיות מס ייחודיו, המתחדש ומתעדכן מדי שנה

  :ההסכם מתייחס בין היתר לנושאים הבאים. 2007וכולל שנת המס 
  
  .לצורכי מס) .D.A.C(תקופת הפחתת הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים   •
הכנסות ריבית (הוצאות להכנסות החייבות בשיעורי מס מועדפים שיעור ייחוס   •

פי חוק בשיעור מס נמוך משיעור מס -ודיבידנד מניירות ערך החייבות על
  ).חברות

מיסוי הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות   •
  .תשואה

  .מיסוי הכנסות מניירות ערך סחירים  •
  

 וכן טרם נקבעו הוראות לגבי השלכות המס עקב 2008 מסלשנת ה הסכם םטרם נחת
   .IFRS -היישום לראשונה של תקני ה
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  )המשך (מסים על ההכנסה  -: 20באור 
  
  )המשך( חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א

  
  )המשך (הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח  .4

  
   וח חייםהמס החל על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביט  . ב
  

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (בחוק ההסדרים במשק המדינה 
 נקבעו כללים לגבי 2007,  בינואר11 מיום 2007-ז"התשס) 2007הכלכלית לשנת הכספים 

המס החל על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים שנכללה בדוחות 
חלק העתודה המחושב בגובה ,  פי הכללים-על . 2006 , בדצמבר31הכספיים עד ליום 

הקיים בביטוח חיים ואשר בגינו הוגדרה , בשייר עצמי,  מסכום הביטוח בסיכון0.17%
בהסכם המיסוי הענפי צוין כי בבסיס הפטור עומדת . יהיה פטור ממס, דרישת הון
ת ההון ובמידה ותתבטל או תקטן דריש, שבאה לידי ביטוי כאמור לעיל, דרישת ההון

  . ככל שישנן, ידונו הצדדים בהשלכות המס הנובעות מכך
  

כאמור תחויב , בשייר עצמי,  מסכום הביטוח בסיכון0.17%יתרת העתודה העולה על 
 יתרת 2006,  בדצמבר31 ליום .2010 עד 2007במס בארבעה חלקים שווים בשנים 

  . העצמי מסכום הביטוח בסיכון בשייר0.17%העתודה הקיימת בחברה מהווה 
  

התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים  (38לפרטים נוספים ראה באור 
  ). IFRSבישראל לדיווח לפי תקני 

  
  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה  .ב
  

,  את עיקר פעילות הקבוצהההמהוו, ובכללם החברהוסדות כספיים מהמס הסטטוטורי החל על   
  . מס רווחממורכב ממס חברות ו

  
 לבין מסים על הכנסה בדוח רווח יטתאורהבאשר לפער בין סכום המס  (החליםלהלן שיעורי המס   

  ): להלן'ז  סעיף ראה-והפסד 
          
  שעור   

  מס חברות
  שעור 

  מס רווח
שעור מס כולל 
 במוסדות כספיים

  %   שנה
          

2007   29   15.50  38.53  
2008   27   15.50  36.80  
2009   26   15.50  35.93  
  35.06  15.50   25    ואילך2010

          
  
  שומות מס  .ג

  
  שומות מס סופיות  .1
  

 הוצאו שומות לשומרה ביטוח. 2003 לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס
 לשנות המס עד אחרותמאוחדות חברות  השומות של .2005 מס סופיות עד וכולל שנת המס

  . נחשבות כסופיות2004וכולל 
  
  שומות מס במחלוקת  .2
  

הסוגיה שבמחלוקת הינה  .2005- ו2004 לחברה הוצאו שומות לפי מיטב שפיטה לשנות המס
בקשר להתרת ההוצאה בגין הפחתת המוניטין שנבע לחברה ברכישת מנורה מבטחים פנסיה 

  .  החברה חולקת על עמדת פקיד השומה והגישה השגות על השומות.מ"בע
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  )המשך (מסים על ההכנסה  -: 20אור ב
  
  הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים  .ד

  
 2008 , בדצמבר31ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים הפסדים לחברה 

לצורכי מס המועברים לשנים עסקיים הפסדים  מאוחדת הלחבר. ח"אלפי ש 166,274-לסך של כ
בגין יתרות אלה ובגין . ח"אלפי ש 6,893- לסך של כ2008,  בדצמבר31ליום ם מסתכמיוהבאות 

כמפורט בסעיף הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים 
  .להלן' ו
  

הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות של שומרה ביטוח לחברה מאוחדת 
בגין הפסדים עסקיים אלה לא נכלל . ח" אלפי ש2,374- לסך של כ2008, צמבר בד31ומסתכמים ליום 

   .בהיעדר צפי לניצולו בעתיד הנראה לעין, נכס מס נדחה
  
   רווח והפסדותמסים על ההכנסה הכלולים בדוח  .ה

    
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  123,374   37,944    מסים שוטפים
ראה ,  המתייחסים ליצירה והיפוך של הפרשים זמנייםמסים נדחים

  )9,968(   )135,668(    הלןל' וגם 
  20,769   12,231    מסים בגין שנים קודמות

         
    )85,493(   134,175  
         

  
  מסים נדחים  .ו
  

  :ההרכב  

   

הוצאות 
רכישה 
נדחות 
בביטוח 
   חיים

עודפי 
עלות 
  מיוחסים

מכשירים 
  פיננסיים

הפרשות 
לחובות 
  מסופקים

הפסדים 
  כ"סה   אחרים לצורכי מס

  ח"אלפי ש   
                 
מס ) התחייבות(ת נכס יתר

 בינואר 1ליום נדחה 
2007   )154,079( -  )18,545(  4,049  -  31,558  )137,017( 

שינויים אשר נזקפו לרווח 
  9,968  )12,502(  -  15,004  )4,736(  -  12,202   והפסד

  9,797  3,285  -  -  6,512  -  -   שינויים אשר נזקפו להון
תוספות בגין חברה 
  )27,698(  2,546  -  -  1,246  )31,490(  -   שאוחדה לראשונה

                       
מס ) התחייבות(ת נכס יתר

,  בדצמבר31ליום נדחה 
2007   )141,877( )31,490(  )15,523(  19,053  -  24,887  )144,950( 

שינויים אשר נזקפו לרווח 
  135,668  )9,954(  45,023  8,658  76,358  9,468  6,115   והפסד

  61,619  )166(  -  -  61,785  -  -   שינויים אשר נזקפו להון
                 
מס ) התחייבות(ת נכס יתר

,  בדצמבר31ליום נדחה 
2008   )135,762( )22,022(  122,620  27,711  45,023  14,767  52,337  
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  )המשך (מסים על ההכנסה  -: 20באור 
  
  )המשך (מסים נדחים  .ו
  

  )המשך: (ההרכב  
  

  :המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן  
   בדצמבר31    
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  3,841   52,337    נכסי מסים נדחים
  )148,791(   -    םהתחייבויות בגין מסים נדחי

         
    52,337   )144,950(  
         

 54,106 - לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בסך כולל של כ2008,  בדצמבר31ליום 
המתייחסים להשקעות בחברות מוחזקות ) ח" אלפי ש15,523- כ2007,  בדצמבר31ליום (ח "אלפי ש

  . הנראה לעיןבשל העדר צפי למימוש השקעות אלה בעתיד
  
  טיתאורמס   .ז
  

 הרווחים וההפסדים,  וההוצאותשהיה חל אילו כל ההכנסות,  בין סכום המסהתאמה תלהלן מובא  
מסים על ההכנסה לבין סכום , שיעור המס הסטטוטורי במס לפי יםהיו מתחייבבדוח רווח והפסד 

  :שנזקף בדוח רווח והפסד
      

    
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  361,486   )302,785(    לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
         

  38.53%   36.80%   ) ראה ב לעיל(הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים שיעור המס 
         

         הסטטוטורי הכולל המס שיעורמחושב לפי )  במסחסכון(מס 
  139,151   )111,292(    ל חברות שאינן מוסד כספיהפחתה בגין אי החלת מס רווח ע

         
         :במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים) ירידה(עלייה 

  6,586   6,622    הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
  )6,388(   )6,539(    הכנסות פטורות 

  3,178   683    מס רווח על מס שכר
         

 לצורכי מס ומטבע חוץ בדוחות מדד(הפרשים בבסיס המדידה 
  )1,873(   )4,503(    )הכספיים

  )5,126(   -    הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים
  -   485    הפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחיםגידול ב

  )1,720(   16,143    עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס
  4,415   12,231    מסים בגין שנים קודמות

  )4,048(   677    אחרים
         

  134,175   )85,493(    )הטבת מס (מסים על ההכנסה
         

  37.12%   28.24%     ממוצעשיעור מס אפקטיבי
         



 מ"ביטוח בעמבטחים מנורה 
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

 
 

 79

  נטו, בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 21באור 
  

טבות אחרות לטווח ארוך ה, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר
  .והטבות בגין פיטורין

  
  הטבות לאחר סיום העסקה

  
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או 

התחייבויות .  כמתואר להלן14לפי סעיף , פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת
  .מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקההחברה בשל כך 

 הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת פי-עלחישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע 
  .יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים, לדעת ההנהלה, העובד אשר

  
טבה  הפקדות המסווגות כתוכנית הידי-על, בדרך כלל, ממומנות, ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה

  : מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן
  

  תוכניות הפקדה מוגדרת
  

פיו הפקדותיה -על, 1963-ג''התשכ,  לחוק פיצויי פיטורין14חלים תנאי סעיף , לגבי חלק מתשלומי הפיצויים
 פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת, או בפוליסות בחברות ביטוח/השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו

הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות . בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל, לעובדים
 אלפי 3,139לסך  2007 - ו2008ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים . הפקדה מוגדרת

  .ח בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות" אלפי ש2,561ח וסך "ש
  

   הטבה מוגדרתתוכנית
  

מטופל , כאמור לעיל,  הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרתידי-עלהחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה 
 הקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה ידי-על

  . מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות
  

  
   נטו,הרכב ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים  .א

   בדצמבר31    
    2008    2007  
  ח"אלפי ש    
         

  21,635   23,604    התחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת שאיננה ממומנת
         

  70,536   87,110    התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ממומנת 
         
    110,714   92,171  
         

  19,589   24,575    וגן של נכסי התוכנית שווי ה
         
    86,139   72,582  
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  )המשך (נטו, בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 21באור 
  
   מידע באשר לתוכניות הטבה מוגדרות  .ב

  
  השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .1

          
    2008    2007  
  ח"אלפי ש    
         

  78,678   92,171     בינואר1יתרה ליום 
         

  4,202   5,110    עלות הריבית
  6,955   11,349    עלות שירות שוטף
  )3,372(   )3,719(    הטבות ששולמו

  )2,297(   4,408    נטו, הפסד אקטוארי) רווח(
  7,777   -    שינויים בגין צירופי עסקים

  228   1,395    התאמות אחרות
         
  92,171   110,714     בדצמבר31רה ליום ית
         

  
  נכסי התוכנית  .2

  
  נכסי התוכנית  )א
  

ג "קופ( קרן הטבות לעובד לזמן ארוך ידי-עלנכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים   
  . וכן פוליסות ביטוח מתאימות) לשכירים וקרנות פנסיה

  
  התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית  )ב

          
    2008    2007  
  ח"אלפי ש    
         
         

  9,806   19,589     בינואר1יתרה ליום 
         

  587   1,344    תשואה צפויה
  )832(   )2,330(    נטו, הפסד אקטוארי

  5,207   6,214     המעבידידי-עלהפקדות לתוכנית 
  )1,236(   )932(    הטבות ששולמו

  6,057   -    שינויים בגין צירופי עסקים
  -   690    התאמות אחרות

         
  19,589   24,575     בדצמבר31יתרה ליום 
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  )המשך (בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 21באור 
  
  )המשך (מידע באשר לתוכניות הטבה מוגדרות  .ב

  
  ההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .3

          
    2008    2007  
    %  
         

  5.80   3.66    שיעור ההיוון
         

  4.94   5.0     התשואה הצפויה על נכסי התוכנית  שיעור
         

  5.25   3.68    שיעור עליית שכר צפויה
         

  
  הסכומים לגבי השנה השוטפת ושנים קודמות  .4

          
    2008    2007  
         

  92,171   110,714    ערך נוכחי של ההתחייבות בגין ההטבה המוגדרת
         

  19,589   24,575    שווי הוגן של נכסי התוכנית
         

  )72,582(   )86,139(    בתוכנית) גרעון(עודף 
         

         :התאמות הנובעות מניסיון העבר לגבי
         

  )1,662(   4,477    התחייבויות התוכנית
         

  )872(   )3,647(    נכסי התוכנית
         

  
  סדהוצאות שנזקפו לרווח והפ  .5

    
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
    2008    2007  
  ח"אלפי ש    
          

  6,955   11,349    עלות שירות שוטף
  4,202   5,110    ריבית בגין ההתחייבות להטבות
  )587(   )1,344(    תשואה צפויה על נכסי התוכנית

  )2,005(   7,514    נטו שהוכר השנה, אקטוארי) רווח(הפסד 
         

  8,565   22,629    *)בגין הטבות לעובדים סך הוצאות 
         

  588   )1,699(    תשואה בפועל על נכסי התוכנית
         
  .30ראה באור , והפסד בדוח רווחההוצאות נכללו בסעיף שכר עבודה ונלוות   *)
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  זכאים ויתרות זכות   -: 22באור 
   בדצמבר31ליום     
    2008    2007  
  ח "אלפי ש    
         

  45,607   52,508    חייבויות אחרות בשל שכר ומשכורתעובדים והת
  34,753   49,423    הוצאות לשלם 
  49,457   70,790    רותיםיספקים ונותני ש

  14,061   10,280    מוסדות ורשויות ממשלתיות
  5,855   6,577    קשורותחברות 

  37,119   39,392    הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה
         

         :תווכני ביטוחחברות ביטוח ו
  176,316   185,000     של מבטחי משנהפקדונות

  68,510   80,610    חשבונות אחרים
         

  244,826   265,610    סך כל חברות ביטוח ותווכני ביטוח
         

  147,058   153,733    סוכני ביטוח
  107,705   116,367     ועמיתיםמבוטחים

  3,059   3,141    הפרשה להשתתפות מבוטחים ברווחים
  22,134   25,046    פרמיה מראש
  67,236   43,456    קרנות פנסיה

  7,139   5,984    אחרים 
         

  786,009   842,307    סך הכל זכאים ויתרות זכות
         

  ).'ז(34 באורראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה במסגרת 
  

   התחייבויות פיננסיות   - :23באור 
  

מידע נוסף בדבר החשיפה של . באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות
  . בדבר מכשירים פיננסיים34ניתן בבאור , מטבע חוץ ונזילות, הקבוצה לסיכוני ריבית

  
  פרוט התחייבויות פיננסיות  .א

   בדצמבר31     
  שווי הוגן   ערך בספרים     
     2008   2007   2008   2007  
  ח"אלפי ש     
התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות   .1

           :מופחתת
             
**)588,414**)770,145  614,033  834,681  )להלן' ראה ד ( *)כתבי התחייבויות נדחים  
  393,797  -  421,720  -   )להלן' ראה ה(הלוואה מהחברה האם  
  2,020  355  2,068  364   הלוואות מתאגידים בנקאיים  
             
     835,045  1,037,821 770,500  984,231  
התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי   .2

           :הוגן דרך רווח והפסד
  37,427  143   37,427  143    מכירה בחסר  
             
 1,021,658  770,643 1,075,248  835,188   סך התחייבויות פיננסיות  
             
  מזה כתבי התחייבות נדחים       *)  

  560,402  591,581  584,827  641,235   המהווים הון משני  
             

אביב מבוסס על מחירן -השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות הנסחרות בבורסה בתל  **)
נסחרות מבוסס השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות שאינן , בבורסה לתאריך המאזן

  .על היוון תזרים מזומנים צפוי מתעודות ההתחייבות
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  )המשך ( התחייבויות פיננסיות   - :23באור 
  

   פרטים בדבר ריבית והצמדה-התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת   .ב
      

  ריבית אפקטיבית    
   בדצמבר31ליום     
    2008    2007  
  אחוזים    
         

         בסיס הצמדה
  5.18   6.81    צמוד מדד  

         
  
   שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן-התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן   .ג

      
   בדצמבר31ליום     
    2008    2007  
  באחוזים    
         

         :התחייבויות פיננסיות
  1.6-6.0   6.1-9.0    הלוואות 

  1.6-6.0   6.1-9.0    כתבי התחייבויות נדחים
         

  
   פרטים נוספים-כתבי התחייבות נדחים   .ד

     

   ריבית %      
  ערך בספרים ליום

   בדצמבר31
  2007   2008   שנתית      

  ח"אלפי ש   נקובה   פירוט   :צמודים למדד
             
   )1(  6.60  41,245  47,356  
   )2(  5.84  49,096  53,686  
   )3(  5.45  321,274  307,475  
   )4(  4.05  420,403  202,988  
   )5(  6.30  2,663  2,528  
           
       834,681  614,033  
           
  
כתב ההתחייבות נפרע . 2000,  בינואר20כתב התחייבות נדחה שהנפיקה החברה לבנק ביום   )1(

לת סכומים זכויות הבנק לקב. 2004,  בינואר20בעשרה תשלומים שנתיים שווים החל מיום 
  .כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של החברה

  
 ושאינם 2001,  ביולי8כתבי התחייבויות נדחים שהנפיקה החברה למשקיעים מוסדיים ביום   )2(

 8החל מיום , כתבי ההתחייבות נפרעים בעשרה תשלומים שנתיים שווים. סחירים בבורסה
לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל זכויות המשקיעים . 2006, ביולי

  .הנושים האחרים של החברה
  
 2004כתבי התחייבות נדחים שהנפיקה החברה למשקיעים מוסדיים בחודשים מאי וספטמבר   )3(

  .Aa2מ בדירוג "ידי חברת מידרוג בע-כתבי התחייבות דורגו על. ושאינם סחירים בבורסה
  

  .2010,  במאי6תשלומים שנתיים שווים החל מיום כתבי ההתחייבות יפרעו בששה 
זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים 

  .של החברה
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  )המשך  ( התחייבויות פיננסיות   - :23באור 
  
  )המשך  (  פרטים נוספים-כתבי התחייבות נדחים   .ד

  
ידי מנורה גיוס הון למשקיעים -הונפקו עלש. נ.ח ע"ן ש מליו200בסך של תעודות התחייבות   )4(

, תמורת הנפקת תעודות ההתחייבות הופקדה בחברה. 2007, מוסדיים ולציבור בחודש מאי
החברה התחייבה לשלם לבעלי תעודות ההתחייבות . פי שיקוליה ועל אחריותה-על, לשימושה
- תעודות ההתחייבות דורגו על.פי תנאי תעודות ההתחייבות-ההצמדה והריבית על, את הקרן

תעודות ההתחייבות תיפרענה באחד .  והינן סחירות בבורסהAa2ידי חברת מידרוג בדירוג 
  . 2012,  ביולי1עשר תשלומים שנתיים שווים החל מיום 

  
תעודות . נ.ח ע" ש200,000,000פי תשקיף - הנפיקה מנורה גיוס הון על2008 מאיבבחודש 

 -להלן (של מנורה גיוס הון , א"כ. נ.ח ע" ש1בנות , ומות על שםרש, )'סדרה א(התחייבות 
התעודות המוצעות הונפקו בדרך של הרחבת סדרה שנרשמה לראשונה ). התעודות המוצעות

,  במאי3פי תשקיף שפרסמה מנורה גיוס הון ביום -על, מ"בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
 זכויות .2.57%נפקו בניכיון בשיעור של  התעודות המוצעות הו.)' סדרה א-להלן  (2007

המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של 
 .החברה

  
כתבי . 2007כתבי התחייבות נדחים שהנפיקה שומרה ביטוח לבנק בחודשים אוגוסט ונובמבר   )5(

זכויות הבנק . 2012ר ההתחייבות עומדים לפרעון בתשלום אחד בחודשים אוגוסט ונובמב
נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים ,  כתבי התחייבות אלופי-עללקבל סכומים כלשהם 

  .האחרים של שומרה ביטוח
  
   פרטים נוספים- הלוואה מהחברה האם  .ה

  
ההלוואה הינה . ח" מיליוני ש400 קיבלה החברה מהחברה האם הלוואה בסך 2007בחודש יולי 

זאת עד למועד רישום אגרות החוב שהנפיקה , 4.78%יבית שנתית בשיעור של צמודת מדד ונושאת ר
 החל 0.5% -הופחתה הריבית ב, לאחר רישום אגרות החוב למסחר. החברה האם למסחר בבורסה

והחברה רשאית לפרוע את ההלוואה בחלקה , להלוואה לא נקבע מועד פרעון. 2008,  במרס6מיום 
  .ל דעתה שיקופי-עלאו במלואה בכל עת ו

  
  . פרעה החברה את ההלוואה במלואה2008במהלך שנת 

  
  הוצאות הנפקה שטרם הופחתו  .ו
  

,  בדצמבר31ליום (ח " אלפי ש3,669 בניכוי הוצאות הנפקה בסך של  הינה ההתחייבותכתבייתרת 
  .המופחתים לפי שיטת הריבית האפקטיבית) ח" אלפי ש2,768 - 2007

  
  בשיירפרמיות שהורווחו    -: 24באור 

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  2008 בדצמבר 31
  שייר  ביטוח משנה   ברוטו   
  ח"אלפי ש   
          

  1,624,954  199,285  1,824,239   פרמיות בביטוח חיים
  1,752,398  403,898  2,156,296   פרמיות בביטוח כללי

          
  3,377,352  603,183  3,980,535   כ פרמיות"סה
          

  )41,807(  369  )41,438(   י ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה שינו
         
  3,335,545  603,552  3,939,097   כ פרמיות שהורווחו"סה
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  )המשך  (פרמיות שהורווחו בשייר   -: 24באור 

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  2007 בדצמבר 31
  שייר  ביטוח משנה   ברוטו   
  ח"אלפי ש   
          

  1,578,232  184,854  1,763,086   ות בביטוח חייםפרמי
  1,419,739  335,085  1,754,824   פרמיות בביטוח כללי

          
  2,997,971  519,939  3,517,910   כ פרמיות"סה
          

  )53,399(  )11,661(  )65,060(   שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה  
         
  2,944,572  508,278  3,452,850   כ פרמיות שהורווחו"סה
         

  
  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים    -: 25באור 

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  

  ח"אלפי ש    מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה) הפסדים(רווחים 
         

         :השקעות פיננסיות
  164,675   )106,651(    נכסי חוב סחירים

  152,697   146,055    נכסי חוב שאינם סחירים
  224,440   )1,642,899(    מניות
  )27,412(   )510,778(    אחר

  4,547   1,521    מזומנים ושווי מזומנים
         

מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות ) הפסדים(סך הכל רווחים 
  518,947   )2,112,752(    נטו, תשואה

         
מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן תלויות ) הפסדים(רווחים 

         הון ואחרים, תשואה
         

         :ן להשקעה"הכנסות מנדל
  1,950   1,721    ן להשקעה"שערוך נדל

  3,294   4,154    ן להשקעה"הכנסות שוטפות בגין נדל
         

  5,244   5,875    ן להשקעה"סך הכל הכנסות מנדל
         

למעט ריבית הפרשי הצמדה הפרשי , מהשקעות פיננסיות) הפסדים(רווחים 
         :שער ודיבידנד בגין

  53,625   )240,597(    )א(נכסים זמינים למכירה 
  11,300   )6,636(    )ב(נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

  9,876   )17,413(    ) ג(נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים 
         
    )264,646(   74,801  

והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים שאינם בשווי הוגן דרך  *)  הכנסות ריבית
  429,551   537,202    רווח והפסד
  7,342   3,533  והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד הכנסות ריבית

רווח והפסד הפסד מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך 
  )25,811(   )7,424(    ומנכסים אחרים 
  12,084   12,737    הכנסות מדיבידנד

         
  1,022,158   )1,825,475(    מהשקעות נטו והכנסות מימון) הפסדים(סך הכל רווחים 

         
 אינם מוצגים  כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים אשרל"בהכנסות הנ  *)

  3,476   8,030    ערכם נפגם שבשווי הוגן דרך רווח והפסד
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  )המשך (נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים    -: 25באור 
  
  נטו מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים   .א

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  72,092   )97,710(    נטו מניירות ערך שמומשו) הפסדים(רווחים 
  )18,467(   )142,887(    ירידות ערך נטו שנזקפו לרווח והפסד

         
  53,625   )240,597(    מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה) הפסדים(סך הכל רווחים 

         
  
  מהשקעות בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד) הפסדים(רווחים   .ב

      

    
  ה ביום לשנה שהסתיימ

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

         לרבות רווח ממימוש, י ההוגן נטושינויים בשוו
  11,300   )6,636(    בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה הראשונית

         
  
  : מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים)הפסדים(רווחים   .ג

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         
         

  20,437   19,909     נטו ממימוש נכסים המוצגים כהלוואות וחייביםרווחים
  )10,561(   )37,322(     נטו שנזקפו לרווח והפסדךירידות ער

         
כהלוואות ויתרות  סך הכל הפסדים מהשקעות בגין נכסים המוצגים

  9,876   )17,413(    חובה
         

  תנועה בקרן הון בגין נכסים זמינים למכירה -: 'א25ר באו
      

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         
         

  32,828   21,645    יתרת פתיחה
         

         :התנועה במשך השנה
  )958(   )476,683(    הפסדים שטרם מומשו

  )35,204(   158,940    ךנטו ממימוש ניירות ער, )הפסדים(רווחים 
  18,467   142,887    ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד

  6,512   61,785    השפעת המס
         
    )113,071(   )11,183(  
         

  21,645   )91,426(    יתרת סגירה 
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  הכנסות מדמי ניהול   -: 26באור 

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  188,553   226,562    דמי ניהול בענפי הפנסיה 
  33,577   -    דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים
  56,895   53,165    דמי ניהול קבועים בגין חוזי ביטוח חיים

  7,613   10,309    דמי ניהול בגין חוזי השקעה
         
  286,638   290,036    כ הכנסות מדמי ניהול"סה
         

  
  הכנסות מעמלות   -: 27ור בא

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  542   11,458    עמלת סוכנויות ביטוח
  72,185   119,117    בניכוי שינוי בהוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה, עמלת ביטוח משנה

  -   1,040    עמלות אחרות
         
  72,727   131,615    כ הכנסות מעמלות"סה
         

  
   בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשיירתתשלומים ושינוי בהתחייבויו  -: 28באור 

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    

         :בגין חוזי ביטוח חיים
         תביעות ששולמו ותלויות  
  344,296   373,691     ואחריםנכות, מקרי מוות  
  98,059   108,871    יכוי ביטוח משנהבנ  
         
    264,820   246,237  
         

  496,003   505,153    פוליסות שנפדו
  89,074   73,250    פוליסות שמועדן תם

  3,993   5,206    גמלאות
         

  835,307   848,429    סך כל התביעות 
         

 )ינוי בתלויותלמעט ש(בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ) קיטון(גידול 
  1,119,629   )1,166,853(    בשייר 

         
  18,790   )114,687(    בהתחייבויות בגין חוזי השקעה בשל מרכיב התשואה) קיטון(גידול 

         
 חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר ןסך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגי

  1,973,726   )433,111(    בגין חוזי ביטוח חיים
         

         :סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
  1,174,895   1,644,623    ברוטו

  )222,459(   )253,785(    ביטוח משנה
         

  952,436   1,390,838    בשייר
         

  2,926,162   957,727    סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
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  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות   -: 29באור 
      

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    

         : רכישההוצאות
  401,387   453,576    עמלות רכישה

  164,997   195,691    הוצאות רכישה אחרות 
  5,908   )21,488(    שינוי בהוצאות רכישה נדחות

         
  572,292   627,779    כ הוצאות רכישה "סה
         

  122,557   180,970    עמלות שוטפות אחרות
  2,281   3,015    הוצאות שיווק אחרות

         
  697,130   811,764    הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, כ עמלות"סה
         

  
  הוצאות הנהלה וכלליות   -: 30באור 

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

  מבר בדצ31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  240,622   293,104     ונלוות עבודהשכר
  36,508   49,698     פחת והפחתות

  39,629   50,040    אחזקת משרדים ותקשורת
  24,080   33,494    ייעוץ משפטי ומקצועי

  79,884   97,629    )ללא פחת ושכר(מיכון 
  11,095   16,283    בנק

  10,532   12,012    אחזקת רכב
  23,100   30,486    אחרות

         
  465,450   582,746    *)כ  "סה
         

         :בניכוי
         

  )29,377(   )39,156(    סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי ביטוח 
  )164,997(   )195,915(    הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , סכומים שסווגו בסעיף עמלות

         
  271,076   347,675    הוצאות הנהלה וכלליות 

         
  144,782   176,359    הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך (*) 
         

  
  תשלום מבוסס מניות  -: 31באור 

  
  הוצאה שהוכרה בספרים  .א
  

מוצגת בטבלה  ל החברה"ממנכההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו   
  : שלהלן

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

 המסולקת  תשלום מבוסס מניותמעסקתסך ההוצאה שהוכרה 
  2,363   3,473    במכשירים הוניים
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  )המשך (תשלום מבוסס מניות  -: 31באור 
  
  ל החברה"תוכנית להקצאת מניות למנכה יפרט  .ב
  

 אישרו דירקטוריון החברה ולאחר מכן האסיפה הכללית שלה וכן ועדת 2003,  באוגוסט27ם ביו
, )התוכנית -להלן (ל החברה "מנכל  תוכנית להקצאת מניותהביקורת והדירקטוריון של החברה האם

  :כמפורט להלן
  

 מהונה המונפק של 4%ל מניות המהוות "כנית הקצתה החברה לנאמן עבור המנכובמסגרת הת
, המניות הוקצו ללא תמורה והינן זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת. חברה לאחר ההקצאהה

  .מכירה או שעבוד, רהמניות אלה אינן ניתנות להעב. כניתושתחלק החברה ממועד אישור הת
  

החל מתום שנה ממועד חתימת , ל בעשר מנות שנתיות שוות"הנאמן יעביר את המניות למנכ
ל הזכות להמיר את מניות החברה למניות החברה "תהיה למנכ, ועד הזכאותממ, כמו כן. התוכנית

לחברה האם הזכות . כפוף להתאמות,  מהונה של החברה האם לאחר ההמרה4%המהוות , האם
  .ל להמיר את המניות כאמור לעיל"לחייב את המנכ

  
פי - ההוגן נמדד עלהשווי. ח" מליוני ש44.7-ין ההוגן של המניות כאמור במועד הקצאתן הינו כישוו

  .במועד הקצאת המניות כאמוראביב -לניירות ערך בתלהשווי בו נסחרו מניות החברה האם בבורסה 
  

 לפקודת 102 קיבלו משלטונות המס אישור לתכנית בהתאם להוראות סעיף ה והחברה האםהחבר
  .במסלול הכנסת עבודה, מס הכנסה

  
ל זכאי לכל המניות "אחד מהם יהיה המנכתוכנית הקצאת המניות כוללת תנאים אשר בקרות 

 בגין ל"המנכר הדירקטוריון הסמכות להקדים את זכאות "והפירות מהן באופן מיידי וכן ניתנה ליו
  . מהמניות20%המניות בכמות שלא תעלה על 

  
 וקיבלה 2003,  בנובמבר19התכנית להקצאת המניות אושרה באסיפה הכללית של החברה האם ביום 

  .רים הנדרשים לפי החוקאת כל האישו
  

של מניות החברה שהוענקו לו למניות החברה ) מתוך עשר(ל שתי מנות " המיר המנכ2005בשנת 
  .האם

  
  שינוי בתוכנית הקצאת המניות  .ג
  

החברה האם שינוי בתכנית והחברה  אישרו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של 2008,  ביולי31ביום 
)  התכנית המקורית-להלן  (2003,  באוגוסט27 לראשונה ביום שאושרה, ל"מנכללהקצאת מניות 

  .כמפורט להלן
  

למניות החברה , ל"המנכשהוחזקו אצל הנאמן עבור , בוצעה המרה מיידית של מלוא מניות החברה
וזאת בהתאם ליחס ההמרה הקבוע בתכנית , ידי הנאמן לטובתו-המוחזקות גם הן על, האם

 לתוםדהיינו נכון , רב אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמורכשהוא מחושב נכון לע, המקורית
כי כתוצאה מההמרה , מובהר בזאת).  ההמרה המיידית-להלן  (2008,  ביולי30-של היום המסחר 

פי התכנית - עלל"המנכהמיידית לא חל כל שינוי במועדי ההבשלה של מנות המניות להן זכאי 
  .המקורית

  
פי -עלממסלול פירותי למסלול הוני , ל"המנכי החל על המניות להן זכאי  מסלול המיסושונה, בנוסף
כפי , )מסלול הכנסת עבודה(במקום מסלול ההקצאה הפירותי :  דהיינו, לפקודת מס הכנסה102סעיף 

 לפקודת מס 102כהגדרתו בסעיף (ל החברה במועד המימוש "ימוסה מנכ, שנקבע בתכנית המקורית
פי המסלול ההוני כאמור מחליפה את -כי תכנית המניות על, מובהר. ניפי המסלול ההו-על) הכנסה

למעט , פי התכנית המקורית בלבד-התכנית המקורית בתחולה לגבי שש המנות שטרם הבשילו על
  .ל ימשיכו לחול תנאי התכנית המקורית"השינויים הנ

  
 1 מניות בנות 1,696,518 הנפיקה החברה האם סך של 2008,  באוגוסט24ביום , בהמשך לאמור לעיל

פי - עלל"המנככנגד קבלת מלוא יתרת מניות החברה שהוחזקו בנאמנות עבור , א"כ. נ.ח ע"ש
  .100%- החזקות החברה האם בחברה להתכנית המקורית וכתוצאה מכך עלה שיעור
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  הוצאות מימון   -: 32באור 
   בדצמבר31ליום    
   2008   2007  
  ח"אלפי ש   
       

  44,354  70,105   התחייבות נדחים כתבי  הצמדה בגין ריבית והפרשי
  10,979  21,565   ריבית והפרשי הצמדה הלוואה מהחברה האם

  5,108  9,771   ריבית למבטחי משנה
       

  60,441  101,441   סך הכל הוצאות מימון
       
       

  
  למניה) הפסד(רווח    -: 33באור 

  
 המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של ההפסד התבסס על 2008  הבסיסי למניה לשנתההפסדב חישו

מחולק בממוצע המשוקלל של מספר ) ח" אלפי ש227,326  רווח בסך- 2007לשנת (ח " אלפי ש217,322
  :כדלהלן)  אלפי מניות198,407 - 2007לשנת ( אלפי מניות 204,500המניות הרגילות שבמחזור בסך של 

     

   
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
  2007   2008   ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

  ח"אלפי ש   
       

  198,407  198,407    בינואר 1יתרה ליום 
  -  4,908    למניות שטר הון שהומרהשפעת 

  -  1,185   השפעת מניות שהונפקו במהלך השנה
       

ב רווח ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו לצורך חישו
  198,407  204,500    בדצמבר31בסיסי למניה ליום ) הפסד(
       

  
  ניהול סיכונים  -: 34באור 

  
  כללי

  
 ) וביטוח בריאותפנסיההכולל  (ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח:  פועלת במגזרי הפעילות הבאיםהקבוצה

  : הבאיםלסיכונים אותה חושפות החברה פעילויות .וביטוח כללי
  
 .סיכוני אשראי ,סיכוני נזילות, סיכוני שוק:  פיננסייםסיכונים  -
 .ביטוחיים סיכונים  -
 . סיכונים תפעוליים  -

  
  תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים  .א

  
 מדי שנה סקר זיהוי סיכונים שמטרתו מיפוי הסיכונים להם מבצעים הקבוצהמנהלי הסיכונים של 

  . שהתממשו ובחינת סיכונים חדשים אופן הטיפול בסיכוניםבדיקת, הקבוצהחשופה 
  

 זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים כולל ,המתבצע במהלך השנה, תהליך השקת מוצרים חדשים
כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה . הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים לניהולם ולבקרה עליהם

, בין השאר, מיקותנערכות בדיקות מע, תושמקורה אינו בתנודות אקראי, החיתומיותבתוצאות 
בדיקות דומות מתבצעות בעת . ובמידת הצורך מותאמת הערכת הרזרבות, להערכת הסיכון הגלום

   .חידוש עסקאות
  

. מתבצעת במחלקת ניהול סיכונים תוך הסתמכות על מחלקת אקטואריהביטוחיים מדידת סיכונים 
כולל כלי , דת סיכוניםדי החלה בתהליך אימוץ והטמעה של מודלים וכלים מתקדמים למהקבוצה

דרישות כמותיות  (2ועדה האירופאית המסדירה את יישום התקן האירופאי סולוונסי ידי  -שהופץ על
  ).לחישוב הון מותאם סיכון בחברת ביטוח
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  )המשך  (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  

  )המשך  (כללי
  
  )המשך  (תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים  .א

  
יחידות ,  מבוסס על אחריות הגורמים העסקיים לסיכונים הנלקחים על ידםקבוצהבניהול הסיכונים 

, מדידה, ותחום ניהול הסיכונים העוסק בזיהוי, ביטוח משנה וחשבות, תומכות הכוללות אקטואריה
. ל וראש תחום הביטוח"ביטוחיים בראשות המנכ/בחברה קיימים פורומים מקצועיים . ודיווחבקרה

ובדיקות תקופתיות של גורמי הסיכון מובאים באופן שוטף בפני , ווחיות ענפיתר, ניתוחי חשיפות
 ידי-עלממותנים הביטוחיים הסיכונים  .מתקבלות החלטות ניהוליות, ובהתאם לכך, ל"הפורומים הנ

 בחירה ויישום של אסטרטגיות חיתום ידי-עלהסיכונים מוקטנים גם . פיזור גדול של חוזי הביטוח
   .'גובה הכיסוי וכו, סוגי הסיכון, אזורים גיאוגרפים, פי ענפיםויצירת פיזור ל

  
 מדיניות בדיקת תו מיישמקבוצהחברות הביטוח ב, בכדי להקטין את החשיפה לסיכונים, כמו כן

. בחינה שוטפת של תהליכי הטיפול בתביעות ומבצעת חקירות לאיתור הונאות, תביעות קפדנית
על מנת להקטין את החשיפה , ול אקטיבי שוטף של התביעות נוקטת במדיניות ניההקבוצה, בנוסף

  .להתפתחויות בלתי צפויות העשויות להשפיע עליה לרעה
  

 קביעת סכומי ידי-עלת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות ונוקט חברות הביטוח בקבוצה
 מדיניות מטרת.  רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאיםידי-עלכיסוי מרביים בחוזים מסוימים וכן 

החיתום וביטוח המשנה הינה להגביל את החשיפה לקטסטרופות להפסד מרבי שנקבע מראש 
  . הדירקטוריונים של החברותידי -על כפי שנקבעו חברות הביטוחבהתאם לטעמי הסיכון של 

  
 קביעת טווחי השקעה ידי-על נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפות לסיכונים הפיננסיים הקבוצה

ח "מט, חדלות פרעון, מניות, ריבית: וכן מגבלות המתייחסות לגורמי הסיכון, ל סוג נכסמותרים לכ
 פועלת ועדת נוסטרו אשר תפקידה לפקח על הסיכונים הפיננסיים הגלומים בתיק בקבוצה. ועוד

 פועלות ועדות השקעה בקבוצה. הנכסים ובתיק ההתחייבויות שלה אשר עומדים כנגד הונה העצמי
קידן לפקח על הסיכונים הפיננסיים הגלומים בתיקי הנכסים המנוהלים עבור שונות אשר תפ

  .לקוחותיה
  

  : מהתחומים השונים מידע בדברים מקבלהחברות המאוחדות נים שלדירקטוריו
  
 .הקבוצהזיהוי הסיכונים המהותיים להם חשופה   •
תונה בתקופה ברמת וודאות נ, לרעידת אדמה כתוצאה מהחשיפה בשיירגודל ההפסד המירבי   •

  .ו מועבר סיכון זה למבטחי משנהפי-על אשר MPL-הדירקטוריון מאשר את גובה ה .של שנה
ברמת וודאות נתונה בתקופה של , גודל ההפסד המירבי כתוצאה מהחשיפה לסיכוני שוק  •

 .רבעון
 .מדיניות העברת הסיכון באמצעות חוזי מבטחי משנה בכל ענפי הביטוח  •
  .שרו בניהול הסיכונים הפיננסייםעמידה במגבלות שאו  •

  
  דרישות חוקיות  .ב
  

  ):Solvency II (2במסגרת חוזר האוצר העוסק בהיערכות ליישום תקן בינלאומי סולוונסי 
  
 עברו השתלמות בנושא הדרישות הדירקטוריונים של החברות בקבוצהוחברי  ותנהלהה  •

 .כונים וניהול הון מותאם סיכוןתקן האירופאי העוסק בניהול סיההכמותיות והאיכותיות של 
 כפי שבאות לידי 2 מינתה צוות מפתח ליישום הדרישות הכמותיות של סולוונסי הקבוצה  •

צוות המפתח סיים למפות . י הועדה האירופאית"שפורסם ע) QIS4 (4' ביטוי בחקר כמותי מס
 .את דרישות הנתונים למחלקות השונות

 .לפקח על התקדמות הפרויקטהדירקטוריון הסמיך את ועדת המאזן   •
 .צוות המפתח יחל את שלב איסוף הנתונים באפריל הקרוב  •
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  )המשך  (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך  (דרישות חוקיות  .ב
  

   : מיישמת את הדרישות הבאותהקבוצהבמסגרת חוזר האוצר העוסק בתפקידי מנהל הסיכונים 
  
לעמידה בחבותו ומהותיים לחוסנו של המבטח זיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסים ה  -

סיכונים מהותיים הנובעים מהנכסים המוחזקים כנגד לרבות , קיימים ועתידיים למבוטחים
  . ומנכסי קרן הפנסיה)ברווחים פותתמשת(התחייבויות תלויות תשואה 

 
 עורכת סקר זיהוי הקבוצהמדי שנה . 2006 מיישמת את ההוראה החל משנת הקבוצה  •

, י סיכונים באמצעותו היא מתארת את הסיכונים שמומשו ואופן הטיפול בהםומיפו
. מזהה סיכונים חדשים שנוצרו ומזהה סיכונים קיימים שאופן הטיפול בהם השתנה

 . מזהה סיכונים חדשים במסגרת נוהל מוצרים חדשיםהקבוצהבמהלך השנה 
וסקת בשיפור מתמיד רישום של הליקויים באופן ניהול הסיכונים וע מנהלת הקבוצה  •

י ועדה לניהול סיכונים "פ תכנית עבודה המאושרת ע"של אמצעי הבקרה והפיקוח ע
  .ל"בראשות המנכ

  
כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפי אמות   -

  .י המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו"שיוגדרו ע מידה
 

 כולל הערכת ההשפעה הפוטנציאלית של 2006 שוק בשנת  החלה לכמת סיכוניהקבוצה  •
עודף נכסים בשווי הוגן על התחייבויות  (הקבוצהסיכוני השוק על ההון הפנוי של 

 ).בשווי הוגן
 החלה לכמת את סיכוני השוק המושתים על לקוחות בתיקי ביטוח החיים הקבוצה  •

יים לתיקי סמן הן הכימות כולל את הביצועים היחס. 2006תלויי התשואה בשנת 
 .במישור תשואה והן במישור סיכון

 כולל הערכת ההשפעה הפוטנציאלית 2009 תחל לכמת סיכוני אשראי בשנת הקבוצה  •
עודף נכסים בשווי הוגן על התחייבויות  (הקבוצהשל סיכוני השוק על ההון הפנוי של 

 ).בשווי הוגן
ך הסתמכות על תוצאות המודל תו, 2009 תחל לכמת סיכונים ביטוחיים בשנת הקבוצה  •

 שפירסמה הועדה QIS4המפורט במסמך  (2הסטנדרטי בנדבך הראשון של סולוונסי 
  ).2האירופאית העוסקת בגיבוש סולוונסי 

 
מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים ) ההון הכלכלי(הערכת ההון העצמי הנדרש   -

  .ניםתוך התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השו המהותיים
 

 להשתמש בתוצאות המודל הסטנדרטי כהערכה ראשונית של ההון הקבוצהבכוונת   •
 .הנדרש בהתחשב במתאם בין הסיכונים

  
   : מיישמת את הדרישות הבאותהקבוצהבמסגרת חוזר האוצר העוסק בהשקת מוצר חדש 

  
 .הערכה ותיאור אופן הטיפול והבקרה בסיכונים הגלומים במוצר חדש, נוהל לזיהוי  •
 מסוגלת לנהל את הסיכונים הנובעים מהמוצר הקבוצההנפקת אישור מנהל סיכונים לכך ש  •

  .החדש
 

במסגרת חוזר האוצר העוסק בניהול סיכוני אשראי אגב השקעות באשראי לא סחיר מיישמת את 
   :הדרישות הבאות

  
 .פיתוח מתודולוגיה להערכת סיכון עיסקאות אשראי ודירוג אשראי פנימי  •
ושיעורי התאוששות במטרה לחשב הפסד צפוי ברמת תיק ,  הסתברות לחדלות פרעוןהערכת  •

 .הנכסים החשופים לסיכון האשראי
  .ביצוע הערכת סיכון כולל לתיק האשראי  •
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  סיכוני שוק  .ג

  
 ,ים פיננסייםנכסהעתידיים של  הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומניםסיכון שוק הוא 

גורמי . שוקה בגורמי סיכוןמשינויים  ישתנו כתוצאההתחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות 
 ובמרווחי  חוץמטבעשערי ב, בשערי מניות,  הריביתעקומישינויים ב, בין היתר,  כולליםשוקה ןסיכו

  .האשראי
  
   י תשואההסיכונים הגלומים בנכסים ובהתחייבויות עבור חוזים תלוי  .1

  
  התחייבויות תלויות תשואה

  
התחייבויות תלויות תשואה הינן התחייבויות בגין חוזים בהם תגמולי הביטוח שלהם זכאי 

 כמפורט בניכוי דמי ניהול, הקבוצההמוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של 
  :להלן

  
מי ניהול משתנים קבועים וכן ד דמי ניהול 2004פוליסות שהונפקו עד שנת לגבי   •

 . הקבועים  מהתשואה הריאלית לאחר ניכוי דמי הניהול15%בשיעור 
 . דמי ניהול קבועים -  ואילך2004בפוליסות שהונפקו משנת   •
  

לגורמי סיכון  חשיפה ישירה לקבוצהמוצרים אלו לא קיימת לגבי הנכסים וההתחייבויות בגין 
חברת הביטוח מצטמצמת  על רווחיהשפעת התוצאות הכספיות  .השוק המוזכרים לעיל

, המשתנים בהתאם לתנודתיות בתשואה הנזקפת למבוטחיםדמי הניהול מלחשיפה הנגזרת 
  ממנה נגזרים דמיההתחייבותמן ההיקף הכולל של ו, 2004וזאת רק לגבי פוליסות שהוצאו עד 

  .לגבי כלל המוצרים תלויי התשואהשל המבטח הקבועים הניהול 
  

 , להלן2בסעיף  של ההתחייבויות המפורטים ןני הרגישות ומועדי הפירעומבח, לאור האמור
  . אינם כוללים חוזים תלויי תשואה

  
מושפע מכל שינוי ) הפסד(להלן מבחן רגישות לגבי חוזים תלויי תשואה והאופן בו הרווח 

  :בתשואה
  

פוליסות ההשקעות במסגרת חוזים תלויי תשואה בגין על הריאלית  בתשואה 1%שינוי של כל 
ליארד י מ5.6 - כ2008,  בדצמבר31ליום ף ההתחייבויות בגינם שהיק, 2004שהונפקו עד שנת 

השפעת שינוי כאמור על פוליסות . ח" מליון ש8.5-משפיע על דמי הניהול בסך של כ, ח"ש
כאשר התשואה בחוזים אלה הינה שלילית .  ואילך איננה מהותית2004שהונפקו משנת 

מי ניהול משתנים ולא תוכל לגבות אותם כל עוד לא תושג תשואה חיובית  לא גובה דהקבוצה
נצברה תשואה  2008,  בדצמבר31היות וליום . שתכסה את התשואה השלילית שנצברה

ובהתאם לתקנות  לפי ההוראות',  בקרן י26.44%-ו' בקרן ט, 23.12%שלילית בשיעור של 
לא תיתכן גביה של דמי ניהול משתנים  ,1981) תנאים בחוזה ביטוח(הפיקוח על עסקי ביטוח 

לא תהיה השפעה מיידית לשינוי של , לפיכך .עד שלא תכוסה כל התשואה השלילית שנצברה
 בתשואה הריאלית על ההשקעות במסגרת חוזים תלויי תשואה על הרווח אלא רק לאחר 1%

  .כיסוי התשואה השלילית כאמור לעיל
  
  וקמבחני רגישות הנוגעים לסיכוני ש  .2
  

עצמי עבור הנכסים ההון וב) הפסד(להלן מבחני רגישות המציגים את השינוי ברווח 
ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה בגין , הפיננסיים

ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים , משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח
מבחני . יבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנוהשינוי בר, למשל, כך. קבועים

. רגישות אלו אינם כוללים כאמור את השפעתם של חוזים תלויי תשואה כמפורט לעיל
הונח , כמו כן. השינויים במשתנים הינם ביחס לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות

סים המוצגים בעלות שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכ
לא נכללו בגין נכסים , במבחני הרגישות לעיל, מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכך

  .אלו הפסדים מירידת ערך
  

  . מביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות, מבחני הרגישות
  

 קטנים יותר ביחס לשינויים כך ששינויים גדולים או, תיצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריו
  . שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם שינויים
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  )המשך(  סיכוני שוק  .ג

  
  )המשך  (מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק  .2

  
  :2008 בדצמבר 31ליום 

   שיעור הריבית   
השקעות במכשירים 

   (*)הוניים 
שיעור השינוי במדד 
   המחירים לצרכן

שיעור השינוי 
 ח של הדולר"בשע

   1%+   1%-   10%+   10%-   1%+   1%-   10%+   10%-  
  ח"אלפי ש   
                   
                   

  )4,187(  4,187  12,600 )12,600(  )3,720(  3,720  8,525  )8,525(   )הפסד(רווח 
 )17,358(  17,358  5,297  )5,297( )16,742(  16,742  40,576 )40,756(   הון עצמי

                   
  
  

  :2007 בדצמבר 31ליום 

   שיעור הריבית   
השקעות במכשירים 

   (*)הוניים 
שיעור השינוי במדד 
   המחירים לצרכן

שיעור השינוי 
 ח של הדולר"בשע

   1%+   1%-   10%+   10%-   1%+   1%-   10%+   10%-  
  ח"אלפי ש   
                   

  )8,780(  8,780  21,796 )21,790(  )4,056(  4,056  6,347  )6,347(   )הפסד(רווח 
 )23,368(  23,368  14,555 )14,555( )22,585(  22,585  51,018 )51,018(   הון עצמי

                   
  . במניותהשקעותבעיקר   (*)
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  )המשך  (יכוניםניהול ס  -: 34באור 
  
  )המשך  (סיכוני שוק  .ג

  
  סיכון ריבית ישיר  .3
  

 או בתזרים בית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגןיסיכון ר
סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית . הנכס או ההתחייבותהמזומנים הנובע מ

 העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי מבליטה את" ישיר"תוספת המילה . במזומן
  .כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי המניות, נכסים אחרים אבל לא באופן ישיר

  
  : לפי החשיפה לסיכוני רביתתלהלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויו

     
  2008 בדצמבר 31ליום    

   
שאינו תלוי 
  סך הכל  תלוי תשואה   תשואה

  ח"אלפי ש   
         

         : נכסים עם סיכון ריבית ישיר
  4,351,152  2,571,013  1,780,139   נכסי חוב סחירים

  340,231  166,344  73,887   אחר סחיר
         

         :נכסי חוב שאינם סחירים
  2,408,271  160,980  2,247,291   ץ"ח ח"אג  
  4,838,745  2,281,405  2,390,996   אחר  
         

         השקעות פיננסיות אחרות
  804,424  425,016  379,408   מזומנים ושווי מזומנים

  826,753  -  826,753   נכסי ביטוח משנה
         

  13,303,232  5,604,758  7,698,474   סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר
         

  4,867,377  2,099,597  2,767,780    *)נכסים ללא סיכון ריבית ישיר
         

  18,170,609  7,704,355  10,466,254   סך הכל נכסים
         

         התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
         

  835,188  -  835,188   התחייבויות פיננסיות
  15,123,914  7,080,313  8,043,601   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  185,000  -  185,000   אחרים
         

  16,144,102  7,080,313  9,063,789   סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
         

  749,363  120,316  629,047     **)ישירהתחייבויות ללא סיכון ריבית 
         

  1,277,144  -  1,277,144   הון עצמי
         

  18,170,609  7,200,629  10,969,980   סך הכל הון עצמי והתחייבויות
         

  -  503,726  )503,726(   סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
         
         
, רכוש קבוע ומקרקעין להשכרה,  כוללים מניות- סיכון רבית ישיר שאין להםנכסים   *)

ולפיכך . נדחות ורכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים  הוצאות רכישה
יתרות שוטפות של חברות ביטוח , פרמיות לגביה (יכון הרבית בגינם נמוך יחסיתס

  ).וחייבים ויתרות חובה
  

 .'וכו, ז למיניהם"יתרות חו, כוללות עתודות למסהתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר   **)
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  )משךה  (סיכון ריבית ישיר  .3

  2007  בדצמבר31ליום    

   :נכסים עם סיכון ריבית ישיר
שאינו תלוי 
  סך הכל תלוי תשואה  תשואה

  ח"באלפי ש   
         
         

  4,740,147  2,637,811  2,102,336   נכסי חוב סחירים
         

         :נכסי חוב שאינם סחירים
  2,340,839  159,295  2,181,544   ץ"ח ח"אג  
  5,519,709  3,152,149  2,367,560   ראח  
         

         השקעות פיננסיות אחרות
  588,756  321,259  267,497   מזומנים ושווי מזומנים

  769,665  -  769,665   נכסי ביטוח משנה
         

  13,959,116  6,270,514  7,688,602     *)סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר
         

  5,845,609  3,141,817  2,703,792   לא סיכון ריבית ישירנכסים ל
         

  19,804,725  9,412,331  10,392,394   סך הכל נכסים
         

         :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
         

  1,075,248  -  1,075,248   התחייבויות פיננסיות
  16,181,047  8,605,780  7,575,267   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  180,518  -  180,518   אחרים
         

  17,436,813  8,605,780  8,831,033   סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
         

  836,326  144,221  692,105    **)ישירהתחייבויות ללא סיכון ריבית 
         

  1,531,586  -  1,531,586   הון 
         

  19,804,725  8,750,001  11,054,724   סך הכל הון והתחייבויות
         

  -  662,330  )662,330(   סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
         
, רכוש קבוע ומקרקעין להשכרה,  כוללים מניות- סיכון רבית ישיר שאין להםנכסים   *)

ולפיכך . ת של נכסים פיננסייםנדחות ורכוש אחר וכן קבוצות מאזניו  הוצאות רכישה
יתרות שוטפות של חברות ביטוח , פרמיות לגביה (סיכון הרבית בגינם נמוך יחסית

  ).וחייבים ויתרות חובה
  

 .'וכו, ז למיניהם"יתרות חו, כוללות עתודות למסהתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר   **)
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  )המשך  (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
 סיכוני נזילות  . ד

  
 תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד הקבוצהסיכון נזילות הינו הסיכון ש

  .בהתחייבויותיה
  
לשלם  הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש הקבוצה  .1

 .תביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד
 הביטוחיות במגזר ביטוח חיים אינן חשופות לסיכון הנזילות בגלל ה מהתחייבויותיחלק ניכר

  . אופיים של חוזי הביטוח כמתואר להלן
  
 כתוצאה - לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר צורך אפשריכי , עם זאת, יצוין  .2

ללי וחיים מהתממשותו של אירוע קטסטרופה אשר ייפגע בו זמנית במספר ענפי ביטוח כ
באופן עשוי לחייב מימוש נכסים משמעותי  -בתביעות , בלתי צפויה, ויגרום לעלייה חדה

  . שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהםומכירתם במחיריםמהיר 
  
זכאים בעליהם לקבל את שווי  החוזים תנאי פי-על - בביטוח חיים, חוזים תלויי תשואה  .3

ם ערך ההשקעות ירד מכל סיבה שהיא תהיה במקביל לפיכך א. ההשקעות האמורות ותו לא
  . הקבוצהירידה זהה בגובה התחייבויות 

  
חוזים שאינם תיק ביטוח החיים הינו בגין מ 38% - בביטוח חיים, חוזים שאינם תלויי תשואה  .4

 באגרות חוב ם בעיקרים מגובחוזים אלו. קבועה מראש תשואהתלויי תשואה אך מבטיחים 
ח אלו בעת שנדרש " זכאית לממש אגהקבוצה.  בנק ישראלידי-עלהמונפקות ) ץ"ח(מיועדות 

  . האמורות פדיון הפוליסות
  
בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב מיועדות , אפוא,  נובעהקבוצהסיכון הנזילות של   .5

מכלל ) ח"ש מיליון 4,507( בלבד 25%נכסים אלו מהווים . ואינם כנגד חוזים תלויי תשואה
   .הקבוצה נכסי

הניתנים , ח הינם נכסים סחירים" ש מיליון2,465 -סך של כ, מתוך יתרת הנכסים האמורה
   .תלוי בתנאי הנזילות של שוקי ההון, בזמן קצר יחסיתלמימוש 

דהיינו אגרות חוב ( להחזיק בנכסים נזילים הקבוצה תקנות דרכי ההשקעה על פי-על
 31 ליום . מההון הנדרש15%-ום שלא יפחת מבסכ) ממשלתיות או מזומנים ושווי מזומנים

 מההון 15% ח המהווה " מליון ש272  מחזיקה בנכסים אלה בסכום שלהקבוצה, 2008בדצמבר 
  .הנדרש

  
  ניהול נכסים והתחייבויות

  
  .  בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיוה מנהלת את נכסיה והתחייבויותיהקבוצה

  
 המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות ןפירעוהטבלאות להלן מרכזות את מועדי ה

היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין התאמה . הקבוצהוהפיננסיות הבלתי מהוונות של 
  .בינם לבין יתרות ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות במאזן

  
   :אות כדלקמןמועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבל

בהנחה שכל החסכון , ללא הנחות ביטולים, דהיינו גיל הפרישה,  חוזייםן מועדי פירעו-כספי חסכון 
 . יימשך כהוני ולא כקצבה

 . על בסיס אומדן אקטוארי -ע בתשלום וסיעודי בתשלום "אכ, גמלאות בתשלום
  ". מוגדרןללא מועד פירעו" מדווח תחת העמודה -אחר 

של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס מועדי מועדי הפירעון 
ההתחייבות  ,הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכוםבחוזים בהן . הפירעון החוזיים

  .  את ההתחייבות יכולה להידרש לשלםהקבוצה נכללת על בסיס של המועד המוקדם ביותר שבו
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  )המשך (וניםניהול סיכ  -: 34באור 
  
 )המשך (סיכוני נזילות  . ד

 
  ובריאות(*) התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים

                 

   שנים15-11   שנים10-6   שנים5-2  עד שנה   
 15מעל 
   שנים

ללא מועד 
פרעון 
  כ"סה   מוגדר

  ח"באלפי ש   
                 

  6,007,018  660,056  1,438,924 1,106,298 1,054,5251,314,073 433,142  2008,  בדצמבר31ליום 
                 

  5,838,416  480,611  1,581,334 1,090,348 1,034,3431,277,726 374,054  2007,  בדצמבר31ליום 
                 
  .לא כולל בגין חוזים תלויי תשואה  *)
  
  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
               

   שנים5מעל     שנים4-5    שנים2-3   עד שנה    
ללא מועד 
  כ"סה פרעון מוגדר

  ח"באלפי ש   
               

 3,787,214 350,562 643,901 572,442 1,059,084 1,161,225   2008,  בדצמבר31ליום 
               

 3,503,236 445,497 548,719 502,230 944,955 1,061,836   2007,  בדצמבר31ליום 
               
  

   בגין חוזי השקעהתהתחייבויות פיננסיות והתחייבויו
              

  שנים5-2 עד שנה  
10-6 
  שנים

15-11  
  שנים

  מעל
  כ"סה  שנים15

  ח"באלפי ש  
              

               :2008 בדצמבר 31ליום 
              

  1,098,574  -  171,636  381,435  489,272  56,231  התחייבויות פיננסיות
              

  10,056  -  -  -  -  10,056  התחייבויות בגין חוזי השקעה 
              

התחייבויות בגין חוזי השקעה 
  554,926  -  -  -  -  554,926  תלויי תשואה

              
              :2007 בדצמבר 31ליום 

              
  1,616,100  -  306,289  727,313  505,632  76,867  התחייבויות פיננסיות

              
  19,012  -  -  -  -  19,012  התחייבויות בגין חוזי השקעה 

              
התחייבויות בגין חוזי השקעה 

  795,821  -  -  -  -  795,821  תלויי תשואה
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34ר באו
  
  ריכוז סיכוני ביטוח  . ה

 
  : הסיכונים הביטוחיים כוללים

  
 הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין :סיכוני חיתום   -

לבין ההתרחשות בפועל כך שהפרמיות ,  בעת התמחור וקביעת הפרמיה שהוערךהסיכון
הפערים עשויים לנבוע משינויים . ות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאותהנגבות אינן מספיק

מקריים בתוצאות העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ואו בשכיחות התביעות 
   .כתוצאה מגורמים שונים

  
 של הסיכון באמצעות תהליכי הגבלתו) א: ( מנהלת סיכון זה בשני אופנים עיקרייםהקבוצה

 של הסיכון לצד שלישי באמצעות חוזי העברתו) ב(כל סוג מוצר ביטוחי חיתום המותאמים ל
 . ביטוח משנה

  
 הסיכון להערכה לא נכונה של התחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך :סיכוני רזרבה   -

המודלים . כל ההתחייבויות והתביעות שהרזרבות האקטואריות אינן מספקות לכיסוי
מבוססים על ,  את התחייבויותיה הביטוחיותהקבוצהתר מעריכה הם בן היפי-על האקטוארים

 מורכבת הקבוצהחשיפת . העתיד לקרותכך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את 
  :מהסיכונים הבאים

  
או להערכת ההתחייבויות / הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו-סיכון מודל   )א

  ;הביטוחיות
 

ובניהם הסיכון שהסכום שישולם ימוש בפרמטרים שגויים  הסיכון לש-סיכון פרמטר   )ב
או שמועד סילוק ההתחייבויות , הקבוצהעבור סילוק ההתחייבויות הביטוחיות של 

  .יהיה שונה מזה הצפוי, הביטוחיות
  

אשר מטרתם " פרמיה בחסר" מנהלת סיכון זה באמצעות מנגנונים אקטוארים כמו הקבוצה
וכן דואגת לקיים בדיקות ,  של ההתחייבויות והתביעותלהפחית את הסיכון בהערכה בחסר

ידי ועדת המאזן -נאותות של המבקר החיצוני וסקירה מדוקדקת של דוח אקטואר על
  .שמטרתם הפחתת הסיכון של שימוש בהנחות או שיטות שגויות

  
 הסיכון שבתהליך עיצוב מוצרים חדשים או שינוי מוצרים קיימים :סיכון עיצוב המוצר  -

 . לסיכונים שאינה רוצה להיחשף אליהםף תיחשצההקבו
  

סקירה של ,  מנהלת סיכון זה באמצעות קיום תהליך מסודר של אפיון ופיתוח מוצרהקבוצה
הסיכונים ואופן הטיפול בהם וניסוח חוזה ביטוח המשקף בצורה מדויקת את הסיכונים 

  . מוכנה לקחת על עצמה מול המבוטחהקבוצהש
  
כגון אסון ) קטסטרופה(שאירוע בודד בעל השפעה רבה סיכון חשיפה ל :סיכון קטסטרופה   -

 אירוע. יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה, נזקי טבע או רעידת אדמה, טרור, מלחמה, טבע
 .נו רעידת אדמהי בארץ ההקבוצההקטסטרופה המהותי אליו חשופה 

  
צאה מהחשיפה לנזק כתו,  של חברת מנורהגודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי

 2,296  - כהוא ,0.2%- בהסתברות של כ רעידת אדמהבודד גדול או הצטברות נזקים בגין אירוע
 בחברת שומרה גובה הנזק בהסתברות .ח בשייר עצמי" מיליון ש57 -ח ברוטו ו כ"מיליון ש

  .ח בשייר העצמי" מליון ש2-ח ברוטו וכ" מליון ש331 הוא 0.2%
  

ל במסגרת חוזים " סיכון זה באמצעות העברתו למבטח משנה בחוחברות הביטוח מנהלות
: 2008בשנת ( הרצויה  MPL-פי רמת ה- המחודש מדי שנה עלExcess Of Loss חוזה ויםיחסי

  .בהינתן היקף והרכב תיק הפוליסות המכסות סיכון זה)  בשומרה3%- במנורה ו2.22%
  

 ם נוצר למבטח חשיפה לסיכוניםשר בגינלעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים א
 םסיכוניסוגי  ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי -ים המתוארים לעיל ביטוחיה

  .יים להלןביטוח
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
 סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות  .1ה

  
  כללי

 
לחישוב ההתחייבויות בגינם להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים והשיטות וההנחות המשמשות 

 .בהתאם לסוג המוצר
פי -על,  אקטוארידי-על מחושבות יות הביטוח ההתחייבויותבהתאם להוראות המפקחבאופן כללי 

ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני .  מקובלות ובאופן עקבי לשנה קודמתשיטות אקטואריות
. סוג הביטוח, מועד תחילת הביטוח, הביטוח תקופת ,המבוטחומין גיל : כגון, הכיסויים הרלוונטיים

  .סכום הביטוחו פרמיה תקופתית
  

  לחישוב ההתחייבויות הביטוחיותהשיטות האקטואריות 
  
  :"מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"תוכניות ביטוח מסוג   .1
  

העתודה . קיים מרכיב חיסכון מזוהה" מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"בתוכניות ביטוח מסוג 
והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה הבסיסית 
  :כדלקמן

  
  ).חוזים תלויי תשואה(קרן צמודה לתשואת תיק השקעות 

  
קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה מובטחת כנגד נכסים 

  ). חוזים מבטיחי תשואה(מותאמים 
  

) 'סיעודי וכו, מקרה מוות, אי כושר עבודה(צורפים לפוליסות אלו בגין מרכיבים ביטוחיים המ
  .מחושבת התחייבות ביטוחית בנפרד כאמור להלן

  
  : ")מסורתי("וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג   .2
  

וכדומה משלבות מרכיב של סכום חסכון במקרה שהמבוטח " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג 
ית עם מרכיב ביטוחי של סיכון מוות במשך תקופת  בתום תקופת התוכננשאר בחיים

לכל כיסוי כהיוון של תזרים בגין מוצרים אלה מחושבת התחייבות ביטוחית . התוכנית
בניכוי הפרמיות העתידיות , כולל תשלום בתום התקופה, המזומנים בגין התביעות הצפויות

ו על הנחות שהופקו א/ וחישוב זה מבוסס על ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים. הצפויות
,  לוח התמותה או התחלואה,)ריבית תעריפית -להלן (כולל שיעורי הריבית , מניסיון התביעות

אשר , "Net Premium Reserve "נעשה בשיטה הידועה בשם החישוב ). להלן2ראה גם סעיף (
אינה כוללת בזרם התקבולים הצפוי את המרכיב שהועמס בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות 

 בגין מוצרים מסורתיים תלויי .הצפויותעמלות ההוצאות ואת ה ומנגד אינה מנכה ,וההוצאות
  .העתודה בהתאם לתשואה שהושגה בפועל בניכוי דמי ניהולמחושבת תשואה 

  
התחייבויות לגמלאות בתשלום מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוחות   .3

  .ידי אקטואר האוצר בחוזר המפקח-ים אשר פורסמו עלאשר נבנו בסיוע נתונתמותה עדכניים 
  
) משולמות ומסולקות( בגין פוליסות בתוקף בגין קצבאות המשולמות לכל החייםהתחייבויות   .4

, שטרם הגיעו לשלב מימוש הגמלא או הגיעו לגיל פרישה וטרם התחיל התשלום בפועל
יים הצפויה על בסיס מחושבות בהתאם להסתברות למשיכת הגמלא ובהתאם לתוחלת הח

בעת עדכון לוחות התמותה נעשית הגדלה הדרגתית של . לוחות תמותה עדכניים
ההתחייבויות לגמלא בהתחשב ברווחים הצפויים מהפוליסות עד הגיע המבוטחים למועד 

, ככל שמקדמי הקצבה המובטחים בפוליסות גבוהים יותר.  בהתאם לחוזרי המפקחהפרישה
  . ותרההגדלה הנדרשת גבוהה י
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
 )המשך (סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות  .1ה

  
  )המשך (כללי

  
  )המשך (לחישוב ההתחייבויות הביטוחיותהשיטות האקטואריות 

 
, מקרה מוות, אובדן כושר עבודה(תוכניות ביטוח חיים אחרות כוללות מוצרי סיכון טהור   .5

הנמכרות כפוליסות עצמאיות או שהן מצורפות לפוליסות ) 'נכויות וכו, ותמחלות קש, סיעודי
בגין תוכניות אלו מחושבת ". מסורתי"או " מסלולי השקעה", "עדיף"עם תוכנית יסודית מסוג 

 החישוב נעשה בשיטה בידועה בשםחוץ מאובדן כושר עבודה וסיעודי . התחייבות אקטוארית
"Gross Premium Reserve"ללת בזרם התקבולים הצפוי את כל מרכיבי הפרמיות ומנכה  אשר כו

 Net באובדן כושר עבודה וסיעודי החישוב נעשה על בסיס .את ההוצאות והעמלות הצפויות
Premium Reserve .בדן כושר עבודה השיטה לוקחת בחשבון שיעורי ביטולים שמרניים ואב

  .ואילו בסיעודי יש הנחה של אפס ביטולים
  

מחושבת , כושר עבודהבביטוח אובדן סיעודי ו בביטוח,  מתמשכות בתשלוםבגין תביעות
שיעור כשהיא מהוונת לפי , למשך תקופת התשלום הצפויה בהתאם התחייבות ביטוחית

  .מוצרריבית התעריפית שבה
  
, שטרם הורווחהפרמיה התחייבות בגין ביטוח קבוצתי מורכבת מ הביטוחית בגין תההתחייבו  .6

עתודה , )תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו (IBNR-ל עתודה, ת ברווחיםהפרשה להשתתפו
  .ככל שנדרשת,  והפרשה להפסדים עתידייםלהמשכיות

 
כולל , שטרם שולמו כוללות הפרשות לתביעות  בגין תביעות תלויות בביטוח חייםתההתחייבו  .7

IBNR ,בענפים חוץ מסיעודי ואובדן כושר עבודה.  
  

 הביטוחיותשמשות לחישוב ההתחייבויות המההנחות העיקריות 
 
  שיעור ההיוון  .1

  
ראה ( ומוצרי סיכון טהור ) לעיל2ראה ") (מסורתי("וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג בגין 

   :הינה כדלקמןהריבית המשמשת להיוון  עם פרמיה קבועה ) לעיל5
  
עריפית בשיעורים של בתוכניות ביטוח המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות ריבית ת  •

 ; צמודה5%- ל3%בין 
, 2.5% ואילך ריבית תעריפית בשיעור 1991שהונפקו בשנים , בגין מוצרים תלויי תשואה  •

 .בהתאם לתנאי הפוליסה שינויים בריבית יזקפו למבוטחים. צמודה
  

  .שיעור ההיוון יכול להשתנות כתוצאה משינויים מהותיים בשיעור הריבית שוק לטווח ארוך
  
  שיעורי תמותה ותחלואה  .2

  
שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות בגין תמותה של מבוטחים   )א

כלומר לא כולל תמותה של מבוטחים מקבלי קצבאות זקנה (לפני הגיעם לגיל פרישה 
לשיעורים אשר , בדרך כלל, זהים) כושר עבודה או סיעודאי  בגיןומקבלי פיצוי חודשי 

  . ביעת התעריףשימשו לק
  
ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות תמותה   )ב

  .עדכניים
עקב עליה בשיעור התמותה בפועל לרמה העולה על , עליה בהנחה של שיעור התמותה

  . תביא לקיטון ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים, ההנחה הקיימת
 תוחלת החיים וקיטון בשיעור מגמת גידולת יצוין כי בעשורים האחרונים קיימ

הנחת התמותה המשמשת לחישוב ההתחייבות לקצבה לוקחת בחשבון הנחה . התמותה
  . בגין גידול עתידי בתוחלת החיים
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
 )המשך (סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות  .1ה

  
  )המשך (כללי

  
 )המשך(  הביטוחיותשות לחישוב ההתחייבויות המשמההנחות העיקריות 

 
  )המשך(  שיעורי תמותה ותחלואה  .2

 
, שיעורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה ממחלות קשות  )ג

שיעורים אלה . ב"נכות מתאונה וכיוצ, ניתוחים ואשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה
בענפי סיעוד ואובדן . קרים של מבטחי משנה או מחהקבוצהנקבעו על בסיס ניסיון 

 או מחקרים הקבוצה ןכושר עבודה נקבעת תקופת תשלום הקצבאות בהתאם לניסיו
  .של מבטחי משנה

 הביטוחית בגין תככל שההנחה לגבי שיעור התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבו
  .תאונהנכות מ, ניתוחים ואשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה, תחלואה ממחלות קשות

  
  שיעורי לקיחת גמלא  .3
 

לסוף עד  2000משנת בגין כספים שהופקדו , התנהלו, חוזי ביטוח חיים הכוללים מרכיב חיסכון
טח וב המ2000בגין הפקדות עד שנת . מסלול הוני או מסלול קצבתי:  בשני מסלולים2007שנת 

 הביטוחית תיבוהיות וסכום ההתחי. לבחור את המסלול במועד הפרישהרשאי בעת הפרישה 
 לקבוע את שיעור הפוליסות בהן יבחרו הקבוצהמוטל על , שונה בכל אחד משני מסלולים אלו

 ן הנחיות הפיקוח תוך התאמה לניסיופי-עלשיעור זה נקבע . קצבתיהמבוטחים במסלול ה
  .כל התוכניות הן לקצבהכמעט  2008החל משנת . הקבוצה

  
 שיעורי ביטולים  .4
  

 הביטוחיות בגין חלק מביטוחי הבריאות וכן על תפיע על ההתחייבויושיעור הביטולים מש
ביטולי חוזי ביטוח . קצבאות המשולמות לכל החיים בתקופה שלפני התחלת התשלומים

 עקב הפסקת תשלומי הפרמיות או הקבוצה ידי-עליכולים לנבוע מביטול פוליסות היזום 
 ןרי הביטולים מבוססות על ניסיוההנחות לגבי שיעו. פדיונות פוליסות לבקשת בעליהן

  .משך החיים של המוצר ומגמות מכירה,  והן מבוססות על סוג המוצרהקבוצה
  
  שיעורי המשכיות  .5
  

ישנם ביטוחי בריאות וביטוחים סיעודיים קבוצתיים בהם זכאים המבוטחים להמשיך ולהיות 
.  פורש מהקבוצה או שהמבוטחמבוטחים באותם תנאים גם אם החוזה הקולקטיבי לא יחודש

בגין אופציה זו של המבוטחים קיימת לחברה התחייבות המבוססת על הנחות לגבי שיעורי 
ההמשכיות של הביטוחים הקולקטיבים ושיעורי ההמשכיות של החוזים עם המבוטחים לאחר 

  .סיום החוזה הקולקטיבי
כך ) גבוה יותרשיעור המשכיות (עולה  ,שהחוזה הקולקטיבי לא יחודש ,לכךההסתברות שככל 

ללא התאמת החיתום ,  הביטוחית עקב המשך ביטוח בתנאים קודמיםתגדלה ההתחייבו
  .לשינוי במצבו הבריאותי של המבוטח
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
 )המשך (סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות  .1ה

  
  )המשך (כללי

  
 )המשך(  הביטוחיותת המשמשות לחישוב ההתחייבויוההנחות העיקריות 

 
   ניתוחי רגישות בביטוח חיים  .6

  
  :2008 בדצמבר 31ליום 

     שיעור תחלואה    
שיעור תמותה עבור מקבלי 

  קצבאות זקנה
    10%+  10%-  10%+  10%-  
  ח"אלפי ש    
               

 )1,890( 1,602  46,688 )58,272(    )הפסד(רווח 
  )1,890(   1,602   46,688   )58,272(    )הון עצמי(

               
  
  

  2007,  בדצמבר31ליום 

   שיעור תחלואה    
שיעור תמותה עבור מקבלי 

  קצבאות זקנה
    10%+  10%-  10%+  10%-  
  ח"אלפי ש    
               

 )1,461( 1,239  41,571 )54,214(    )הפסד(רווח 
 )1,461(  1,239  41,571 )54,214(    )הון עצמי(

               
  

  
  יכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי ס   .2ה

  
  תיאור מוצרי ביטוח כללי  .1
  

להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים והשיטות וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות 
 .בגינם בהתאם לסוג המוצר

  
  רכב חובה  )א(

  
מהווה תנאי מוקדם הכרחי לשימוש ביטוח רכב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר 

מעניקה כיסוי , רכב מנועיביטוח בהתאם לפקודת , יסת ביטוח חובהפול. ברכב מנועי
 מפני כל חבות שהם עלולים לחוב לפי חוק הפיצויים ומפני ,לבעל הרכב והנוהג בו

לנוסעים בו או , נהג הרכבחבות אחרת שהם עלולים לחוב בשל נזק גוף שנגרם ל
יטוחי בתחום רכב הכיסוי הב. השימוש ברכב מנועימ להולכי הרגל שנפגעו כתוצאה

" זנב ארוך"תביעות ברכב חובה מתאפיינות ב  .חובה קבוע ואחיד בין חברות הביטוח
LONG TAILועד מועד הסילוק ע דהיינו לעיתים חולף זמן רב ממועד קרות האירו 

  .הסופי של התביעה
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  

  )המשך(  סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי   .2ה
  
 )המשך ( תיאור מוצרי ביטוח כללי  .1
  

  רכב רכוש  )ב(
  

, גניבה,  הנגרם לרכב המבוטח בגין נזק עצמייםפוליסת ביטוח רכב רכוש כוללת כיסוי
 ניתן לרכוש פוליסה לנזק לצד . הרכב המבוטח לצד שלישיידי-עלהנגרם נזק רכוש וכן 
ת נוסח ותנאים  הפוליסה התקנית קובע.בלבד או בשילוב עם כיסויים נוספים' ג

ם לביטוח מקיף לרכב אשר חברת ביטוח יכולה לשנותם רק אם השינוי הוא מינימליי
: כגון, התעריף לביטוח רכב רכוש אינו אחיד ותלוי במספר משתנים. לטובת המבוטח

 הנהגים מספר והגבלת גילו של הנהג, ניסיון התביעה המצטבר שלו, סוג הרכב המבוטח
, רובפי -על . המפקח כתעריף מקסימוםידי-עלריף מאושר התע. הרשאים לנהוג ברכב

  .תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח
  
 כיסוי בגין נזק לרכב כתוצאה -)  לרבות משאיותפרטי ומסחרי(רכב מקיף   .1.ב

נזק שנגרם תוך כדי גניבת , גניבת הרכב,  לרכב כתוצאה מאשנזק, מתאונה
נזק לרכב , )שלג וברד, סערה, שיטפון(ק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע נז, הרכב

נזק שגרם הרכב , ) המבוטח או מי מטעמוידי-עללמעט (כתוצאה ממעשה זדון 
  .לרכוש של צד שלישי

  
 כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים המפורטים -ביטוח מקיף ללא כיסוי תאונות   .2.ב

  .ונהלמעט סעיף נזק כתוצאה מתא, לעיל' ק א"בס
  
ק " כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים המפורטים בס- ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה  .3.ב

  .למעט גניבת הרכב, לעיל' א
  
 הגנה על המבוטח מפני אחריותו לנזקים - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .4.ב

 .שנגרמו לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבו
  
  .ביטוח אופנועים  .5.ב
  
 :הקבוצה מאפשרת למבוטח להרחיב את הכיסוי כדלקמן, ף לכיסוי הבסיסיבנוס  .6.ב

לרכבים משנות דגם  (רכב חדש תמורת הישן שניזוק, כיסוי לנזקי רעידת אדמה
ביטוח רדיו טייפ או רדיו דיסק , )אחרונות בלבד ולמקרה ביטוח של אובדן גמור

קיים מסלול , נוסףב. שירותי גרירה ומתן רכב חליפי,  ביטוח שבר שמשות,חליפי
המאפשר סל רחב יותר של שירותים והטבות , ייחודי לכלי רכב פרטיים בלבד

  .עם אפשרות לפרמיה מוזלת, למבוטח
 

  חבויות  )ג(
 

 דהיינו לעיתים חולף זמן רב LONG TAIL" זנב ארוך" מתאפיינות ב בחבויותתביעות 
  . ועד מועד הסילוק הסופי של התביעהעממועד קרות האירו

 
 כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף הנגרמים לעובד - ביטוח חבות מעבידים  .1.ג

החבות המכוסה היא חבות לפי פקודת . בשל ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח
 והביטוח הינו ,1980-ם"התש, הנזיקין או לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

. 1995-ה"התשנ, ]בנוסח משול[מעל הכיסוי לפי חוק הביטוח הלאומי , שיורי
דמי הביטוח נקבעים כפונקציה של  .הביטוח נערך בדרך כלל על בסיס אירוע

היקף ,  מספר העובדים המועסקים-כאשר המרכזיים שבהם , מספר משתנים
גבול האחריות , סוג פעילות המעסיק, שכר העבודה השנתי שמשלם המעסיק

. ומהימים בעסק וכדאמצעי ההגנה הקי, ניסיון התביעות של המבוטח, הרצוי
הגשת התביעה יכולה להיעשות . ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע

  .לאחר תקופת הביטוח בתוך תקופת ההתיישנות



 מ"ביטוח בעמבטחים מנורה 
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

 
 

 105

  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  

  )המשך ( סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי   .2ה
  
 )המשך ( תיאור מוצרי ביטוח כללי  .1
  

 )המשך ( חבויות  )ג(
  
 הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את חבותו - ביטוח צד שלישי  .2.ג

בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי שאינו ,  כל דיןפי-עלשל המבוטח 
עובד המבוטח בשל נזק שנגרם מאירוע תאונתי אשר התרחש במהלך תקופת 

ביטוח זה . וחיהביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש המבוטח את הכיסוי הביט
דמי הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר . נערך בדרך כלל על בסיס אירוע

גבול , היקף פעילות המבוטח,  עיסוק המבוטח-כאשר המרכזיים שבהם , משתנים
חשיפה למפגעים או סיכונים , ניסיון התביעות של המבוטח, האחריות הרצוי

  .ומהאמצעי ההגנה הקיימים בעסק וכד, סביבתיים
  
 ביטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין כשל - ביטוח אחריות מקצועית  .3.ג

בין אם הינו לקוח של , בביצוע חובתו המקצועית שתוצאתו נזק לצד שלישי
 .ביטוח אחריות מקצועית נערך על בסיס הגשת תביעה. המבוטח ובין אם לאו

ם מכוונים של הכיסוי בפוליסה מוגבל לאירועים תאונתיים ואינו מכסה מעשי
, המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח. המבוטח

, מספר העובדים, ותק במקצוע, גבול האחריות הרצוי, כאשר גם להיקף הפעילות
התחום הטריטוריאלי של וניסיון התביעות של המבוטח , מחזור ההכנסות

   .דמי הביטוח תעריף הכיסוי והשיפוט השפעה ניכרת על
 
 ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק שנגרם - ביטוח אחריות המוצר  .4.ג

ביטוח זה נערך . לאחר שפסקו מלהיות בחזקתו,  מוצרים שיוצרו על ידוידי-על
המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו . על בסיס הגשת תביעה

התקופה , ייצואקיום פעילות , כאשר גם להיקף הפעילות, של המבוטח
ניסיון התביעות של המבוטח , גבול האחריות הרצוי, הרטרואקטיבית הנדרשת

  .תעריף דמי הביטוחוהתחולה הטריטוריאלית של הכיסוי השפעה על 
 
 ביטוח המכסה דירקטורים ונושאי משרה בשל - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  .5.ג

. משרה בתוך תקופת הביטוח הדירקטורים ונושאי הידי-עלחבות חוקית שהופרה 
החבות המכוסה היא בעיקרה מתוקף . הביטוח נערך על בסיס הגשת התביעה

בעלת הפוליסה . המטיל חבות אישית על נושאי המשרה בחברה, חוק החברות
הרוכשת את הכיסוי עבור נושאי המשרה , הקבוצהבביטוח זה הינה 

  .מבוטחיםהמוגדרים כבעבר ו או שכיהנו/ ווהדירקטורים המכהנים
  

: כאשר המרכזיים מביניהם, דמי הביטוח בענף זה מתבססים על מספר משתנים
, הקבוצהתחום העיסוק של , ניסיון התביעות של המבוטח, גבול האחריות הרצוי
 הקבוצה והיות הקבוצההמבנה והחוסן הפיננסיים של , הרכב בעלי המניות
  .ציבורית או פרטית

 
  ביטוח רכוש  )ד(

  
.  ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת דירה למגורים- )מקיף דירות(ירות ביטוח ד  .1.ד

-ו"התשמ, )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
מגדירות את סוג הכיסוי הביטוחי ") התקנות: " זהסעיףלהלן לצורך  (1986

 התקנית הפוליסה: "להלן(כהגדרתן בתקנות , המינימלי למבנה דירה ותכולתה
ביטוח דירות כולל כיסוי לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני ,  התקנותפי-על"). דירה
חברת הביטוח יכולה . רעידת אדמה ונזקי צנרת, כיסוי נזקי טבע, פריצה, אש

למבוטח . לשנות את הפוליסה התקנית רק אם השינוי הינו לטובת המבוטח
תביעות , במרבית המקרים .ניתנת אפשרות לוותר בכתב על כיסוי לרעידת אדמה

  .בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  

  )המשך ( סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי   .2ה
  
 )המשך ( תיאור מוצרי ביטוח כללי  .1

 
  )המשך (ביטוח רכוש  )ד(

 
בדן רכוש שאינו דירת וסים א ביטוחים המכ-אובדן רכוש ומקיף בתי עסק   .2.ד

). 'מפעלים וכו, ציוד, מכונות, למשל סחורות(מגורים ותכולתה או רכב מנועי 
כיסוי נזקי , פריצה, ביטוח בתי עסק כולל כיסוי לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש

ניתן לרכוש בביטוחים אלה כיסוי לנזק תוצאתי של אובדן . טבע ורעידת אדמה
  . רווחים

 
 כולל ביטוח מבנה עבור לווים הנוטלים משכנתא למימון -ח משכנתאות ביטו  .3.ד

 ביטוח זה נמכר בדרך .פוליסות אלו משועבדות לטובת המלווה. רכישת דירות
לכיסוי יתרת ההלוואה במקרה של מות ) ריסק(כלל בשילוב עם ביטוח חיים 

  .המבוטח
  
 אבדן הקשורים לסיכוני  ביטוח המכסה נזק או-כלי טיס וכלי שיט , ביטוח ימי  .4.ד

ביטוח כלי טיס כולל ביטוח ; ביטוח כלי שיט מכסה גופי אניות. תעופה או שיט
 וביטוח ימי מכסה הובלת מטענים בים; גופי מטוסים וביטוח תאונות נסיעה

  .וביבשה
  
 ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען הנגרם במסגרת הובלה -מטענים בהובלה   .5.ד

   .יבשתית
  
 ביטוח המכסה נזקים לציוד הנובעים -) ביטוח שבר מכני(וח הנדסי ביט  .6.ד

  .ידי גורמים חיצוניים בלתי תלויים-בניגוד לנזקים הנגרמים על, מהפעלתו
  
 מפני ,ציודן וחומרים,  כיסוי לעבודות קבלניות-) עבודות קבלניות(ביטוח הנדסי   .7.ד

  .נזק תאונתי
  
ציודן , וי לעבודות הקמה של מערכות מכניות כיס-) עבודות הקמה(ביטוח הנדסי   .8.ד

  . מפני נזק תאונתי,וחומרים
  
למערכות מתח נמוך ולכיסוי ,  כיסוי לנזק תאונתי-ביטוח ציוד אלקטרוני   .9.ד

  .הוצאות שחזור מידע מחשבים ושכירת ציוד חלופי
  
 המכסה נזק פיזי) מעל תקבולי מס רכוש( ביטוח שיורי -ביטוח סיכוני טרור   .10.ד

  . לרכוש ואובדן רווח גולמי בשל מעשה טרור
  
הקבוצה משווקת ערבויות ביצוע :  וערבויות פיננסיותביטוח ערבויות ביצוע  .11.ד

 .שמהותן התחייבויות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות המבוטח כלפיו
 להבטיח עמידה מיועדות ובפרויקטיםהפוליסות מונפקות לטובת מזמיני עבודה 

, יזמים וגופים גדולים נוספים בביצוע פרויקטים, יהם של קבלניםותבהתחייבוי
הקבוצה משווקת ערבויות פיננסיות שמהותן , בנוסף. כפי שסוכמו בין הצדדים

 . התחייבות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות פיננסית של המבוטח כלפיו
  
קעתם של ביטוח המכסה את השהקבוצה משווקת : ביטוח ערבות חוק המכר  .12.ד

) דירות(המכר  וחוק 1973ג "תשל)דירות(רוכשי יחידות דיור כנגזר מחוק המכר 
ביטוח זה תואם את ההנחיות . 1974 -ה "התשל, )הבטחת השקעות רוכשי דירות(

הסיכון בפוליסות . )מעל שנה (בחוק המכר ולרוב תקופת הביטוח שלו ארוכה
. החזקה בנכסקבלת ה והתקדמות הבניי כתוצאה מאלו הולך ופוחת עם הזמן
 מענף זה נדחות הקבוצה ההכרה ברווח מהכנסות, בהתאם להוראות הפיקוח

בין אם באמצעות ,  מנפיקה פוליסות אלו לקבלניםהקבוצה.  שנים5לתקופה של 
  .שיווק ישיר לקבלן או באמצעות בנקים המספקים מימון לפרוייקט הבנייה

 
כלפי עובדיו לתשלום ) המעסיק(בוטח  חבותו של המכיסוי :ביטוח דמי מחלה  .13.ד

, תקנות, חקיקה(חבות המעביד לתשלום כפופה להוראות הדין . ימי מחלה
  . לעניין זכויות עובדים)  הרחבהיהסכמים קיבוצים וצוו
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  

  )המשך ( סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי   .2ה
 
  ית בביטוח כלליעקרונות חישוב ההערכה האקטואר  .2

  
  :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים  )א(

  
 .הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה  •
  .תביעות תלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות  •
  .הפרשה לפרמיה בחסר  •
 . הוצאות רכישה נדחות-ובניכוי   •

 
ה הנדחות מחושבות בדרך שאינה ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכיש

לעניין האופן בו מחושבות . תלויה בהנחות כל שהן ולכן אינן חשופות לסיכון הרזרבה
  .הפרשות אלה ראה באור מדיניות חשבונאית

 
פי שיטות -על, ידי אקטואר-על מחושבות  התביעות התלויותבהתאם להוראות המפקח  )ב(

יסיון העבר של קבוצת הסיכונים אקטואריות מקובלות המתבססות בעיקרן על נ
ומתחשבות הן בהתפתחות של התשלומים והן בהתפתחות של סכום , שנבדקת

ובנוסף לעיתים גם על מגמת החומרות בקבוצה , התשלומים וההערכות הפרטניות
הערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת הברוטו וברמת ביטוח המשנה . הרלוונטית

מחושבים על בסיס ,  העצמית שתגבה מהמבוטחיםהשיבובים וכן ההשתתפות. בנפרד
  . ניסיון העבר המשתקף בנתוני המודל האקטוארי

  
כן נכללות הערכות איכותיות ושיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר לא ימשכו   )ג(

שינויים במדיניות החיתום , שינויים בתמהיל התיק: גורמים פנימיים לדוגמא. בעתיד
חקיקה , פסיקה משפטית: גורמים חיצוניים לדוגמא. תביעותושינויים בנהלי הטיפול ב

,  העברןלא באו לידי ביטוי באופן מלא בניסיו, כאשר שינויים כאמור לעיל. 'וכו
או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך הערכות /האקטואר מעדכן את המודלים ו

  .או משפטיות לפי העניין/סטטיסטיות ו
 
,  ובענפים בהם אין מודל סטטיסטי מתאיםסטטיסטי לא אופי בעלות גדולות בתביעות  )ד(

 ובהתאם, הקבוצה מומחי דעת חוות סמך על) ובשייר בברוטו (תנקבע העתודה
 . המשפטיים יועציהם להמלצות

  
יחסי (חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם   )ה(

  .ברה למבטחי משנהניסיון התביעות בפועל והפרמיה שהוע, )בלתי יחסי/
 
 -להלן ( במאגר הישראלי לביטוחי רכב הקבוצההערכת התביעות התלויות עבור חלק   )ו(

  .ידי הפול -התבססה על חישוב שבוצע על) הפול
  
 פירוט השיטות האקטוארית בענפי הביטוח העיקריים  . 3
 

, ןלצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים המפורטים להל
סוג של , בחירת השיטה האקטוארית המתאימה לכל ענף ביטוח. בשילוב ההנחות השונות
נקבעת על סמך שיקול דעת לפי מידת ההתאמה של השיטה , פתיחה/אירוע ולכל שנת אירוע

במקרים מסוימים האקטואר מעדכן את . למקרה ולעיתים נעשה שילוב בין השיטות השונות
שינויי חקיקה או גורמים אחרים שעשויים להשפיע על , פסיקה, המודלים בגין מגמות

  .התביעות בעתיד באופן שונה מאשר התפתחות בעבר
  

  :  על בסיס שיטות אקטואריות מקובלות, בכל הענפים חושבו התביעות התלויות
התפתחות התשלומים ( המתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות chain ladderשיטת 

בכדי להעריך את ההתפתחות , )התפתחות כמות התביעות ועוד, ותאו התפתחות סך התביע/ו
  . הצפויה לתביעות הקיימות והעתידיות

, כאשר ניסיון התביעות בתקופות האחרונות אינו מספיק בשל, לעיתים: שיטת ממוצעים
. משתמשים בחומרות היסטוריים בקבוצות הרלוונטיות תוך התייחסות למגמה אם קיימת כזו

, )חומרת התביעה(סת על חישוב סכום ממוצע לתביעה פתוחה או סגורה שיטה זו מתבס
  .סגירתה/ולפעמים גם במשך הזמן מיום פתיחת התביעה ועד לסילוקה
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  

  )המשך ( סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי   .2ה
  
  ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית  .4

  
. בים האקטואריים אינם כוללים הפחתה בשל היוון תשלומי התביעות העתידייםהחישו  .א

  ).סטיית תקן(לא נכללה תוספת בעד מרווח לסיכון , מאידך
  
, בעיקר בשל הניסיון המועט, וודאות-בענפי החבויות בהם קיים מרכיב גדול של אי  .ב

ומדנים  נוקטת במידה מסוימת של שמרנות בבחירת ההערכה על בסיס אהקבוצה
  . האקטואריות השונותשהתקבלו מהשיטות

  
  
  מידע בדבר סיכוני אשראי  .ו

  
   מיקומםפי-עלחלוקת נכסי חוב   .1

  2008  בדצמבר31ליום    

   סחירים    
שאינם 
  כ"סה   סחירים

  ח"באלפי ש   
         

  6,394,976  4,624,934  1,770,042     *)בארץ
  124,586  125  124,461     *)ל"בחו

         
  6,519,562  4,625,059  1,894,503   סך הכל נכסי חוב

         
         
  
  

  2007  בדצמבר31ליום    

   סחירים    
שאינם 
  כ"סה   סחירים

  ח"באלפי ש   
         

  6,526,933  4,549,716  1,977,217     *)בארץ
  175,512  50,924  124,588     *)ל"בחו

         
  6,702,445  4,600,640  2,101,805   סך הכל נכסי חוב

         
         

  
הוצגו כחלק (כולל מוצרים מובנים המורכבים מנכסי חוב החשופים לסיכון אשראי   *)

  ).מהשקעות פיננסיות אחרות במאזן
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (מידע בדבר סיכוני אשראי  .ו

  
  פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .2

  
  נכסי חוב  .1.א

  דירוג מקומי    
  2008 בדצמבר 31ליום    

   -AAומעלה  
-BBB   

   A+עד 
  נמוך 

   *)כ"סה   לא מדורג   BBB-מ
  ח"אלפי ש   

             נכסי חוב בארץ
             נכסי חוב סחירים

  914,502  -  -  -  914,502   אגרות חוב ממשלתיות
  754,405  -  90,909  205,916  457,580   אגרות חוב קונצרניות

  101,136  -  -  -  101,136   נכסי חוב אחרים
             

סך הכל נכסי חוב סחירים 
  1,770,042  -  90,909  205,916  1,473,217   בארץ

             
             נכסי חוב שאינם סחירים
  2,247,291  -  -  -  2,247,291   אגרות חוב ממשלתיות

  847,469  -  20,580  260,813  566,076   ונצרניותאגרות חוב ק
 בבנקים תפיקדונו

  868,471  -  1,310  18,060  849,101   ובמוסדות פיננסיים
נכסי חוב אחרים לפי 

             :בטחונות
  89,487  -  6,535  11,307  71,645   משכנתאות

  83,252  -  -  -  83,005   הלוואות על פוליסות
  379,918  3,474  191,904  110,963  73,577   **)חרים בטחונות א

  109,293  -  109,293  -  -   לא מובטחים
             

סך הכל נכסי חוב שאינם 
  4,624,934  3,474  329,622  401,143  3,890,695   סחירים בארץ

             
  6,394,976  3,474  420,531  607,059  5,363,912   סך הכל נכסי חוב בארץ

             
   -מזה

  591,789  -  242,081  121,544  228,165   ***)נכסי חוב בדירוג פנימי
             

  
כ מייצג "טור הסה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי  *)

  .סיכון אשראי מירבי
  

  .כולל הלוואות בשעבוד רכב ובשעבוד מניות  **)
  

  .ינם מדורגים בדירוג חיצוניאדורגו בדירוג פנימי הנכסים ש  ***)
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (מידע בדבר סיכוני אשראי  .ו

  
  )המשך (פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .2
  

  )המשך (נכסי חוב  .1.א
  דירוג בינלאומי    
  2008 בדצמבר 31ליום    

   -A ומעלה  
BBB- 

  BBB+עד
  נמוך 

   *)כ"סה   לא מדורג   BBB-מ
  ח"אלפי ש   
             

             ל"נכסי חוב בחו
             נכסי חוב סחירים

  5,580  -  -  -  5,580  אגרות חוב ממשלתיות
  106,079  -  3,958  28,282  73,839   אגרות חוב קונצרניות

  12,801  -  -  -  12,801   נכסי חוב אחרים
             

נכסי חוב סחירים סך הכל 
  124,460  -  3,958  28,282  92,220   ל"בחו

             
             סחירים נכסי חוב שאינם

  125  -  -  -  125   אגרות חוב קונצרניות
             

סך הכל נכסי חוב שאינם 
  125  -  -  -  125   ל"סחירים בחו

             
   124,585  -   3,958   28,282   92,345   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

             
  

כ מייצג "לפיכך טור הסה.  הקירוב לסיכון האשראי המירביההערך בספרים מהוו  *)
  .סיכון אשראי מירבי
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (מידע בדבר סיכוני אשראי  .ו

  
  )המשך (פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .2
  

  )שךהמ (נכסי חוב  .1.א
  דירוג מקומי    
  2007 בדצמבר 31ליום    

   
-AA  

   ומעלה
-BBB   
   A+ עד

  נמוך 
    *)כ"סה   לא מדורג   BBB-מ

  ח"אלפי ש   
             

             נכסי חוב בארץ
             נכסי חוב סחירים

  736,868  -  -  -  736,868   אגרות חוב ממשלתיות
  1,240,349  -  194,057  255,962  790,330   אגרות חוב קונצרניות

             
סך הכל נכסי חוב סחירים 

  1,977,217  -  194,057  255,962  1,527,198   בארץ
             

             נכסי חוב שאינם סחירים
  2,181,544  -  -  -  2,181,544   אגרות חוב ממשלתיות
  997,929  1,653  17,417  293,947  684,912   אגרות חוב קונצרניות

 בבנקים תפקדונו
  694,799  -  966  24,131  669,702   ובמוסדות פיננסיים

נכסי חוב אחרים לפי 
             :בטחונות
  95,664  623  -  27,631  67,410   משכנתאות

  83,304  -  -  -  83,304   הלוואות על פוליסות
  332,121  55,415  189,740  42,389  44,577   **)בטחונות אחרים 

  164,355  2,021  159,276  3,058  -   לא מובטחים
             

סך הכל נכסי חוב שאינם 
  4,549,716  59,712  367,399  391,156  3,731,449   סחירים בארץ

             
  6,526,933  59,712  561,456  647,118  5,258,647   סך הכל נכסי חוב בארץ

             
 נכסי חוב בדירוג -ה מז

  467,117  -  201,806  70,020  195,291   **)* פנימי
             

  
כ מייצג "לפיכך טור הסה.  הקירוב לסיכון האשראי המירביההערך בספרים מהוו  *)

  .סיכון אשראי מירבי
  

  .כולל הלוואות בשעבוד כלי רכב ובשעבוד מניות  **)
  
  .ינם מדורגים בדירוג חיצוניהנכסים שדורגו בדירוג פנימי א  **)*
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (מידע בדבר סיכוני אשראי  .ו

  
  )המשך (פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .2
  

  )המשך (נכסי חוב  .1.א
  דירוג בינלאומי    
  2007 בדצמבר 31ליום    

   -A ומעלה  
- BBB  עד 

+BBB   
  נמוך 

  ) *כ"סה   לא מדורג   BBB -מ
  ח"אלפי ש   
             

             ל"נכסי חוב בחו
             נכסי חוב סחירים

  7,225  -  -  -  7,225   אגרות חוב ממשלתיות
  117,363  -  13,436  8,249  95,678   אגרות חוב קונצרניות

             
סך הכל נכסי חוב סחירים 

  124,588  -  13,436  8,249  102,903   ל"בחו
             

             נכסי חוב שאינם סחירים
  39,097  696  9,812  -  28,589   אגרות חוב קונצרניות

פקדונות בבנקים ומוסדות 
  11,827  -  -  -  11,827   פיננסיים

             
סך הכל נכסי חוב שאינם 

  50,924  696  9,812  -  40,416   ל"סחירים בחו
             

  175,512  696  23,248  8,249  143,319   ל"סי חוב בחוסך הכל נכ
             

  
כ מייצג "לפיכך טור הסה.  הקירוב לסיכון האשראי המירביההערך בספרים מהוו  *)

  .סיכון אשראי מירבי
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
 
  )המשך(מידע בדבר סיכוני אשראי   .ו

  
  )המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .2
  

  )בארץ(סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים   .2.א
  

  מידע נוסף 
  דירוג מקומי    
  2008 בדצמבר 31ליום    

   
-AA 

   ומעלה
BBB-  

   +Aעד 
  נמוך

  כ"סה  לא מדורג   BBB-מ
  ח"אלפי ש   
             

             הלוואות לחברות כלולות 
למעט , חייבים ויתרות חובה

  657,473  657,473  -  -  -    *)יתרות מבטחי משנה
  52,337  -  -  -  52,337   נכסי מסים נדחים

  -  -  -  -  -   **)השקעות פיננסיות אחרות
  379,408  -  -  -  379,408   מזומנים ושווי מזומנים

             
כ חשיפת אשראי לנכסים "סה

 1,089,218  657,473  -    431,745   יםאחר

             
             
  
  
  דירוג מקומי    
  2007 בדצמבר 31ליום    

   
AA- 
   ומעלה

BBB-  
   +Aעד 

  נמוך
  כ"סה  לא מדורג   BBB-מ

  ח"אלפי ש   
             

למעט , חייבים ויתרות חובה
  638,575  638,575  -  -  -     *)יתרות מבטחי משנה

  4,281  -  -  -  4,281   נכסי מסים נדחים
  -  -  -  -  -   **)אחרותהשקעות פיננסיות 

  267,497  -  -  -  267,497   מזומנים ושווי מזומנים
             
כ חשיפת אשראי לנכסים "סה

  910,353  638,575  -  -  271,778   אחרים
             
  . להלן1'ו ראה סעיף -לענין יתרות מבטחי משנה   *)
  

  .בלת נכסי החובפי נכסי הבסיס בט-מוצרים מורכבים הוצגו על  **)
  
  מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי  . 3

 
ונבדקת  שגיבשה פ מתודולוגיה"אשראי לנכסי חוב לא סחיר עדרוג  מבצעת הקבוצה  .א

,  באופן שוטף את הפעריםלבחון הקבוצהבכוונת . המפקח על הביטוחי "בימים אלה ע
 חברות דרוג ידי-עלבין דרוגים שבוצעו על ידה לבין דרוגים שבוצעו , ככל שהם קיימים

נמצאו פערים בין הדירוגים הפנימיים לדירוגים נכון לתאריך המאזן . חיצוניות
 הדירוגים הפנימיים נוטים להיות בממוצע נמוכים יותר ומשקפים את .החיצוניים

ח הקונצרני ואת החשש הגובר מכך שחברות יחדלו "האווירה השלילית בשוק האג
 . חובפרעון בגלל חוסר אפשרות למחזר

  
ב הערכות של "ע,  מבצעת הערכה של הפסד אשראי צפוי כולל בתיקי הנכסיםהקבוצה  .ב

 .Recoveryהסתברויות לחדלות פרעון ושיעורי 
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
 
  )המשך(מידע בדבר סיכוני אשראי   .ו

  
  )המשך( מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי  . 3

  
 הקבוצהבכוונת . ל "בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחוקיים שוני בסולמות דרוג   .ג

מהממונה על שוק פ הוראת "להשתמש בסולם ההמרה שיפורסמו חברות הדירוג ע
בדוח כספי זה מדווחים הדירוגים המקומיים בנפרד מהדירוגים  . ביטוח וחסכון, ההון

 .הבינלאומיים
  
ת הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה מידע בדבר סיכוני אשראי בבאור זה אינו כולל א  .ד

 .המוצגים בבאור נפרד
  
  . להלן1ראה סעיף וח "ש מיליון 661לעניין יתרות מבטחי משנה בסך   .ה
  
חלק מחייבים ויתרות חובה בטבלה (ח " ש מיליון540לעניין יתרות פרמיה לגבייה בסך   .ו

   .10 ראה באור ) לעיל2א
  
 : סחיריםגיול השקעות בנכסי חוב פיננסים לא  .ז

   בדצמבר31ליום    
   2008   2007  
  ח"לפי שא   
      

  4,455,347  4,487,912   ללא פיגורנכסי חוב שערכם לא נפגם
      (*):בפיגור

  9,789  7,016   ימים90 -מתחת ל
  1,345  1,922   ימים180 - ל90בין 

  59,178  51,184   ימים180מעל 
      
  70,312  60,121  כ חוב בפיגור"סה
      

  4,525,659  4,548,033  סך הכל נכסי חוב שערכם לא נפגם
      

      :נכסי חוב שערכם נפגם
  131,074  137,243  ברוטו, נכסים שערכם נפגם

  56,093  60,217  הפרשה להפסד
      

  74,981  77,026  נטו, נכסי חוב שערכם נפגם
      

  4,600,640  4,625,059  סך הכל נכסי חוב לא סחירים
      
  

כל את הסכום בפיגור בפועל אלא את רק כי הסכומים שלעיל אינם מהווים , יצוין
  .יתרת החוב המעורבת בפיגור

  
או /בעיקר הלוואות על פוליסות שכנגדן קיימים ערכי פדיון מלאים ו  *)

  .משכנתאות
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 )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
 
  )המשך (אימידע בדבר סיכוני אשר  .ו

  
  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים  . 4

     
  2008 בדצמבר 31ליום    
  סיכון חוץ   סיכון אשראי מאזני   
  מאזני    %   סכום   
 ח"אלפי ש   כ"מסה  ח"אלפי ש   

          ענף משק
          

  165,381   0.9%   58,347   תעשיה
     6.3%   407,602   ן"נדלבינוי ו

     3.2%   209,850   חשמל ומים
     0.9%   57,036   מסחר

     4.4%   288,804   השקעות ואחזקות 
     0.2%   11,297   תקשורת ושרותי מחשב

     19.8%   1,290,176   בנקים
     1.6%   101,448   שירותים פיננסיים

     4.5%   296,254   שירותים עסקיים אחרים
     7.5%   491,331   םאנשים פרטיי

     2.1%   133,987   )ל"חו+ מובנים  (אחר
           
  -   48.7%   3,173,429   ח מדינה"אג
           

  165,381   100.0%   6,519,561   סך הכל
           
  
     
  2007 בדצמבר 31ליום    
  סיכון חוץ   סיכון אשראי מאזני   
  מאזני    %   סכום   
 ח"אלפי ש   כ"מסה  ח"אלפי ש   
          

          ענף משק
  25,353   1.7%   117,137   תעשיה

     10.3%   688,830   ן"בינוי ונדל
     3.4%   227,042   חשמל ומים

     1.2%   82,446   מסחר
     5.8%   389,888   השקעות ואחזקות
     0.2%   12,657   מלונאות ותיירות

     0.2%   10,809   תקשורת ושירותי מחשב
     17.3%   1,159,533   בנקים

     1.2%   77,174   שירותים פיננסים
     5.1%   340,671   שירותים עסקיים אחרים כולל תקשורת

     7.7%   514,435   אנשים פרטיים
     2.5%   167,516   אחר

           
  -   43.5%   2,914,308   ח מדינה"אג
           

  25,353   100.0%   6,702,445   סך הכל
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  )המשך (הול סיכוניםני  -: 34באור 
  
  ביטוח משנה  .1.'ו

  
  תיאור אופן ניהול סיכוני אשראי הנובעים מהחשיפה למבטחי משנה  .1
  

. ל"שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו, מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה הקבוצה
 כלפי מבוטחיה על פי פוליסות המחובת הקבוצהביטוח המשנה אינו משחרר את , עם זאת
   .הביטוח

  
ם משנה לשלם את חלקהסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי ל  חשופההקבוצה

  . ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו) נכסי ביטוח המשנה(בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  

עקב מבנה שוק ביטוח המשנה ,  חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודדהקבוצה
  . טחי משנה בעלי דירוג מספקוהכמות המוגבלת של מב

  
, אחת לשנה, קובעים הדירקטוריונים של חברות הביטוח בקבוצהבהתאם להנחיית המפקח 

המבוססות , החברהאו תתקשר /עימם התקשרה ו, מסגרות חשיפה מרביות למבטחי המשנה
כלומר לכל חוזה . ברמת חוזה ביטוח המשנהחשיפות אלו מנוהלות . על דירוגם הבינלאומי

בעת מגבלת חשיפה מקסימלית למבטח משנה בודד בהתאם לדירוג האשראי שלו ככל נק
באמצעות . שהדירוג נמוך יותר מגבלת החשיפה למבטח משנה בודד תהיה נמוכה יותר

  . תיק מבטחי משנה איכותי ומפוזר ובכך מגבילה את סיכון האשראיהקבוצההמגבלות משיגה 
  

שינויים ,  מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי מעקב אחרחברות הביטוח בקבוצה מבצעות
  .וקיום התחייבויותיו הכספיות השוטפות, בדירוג האשראי שלו
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (ביטוח משנה  .1.'ו

 
  מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  .2
  

  :2008 בדצמבר 31ליום 
  ות בפיגורחוב        נכסי ביטוח משנה         
              ביטוח כללי            
              תביעות תלויות               

      *)קבוצת דירוג

סך פרמיות 
למבטחי 
  משנה 

  2008לשנת 

יתרות 
בחובה 

  ) זכות(
   )ב(נטו 

בביטוח 
   חיים

פרמיה 
שטרם 
   הורווחה

בביטוח 
   רכוש

בביטוח 
   חבויות

פקדונות 
  מבטחי 
   משנה

  כ "סה
  )א(חשיפה 

  חצי בין 
 מעל שנה  שנה לשנה

  ח"באלפי ש   
                       

AAומעלה                        
                      

Munich Reinsurance   62,216  )11,600(  98,003  7,261  4,892  2,366  30,489  70,433  -  -  
  210  85  169,062  62,872  86,129  72,603  71,847  1,329  26  201,340   אחרים

                       
   263,556  )11,574(  99,332  79,108  77,495  88,495  93,361  239,495  85  210  
                       
A                       
                       

Swiss Reinsurance  152,177  )36,101(  132,581  6,816  11,641  54,151  44,729  124,359  -  -  
  83  27  131,396  28,561  80,170  29,869  48,573  5,462  )4,117(  142,838   אחרים

                       
   295,015  )40,218(  138,043  55,389  41,510  134,321  73,290  255,755  27  83  
                       

BBB    25,761  )9,232(  52,479  1,303  659  541  16,250  29,500  -  14  
                       

  1,000  458  71,896  2,099  43,375  3,944  10,190  569  15,917  18,854    או לא מדורגות- BBB -נמוך מ
                       
  1,307  570  596,646  185,000  266,732  123,608  145,990  290,423  )45,107(  603,186   כ"סה
                       

  .A+ עד A- כולל Aדירוג :  בתוכה את כל הטווחים לדוגמאתכל קבוצת דירוג כולל  *)
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (ביטוח משנה  .1.'ו

 
  )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  .2
  

  :0072 בדצמבר 31ליום 
  חובות בפיגור           נכסי ביטוח משנה         
                 ביטוח כללי            
                 תביעות תלויות               

     *)קבוצת דירוג

סך פרמיות 
למבטחי 
  משנה 

  2007לשנת 

יתרות 
בחובה 

  ) זכות(
   )ב(נטו 

בביטוח 
   חיים

פרמיה 
שטרם 
   הורווחה

בביטוח 
   רכוש

בביטוח 
   חבויות

דונות פק
  מבטחי 
   משנה

סכום כתבי 
אשראי 

שנתקבלו 
ממבטחי 
   משנה

  כ "סה
  )א(חשיפה 

  בין 
שנה  חצי

 מעל שנה   לשנה
  ח"באלפי ש  
                         

AAומעלה                          
                         

Swiss Reinsurance Co.   143,808  )27,971(  115,346  8,145  28,552  52,817  55,858  1,323  121,031  -  -  
  10  556  220,310  -  96,297  102,221  71,003  79,155  81,569  )17,341(  236,925   אחרים

                         
   380,733  )45,312(  196,915  87,300  99,555  155,038  152,155  1,323  341,341  556  10  
                         
A                         
                         

  220  1,496  147,004  -  21,095  79,041  36,221  51,181  2,078  )422(  121,835   אחרים
                         

BBB   7,737  )102(  -  4,850  10,507  1  2,341  -  12,915  415  1  
                         

  68  1,575  54,060  -  726  41,229  1,976  3,028  905  7,648  9,636   ות או לא מדורג- BBB -נמוך מ
                         
  299  4,042  555,320  1,323  176,317  275,309  148,259  146,359  199,898  )38,188(  519,941   כ"סה

                         
  .A+ עד A- כולל Aדירוג :  בתוכה את כל הטווחים לדוגמאתצת דירוג כוללכל קבו  *)
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך   (מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה  .1ו

  
  )המשך(  מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  .2
  

, נכסי ביטוח משנה, נטו) זכות (יתרות בחובה: כ החשיפה למבטחי המשנה הינה"סה  )א(
כוי סכום כתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה כערבות יקדונות ובניכוי הפיבנ

  .נטו) בזכות(היתרות בחובה ) בניכוי(להתחייבויותיהם ובתוספת 
  
  . הפרשה לחובות מסופקים בוצעה הפחתה בשל לא  )ב(

  
  .יטוח משותףהיתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ב  )ג(

  
, S&P ידי-עלבמקרים בהם לא ניתן דירוג , S&Pהדירוג נקבע בעיקרו לפי חברת הדירוג   )ד(

 חברת דירוג אחרת והומר הדירוג לפי מפתח שנקבע בתקנות דרכי ידי-עלנקבע 
  .ההשקעה

  
 0.2% כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה בהסתברות נזק של-סך  )ה(

ממנה חלקו , ח"שליוני ימ 2,622 הינה)  בשומרה3%- במנורה ו2.22%בי שיעור נזק מיר(
של חברת , ח"שמיליוני  404 של מבטח המשנה המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו

Munich Re , המדורגתAA-.  
  
לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה   )ו(

 מסך 10%ל מבטחי משנה או שהפרמיה בגינם עולה על  מהחשיפה הכוללת ש10%על 
  .2008 משנה לשנת לביטוחהפרמיות 
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  התחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים ופירוט ה  .ז

     
  2008 בדצמבר 31ליום    

   
לא  ח"בש

  צמוד
 ח"בש

צמוד למדד

במטבע 
חוץ או 
 בהצמדה
  *) אליו

 פריטים
לא 

פיננסים 
  ואחרים

 התחייבויות
 בגין חוזים
תלויי 
  כ"סה  תשואה

  ח"אלפי ש   
              
              

  769,418  -  171,334  -  -  598,084  נכסים בלתי מוחשים
               

  52,337  -  -  -  -  52,337   נכסי מסים נדחים
              
  801,823  14,578  756,463  -  10,419  20,363  וצאות רכישה נדחותה
              

  185,192  -  184,526  -  -  666  רכוש קבוע
              
  38,910  -  38,910  -  -  -  ן להשקעה אחר"נדל
              

  826,753  -  -  -  814,461  12,292  נכסי ביטוח משנה
              

  142,953  -  -  -  142,953  -  נכסי מיסים שוטפים
              

  117,286  36,869    1,017  452  78,948  חייבים ויתרות חובה
              

  540,187  91,883  -  419  -  447,885  פרמיות לגבייה
              

השקעות פיננסיות עבור חוזים 
 7,136,009  7,136,009  -  -  -  -  תלויי תשואה

              
              :השקעות פיננסיות אחרות

              
 1,780,139  -  -  136,381 1,259,500  384,258  נכסי חוב סחירים

              
 4,624,934  -  -  11,406 4,539,258  74,270  נכסי חוב שאינם סחירים

              
  120,979  -  7,409  45,395  -  68,175  מניות

              
  229,265  -  27,328  51,470  -  150,467  אחרות

              
 6,755,317  -  34,737  244,652 5,798,758  677,170  כ השקעות פיננסיות"סה
              

מזומנים ושווי מזומנים עבור 
              חוזים

  425,016  425,016  -  -  -  -  תלויי תשואה 
              

  379,408  -  -  92,915  -  286,493  מזומנים ושווי מזומנים אחרים
              

18,170,609  7,704,355 1,185,970  339,003 7,214,928 1,726,353  סך הכל נכסים
        
  

  . אמריקאיעיקר דולרב  (*)
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (התחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים ורוט הפי  .ז

     
  2008 בדצמבר 31ליום    

   
לא  ח"בש

  צמוד
 ח"בש

צמוד למדד

במטבע 
חוץ או 
 בהצמדה
   אליו

פריטים 
לא 

פיננסים 
  ואחרים

 התחייבויות
 בגין חוזים
תלויי 
  כ"סה  תשואה

  ח"אלפי ש   
              
               

 1,277,169  - 1,277,169  -  -  -   סך הכל הון 
               
               תחייבויות ה
               

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 8,043,604  -  -  150,936 7,780,775  111,893   השקעה שאינם תלויי תשואה

               
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 7,080,313  7,080,313  -  -  -  -   השקעה תלויי תשואה
               

               התחייבויות מסים נדחים 
               

, התחייבות בשל הטבות לעובדים
  86,139  -  -  -  -  86,139   נטו

               
  5,888  -  -  -  5,433  455   התחייבויות בגין מסים שוטפים

               
  842,307  120,316  3,719  189,833  21,390  507,049   ות זכותזכאים ויתר

               
  835,188  -  -  -  835,188  -   התחייבויות פיננסיות 

               
16,893,439  7,200,629  3,719  340,769 8,642,786  705,536  ך הכל התחייבויות ס
               

18,170,609  7,200,629 1,280,889  340,769 8,651,902  705,536   סך הכל הון והתחייבויות
               

  -  503,726  )94,919(  )1,766()1,427,858( 1,020,817   סך הכל חשיפה מאזנית
               

  188  -  188  -  -  -   מכשירים נגזרים במונחי דלתא
               

  188  503,726  )94,731(  )1,766()1,427,858( 1,020,817   סך הכל חשיפה
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (התחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדההנכסים ופירוט ה  .ז

     
  2007 בדצמבר 31ליום    

   
לא  ח"בש

  צמוד
 ח"בש

צמוד למדד

במטבע 
חוץ או 
 בהצמדה
  *) אליו

פריטים 
לא 
סים פיננ

  ואחרים

 התחייבויות
 בגין חוזים
תלויי 
  כ"סה  תשואה

  ח"אלפי ש   
              
               

  755,383  -  755,383  -  -  -   נכסים בלתי מוחשים
               

  3,841  -  -  -  -  3,841   נכסי מיסים נדחים
               
  780,333  16,742  763,591  -  -  -   וצאות רכישה נדחותה
               

  178,501  -  178,501  -  -  -   רכוש קבוע
               
  37,089  37,089  -  -  -  -   ן להשקעה אחר"נדל
               

  769,665  -  -  -  758,917  10,748   נכסי ביטוח משנה
               

  52,967  -  -  -  789  52,178   נכסי מיסים שוטפים
               

  124,612  45,613  -  1,180  -  77,819   חייבים ויתרות חובה
               

  519,102  76,736  -  514  441,852  -   פרמיות לגבייה
               

השקעות פיננסיות עבור חוזים 
 8,951,981  8,951,981  -  -  -  -   תלויי תשואה

               
               : אחרותהשקעות פיננסיות

               
 2,104,632  -  -  176,527 1,546,165  381,940   נכסי חוב סחירים

               
 4,597,813  -  -  73,253 4,467,315  57,245   נכסי חוב שאינם סחירים

               
  265,883  -  9,707  81,436  -  174,740   מניות

               
  74,167  -  8,187  31,735  -  34,245   ותאחר

               
19,215,969  9,091,072 1,752,458  364,645 7,215,038  792,756   כ השקעות פיננסיות"סה
               

מזומנים ושווי מזומנים עבור 
  321,259  321,259  -  -  -  -   חוזים תלויי תשואה 

               
  267,497  -  -  43,875  -  223,622   וי מזומנים אחריםמזומנים ושו

               
19,804,725  9,412,331 1,752,458  408,520 7,215,038 1,016,378  סך הכל נכסים

              
  .בעיקר דולר אמריקאי  *)
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (יסי הצמדההתחייבויות בחלוקה לבסהנכסים ופירוט ה  .ז

     
  2007 בדצמבר 31ליום    

   
לא  ח"בש

  צמוד
 ח"בש

צמוד למדד

במטבע 
חוץ או 
 בהצמדה
  *) אליו

פריטים 
לא 

פיננסים 
  ואחרים

 התחייבויות
 בגין חוזים
תלויי 
  כ"סה  תשואה

  ח"אלפי ש   
              
               

  1,531,582  - 1,531,582  -  -  -   סך הכל הון 
               

               התחייבויות 
               

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  7,575,267  -  -  138,061 7,424,709  12,497   השקעה שאינם תלויי תשואה

               
התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  8,605,780  8,605,780  -  -  -  -   וחוזי השקעה תלויי תשואה

               
  148,791  -  440  -  -  148,351   התחייבויות מסים נדחים 

               
התחייבות בשל הטבות 

  72,582  -  -  -  -  72,582   נטו, לעובדים
               

  9,466  -  -  -  9,466  -  התחייבויות בגין מסים שוטפים
               

  786,009  144,220  2,974  79,635  127,707  431,473   זכאים ויתרות זכות
               

  1,075,248  -  -  - 1,062,848  12,400   התחייבויות פיננסיות 
               

 18,273,143  8,750,000  3,414  217,696 8,624,730  677,303   סך הכל התחייבויות 
               

 19,804,725  8,750,000 1,535,000  217,696 8,624,726  677,303   סך הכל הון והתחייבויות
               

  -  662,331  217,458  190,824)1,409,688(  339,075   סך הכל חשיפה מאזנית
               

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
מכשירים נגזרים במונחי 

  9,379  -  9,379  -  -  -   דלתא
               

  9,379  662,331  226,837  190,824)1,409,688(  339,075   כל חשיפהסך ה
               
  .בעיקר דולר אמריקאי  *)
  
  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדים לדוחות הכספייםבאורים

  
 

 124

  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה  .ח

  
  פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה  . 1

      
  2008 בדצמבר 31ליום     

    
לא  ח"בש

   צמוד
 צמוד ח"בש

   למדד

במטבע 
חוץ או 
 בהצמדה
    אליו

פריטים לא 
פיננסים 
  כ"סה   ואחרים

  ח"שאלפי     
            

  425,016  -  60,507  -  364,509    מזומנים ושווי מזומנים
              

  2,571,014  -  206,712  1,676,451  687,851    נכסים סחירים
              
  2,412,110  -  25,146  2,386,964  -    ים בלתי סחיריםנכס

              
  2,296,215  14,579  768,197  91,883  1,421,556    השקעות אחרות

              
  7,704,355  14,579  1,060,562  4,155,298  2,473,916    סך הכל הנכסים

              

  
  

  2007 בדצמבר 31ליום     

    
לא  ח"בש

   צמוד
 צמוד ח"בש

   למדד

במטבע 
חוץ או 
 בהצמדה
    אליו

פריטים לא 
פיננסים 
  כ"סה   ואחרים

  ח"שאלפי     
            
            

  321,259  -  36,840  -  284,419    מזומנים ושווי מזומנים
              

  2,637,811  -  219,968  1,908,229  509,614    נכסים סחירים
              

  3,311,444  -  152,263  3,092,955  66,226    תי סחיריםנכסים בל
              

  3,141,817  16,742  1,018,926  76,736  2,029,413    השקעות אחרות
              

  9,412,331  16,742  1,427,997  5,077,920  2,889,672    סך הכל הנכסים
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה  .ח

  
  סיכון אשראי עבור נכסים בארץ   . 2

     
  (*)דירוג מקומי    
  2008 בדצמבר 31ליום     

    -AAומעלה   
-BBB   
   A+ עד

  נמוך 
 (**) כ"סה   לא מדורג   BBB -מ

  ח"שאלפי     
            

            :נכסי חוב בארץ
 1,457,463    1,457,463    וב ממשלתיותאגרות ח

  1,180,419    106,403  327,413  746,603     סחירים-נכסי חוב אחרים 
  2,330,241  32,479  96,931  484,015  1,716,816    בלתי סחירים-נכסי חוב אחרים 

              
  4,968,123  32,479  203,334  811,428  3,920,882    סך הכל נכסי חוב בארץ

              
   -מזה

  524,219  -  64,442  124,058  335,719   ***)נכסי חוב בדירוג פנימי

            
  

  
  (*)דירוג מקומי    
  2007 בדצמבר 31ליום     

    -AAומעלה   
-BBB   
   A+ עד

  נמוך 
 (**) כ"סה   לא מדורג   BBB -מ

  ח"שאלפי     
            

            :נכסי חוב בארץ
  1,251,654        1,251,654   אגרות חוב ממשלתיות

  1,364,330    196,401  329,374  838,555    סחירים-נכסי חוב אחרים 
  3,023,957  5,363  153,142  751,079  2,114,373   בלתי סחירים-נכסי חוב אחרים 

             
  5,639,941  5,363  349,543  1,080,453  4,204,582   סך הכל נכסי חוב בארץ

            
   -מזה

  467,117  -  -  70,020  397,097   ***)נכסי חוב בדירוג פנימי
            
  

נתוני חברת ". מדרוג"ו" מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   (*)
  . מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים

  
כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. רים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירביהערך בספ  (**)

  .אשראי מירבי
  

  .נכסים מדורגים בדירוג פנימי אינם מדורגים בדירוג חיצוני  (***)
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  )המשך (ניהול סיכונים  -: 34באור 
  
  )המשך (מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה  .ח

  
   ל"ר נכסים בחוסיכון אשראי עבו  .3

  (*)דירוג בינלאומי    
  2008 בדצמבר 31ליום     

    -Aומעלה   
-BBB עד 

+BBB    
  נמוך 

 (**) כ"סה   לא מדורג   BBB -מ
  ח"שאלפי     
            

  211,620  13,535  23,387  54,268  120,430  ל"סך הכל נכסי חוב בחו
            

  
  

  (*)דירוג בינלאומי    
  2007 בדצמבר 31ליום     

    -Aומעלה   
-BBB עד 

+BBB    
  נמוך 

 (**) כ"סה   לא מדורג   BBB -מ
  ח"שאלפי     
            

  309,314  -  143,710  23,736  141,868  ל"סך הכל נכסי חוב בחו
            
  

, S&Pידי המפקח -ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על"המקורות לרמת הדירוג בחו  (*)
Mood'sו - Fitch .דירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחיםA כולל A- ועד 

A.+  
  

כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי  (**)
  .אשראי מרבי

  
  

  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 35באור 
  
   קשוריםיתרות עם בעלי עניין וצדדים  .א

  
  :ההרכב

  
  2008,  בדצמבר31ליום 

      

 בעל שליטה
  החברה(

   )האם

(*) בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
   אחרים

  ח"אלפי ש      
           

  1,475   -      נכסי חוב בלתי סחירים
  8,636   -      חייבים ויתרות חובה
  8,346   3,429      זכאים ויתרות זכות

           
 אלפי 543של בעל עניין עמדה על  שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנהיתרת הלוואות וחובות   (*)

  .ח"ש
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  )המשך  (יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 35באור 
  
  )המשך  (יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א

  
  )המשך  (:ההרכב

  
  2007,  בדצמבר31ליום 

   
 בדבר תנאים
   ראה באור

 בעל שליטה
  החברה(

   )האם

(*) בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
   אחרים

  ח"אלפי ש      
           

  2,796   -      נכסי חוב בלתי סחירים
  4,828   -      חייבים ויתרות חובה
  12,217   2,802      זכאים ויתרות זכות

  -   421,720   )ה(23   התחייבויות פיננסיות
           
 אלפי 548של בעל עניין עמדה על  ך השנהיתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במש  (*)

  .ח"ש
  
   עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב

  
  2008,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

      

 בעל שליטה
  החברה(

   )האם

בעל עניין  
וצדדים 
קשורים 
   אחרים

  ח"אלפי ש      
           

  1,209   -      רווחים מהשקעות והכנסות מימון
  1,040   -      הכנסות מעמלות

  )7,471(   3,714      הוצאות הנהלה וכלליות
  136   21,733      הוצאות מימון

           
      )25,447(   9,584  
           
  

  2007,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

      

 בעל שליטה
  החברה(

   )האם

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
   אחרים

  ח"אלפי ש      
           

  941   -      ות מימוןרווחים מהשקעות והכנס
  )5,917(   3,365      הוצאות הנהלה וכלליות

  217   11,030      הוצאות מימון
           
      )14,395(   6,641  
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  )המשך (יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 35באור 
  
  )המשך (עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
  

חוזי השקעה או מוצרים פיננסיים , חוזי ביטוח, מידי פעם, ם לרכושנושאי משרה בחברה עשויי
  .  הקבוצה וזאת בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגילידי-עלאחרים שהונפקו 

  
  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .ג

   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    
   2008   2007  
  סכום אנשים' מס  סכום אנשים' מס   
  ח"פי שאל    ח"אלפי ש      
              

  22,364   12   16,829   13   הטבות לזמן קצר 
  473   1   3,200   1   הטבות לאחר העסקה
  2,363   1   3,473   1  )31 באורראה (תשלום מבוסס מניות 

              
   13   23,502   12   25,200  
              

  
  הטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחרים  .ד

   בדצמבר31ם לשנה שהסתיימה ביו   
   2008   2007  
  סכום אנשים' מס  סכום אנשים' מס   
  ח"אלפי ש    ח"אלפי ש      
              

שאינם מועסקים בחברה לדמי ניהול 
  342   6   613   6   או מטעמה

              
   6   613   6   342  
              

  
   הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין  .ה
  

הכספית והביטוחית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך חלק מפעילותה   
אינן נושאות ריבית , יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות. העסקים הרגיל ובמחירי שוק

 לשנים. ת בגין סכומים לקבל או לשלםלא התקבלו או ניתנו כל ערבויו. ויישובן יעשה במזומן
החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין  2007-ו 2008,  בדצמבר31 ביום ושהסתיימ

  .סכומים לקבל מצדדים קשורים
  

   התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 36באור 
  
  התחייבויות תלויות  .א
  

  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות
  

 הנהלת להערכת, אשר בהן,  להלן1-18הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות בסעיפים 
על חוות דעת , המתבססת בין היתר) 18 - ו13, 9לעניין תובענות (החברה וכן הנהלת שומרה 

כי טענות ההגנה של החברה ושומרה תתקבלנה ) "More likely than not"(יותר סביר , משפטית שקיבלו
בבקשות . לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, והבקשות לאישור התובענות כייצוגיות תדחנה

 יותר סביר כי טענות ההגנה של ,כולה או חלקה, ביחס לתביעה, לאישור תובענות כייצוגיות בהן
או / ו החברהידי-עלנכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת , החברה ידחו

  .חברות מאוחדות
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  )המשך ( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 36באור 
  
  )ךהמש ( התחייבויות תלויות  .א
  

  )המשך ( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות
  

נכללו בדוחות , המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, להערכת הנהלת החברה
  החברהידי-עללכיסוי החשיפה המוערכת , במקום בו נדרשו הפרשות, הכספיים הפרשות נאותות

  .לא מהותייםבסכומים ההפרשות שכללה החברה הינן . או חברות מאוחדות/ו
  

אשר הוגשו בתקופת הדוח , להלן 19-20בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטת בסעיפים 
, הבקשות לאישור התובענות כיצוגיותלא ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את סיכויי , ולאחריה

  .הפרשה בגין תובענות אלוהכספיים ולפיכך לא נכללה בדוחות 
  

  :ר תובענות כייצוגיותלהלן פירוט הבקשות לאישו
  
 הוגשה כנגד החברה וסוכנות ביטוח הפועלת עימה תביעה ובקשה 2004,  בספטמבר21 ביום  .1

כמו גם , לטענת התובע הטעתה החברה. בהתאם לחוק הפיקוח, לאישורה כתובענה ייצוגית
 בכך שהנפיקה פוליסות לביטוח כלי שייט, את מבוטחיה בביטוח כלי שייט, סוכנות הביטוח

מבקש התובע להשיב את , במסגרת התביעה. בלא שהיה בידיה רישיון מבטח בענף זה
במהלך שבע השנים , ידי מבוטחים אחרים כאמור-הפרמיות ששולמו לחברה על ידו ועל

.  דולר330סכום התביעה האישית של התובע עומד על סך של . שקדמו להגשת כתב התביעה
והוא מבקש לכמתו לאחר קבלת פרטים , י התובעיד-סכום התובענה הייצוגית לא כומת על

  .מהחברה
  

ניתנה החלטה הדוחה את בקשת האישור ככל שהיא מתייחסת לעילת , 2009 בינואר 23ביום 
ההטעיה בנזיקין ועילת הפרת חובה חקוקה אך מאשרת את התובענה כייצוגית ככל שהיא 

א השבה או פיצוי עד כאשר הסעד הנתבע הו, מתייחסת לעילת עשיית עושר ולא במשפט
לגובה הפרמיה ששולמה עבור כל אחת מן הפוליסות בתקופה הרלבנטית בה לא היה בידי 

 החברה הגישה כתב הגנה. בכפוף להפחתות בהתאם לעקרונות ההשבה החברה היתר בענף
במקביל הגישה החברה לבית  .ובקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה לאשר את התובענה כייצוגית

  .  ההחלטהבקשה לעיכוב ביצועבקשת רשות ערעור ולבית המשפט המחוזי המשפט העליון 
  
תביעה ובקשה , יפו-אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2004,  באוקטובר18 ביום  .2

נגד החברה ונגד שתי חברות ביטוח )  בקשת האישור-להלן (לאישורה כתובענה ייצוגית 
ישורה כתובענה ייצוגית הוגשו מכוח חוק התביעה והבקשה לא).  הנתבעות-להלן (נוספות 

לטענת התובעים הטעו הנתבעות את התובעים . 1995-ה"הפיקוח וחוק הגנת הצרכן התשנ
בכך שלא הביאו , ומבוטחים נוספים בביטוח בריאות אשר הינם חיילים בשירות צבאי

 בכיסוי מכיוון שהשימוש, לידיעתם כי החל ממועד גיוסם היקף הכיסוי הביטוחי הינו זניח
מותנה בהסכמה מוקדמת של הצבא וכן בשל העובדה שקבלת טיפול , ידי חייל-הביטוחי על

מבקשים התובעים , במסגרת התביעה. מגורם אזרחי תשלול את אחריות הצבא לפציעת החייל
ידי מבוטחים נוספים כאמור בתקופת -להשיב את הפרמיות ששולמו לנתבעות על ידם ועל

סכום התביעה האישית . שבע השנים שקדמו להגשת כתב התביעהבמהלך , היותם חיילים
סכום התביעה הייצוגית לא כומת על ידי . ח" ש4,883כנגד כל הנתבעות עומד על סך של 

מציינים התובעים , עם זאת. התובעים והם מבקשים לכמתו לאחר קבלת פרטים מהנתבעות
 .ח" מליון ש70 -בסדר גודל של ככי הם מעריכים את סכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות 

ניתן פסק דין הדוחה את בקשת האישור ככל שהיא מתייחסת לעילת , 2009 בינואר 15ביום 
ההטעיה ולסעד הפיצוי בגינה אך מאשר את הבקשה לעניין הסעד ההצהרתי בלבד וקובע כי 

י כפוף על הנתבעות להודיע למבוטחים טרם גיוסם כי השימוש בפוליסה בזמן השירות הצבא
   .  להוראות הצבא
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  )המשך ( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 36באור 
  
  )המשך ( התחייבויות תלויות  .א
  

  )המשך ( בקשות לאישור תובענות כייצוגיות
  
יפו תביעה כנגד החברה -אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2004,  בדצמבר19 ביום  .3

עניינה של התביעה הינה טענה של ).  הבקשה-ן להל(ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית 
  .או הסכמתו/הטעיה צרכנית במכירת הרחבות לפוליסת דירה ללא בקשת המבוטח ו

  
הסעד העיקרי המבוקש בתובענה הינו להשיב לתובעים את דמי הביטוח שנגבו בגין ההרחבות 

.  לבקשההחברה הגישה תשובה. כאמור במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת התובענה
בקשה זו לתיקון התביעה והבקשה התקבלו . התובע הגיש בקשה לתיקון הבקשה והתביעה

הגיש התובע בקשה מתוקנת והחברה הגישה , בהתאם. ועל כך הגישה החברה ערעור שנדחה
 התקיים דיון והצדדים הגישו סיכומיהם 2008,  במאי19ביום . את תגובתה לבקשה המתוקנת

  . בכתב
  

  -להלן ( הוגשה כנגד החברה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית 2005, נובמבר ב21 ביום  .4
עניינה של התובענה הוא בפרשנות נספח לפוליסות ביטוח חיים המתייחס ). בקשת האישור

הטענה המרכזית בתובענה ).  נספח נכות תאונתית-להלן (לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית 
את חבותה בכל הקשור לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית הכלול בנספח הינה כי החברה מסייגת 

ולפיכך מפרה , וזאת דרך חישוב תגמולי הביטוח שלא בהתאם להוראות הנספח, נכות תאונתית
לפי , פעולה שהינה,  הגילוי הקבועה בחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו מכוחוחובתהחברה את 

האירוע הביטוחי בנוגע להיקף הכיסוי הביטוחי ובניגוד בבחינת הטעיה לאחר קרות גם , הטענה
  .להוראות החוק האמור

  
התובע הינו תשלום הפער בין סכום הפיצוי המגיע לו לטענתו לפי ידי -עלהסעד המבוקש 

, פרשנותו את הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם לו בפועל לפי פרשנות החברה את הפוליסה
פי נספח נכות תאונתית והתשלום בוצע -זכאים לפיצוי עלוזאת לגבי כלל המבוטחים שהיו 

, ח" ש17,599סכום התביעה האישית של התובע הועמד על סך של . בשבע השנים האחרונות
בעוד שלגבי כלל חברי הקבוצה אין בידי התובע נתונים המאפשרים עריכת אומדן של הנזק 

התלונה בעניין העולה . 2006, החברה הגישה את תגובתה לבקשה בחודש אפריל. הכולל
,  במאי17בהחלטת סגנית המפקח מיום ו, בתובענה שהגיש המבקש למפקח נמצאה מוצדקת

את תגמולי ,  על החברה לחשב ממועד ההכרעה ואילך כי,נקבע ) ההכרעה-להלן  (2006
פי הפוליסה בדרך שנקבעה בהכרעה ולא בדרך בה נהגה החברה לחשב את תגמולי -הביטוח על

התיק בערעור קבוע . 2006,  באוקטובר30על הכרעה זו הגישה החברה ערעור ביום . הביטוח
ניתנה החלטה המאשרת את בקשת האישור בהתאם , 2009 בינואר 11ביום . לסיכומים בכתב

הנתבעת הגישה . כן נקבע כי על החברה להגיש כתב הגנה. לעילות ולסעדים כמפורט בהחלטה
בקשה , לבית המשפט המחוזי, עור על החלטה זו וכןלבית המשפט העליון בקשת רשות ער

  . לדחיית מועד בירורה של התובענה הייצוגית
  
 -להלן ( הוגשה כנגד החברה תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית 2006,  באפריל3 ביום  .5

עניינה של התביעה . 2006-ו"התשס, הבקשה הוגשה מכוח חוק תובענות ייצוגיות). הבקשה
אשר גבתה החברה מציבור , לכאורה, של תשלומים בלתי חוקיים, לפי הנטען, גבייהוהבקשה ב

לטענת . מבוטחיה שהתקשרו עימה בפוליסת ביטוח בריאות או פוליסת ביטוח חיים
החברה עושה לעצמה מנהג בעת התקשרותה עם מבוטחיה בפוליסה חדשה וכן , התובעים

, ובכללם התובעים, לחייב את המבוטחים, תאו הרחבות בפוליסה קיימ/בעת ביצוע שינויים ו
) לפי העניין( בחודש בו התקשרו עם החברה או הרחיבו את הכיסוי הביטוחי 1-בפרמיה למן ה

.  בחודש ולעתים אף בסוף החודש1-וזאת גם באותם מקרים בהם ההתקשרות בוצעה לאחר ה
ועד למועד בו  בחודש הרלבנטי 1-לטענת התובעים אין חולק כי בגין כל התקופה שמה

  .לא ניתן הכיסוי הביטוחי נשוא הפוליסה החדשה או ההרחבה, התקשר המבוטח עם החברה
  

הטעתה החברה את ציבור לקוחותיה תוך הפרת חובת , במעשיה הנטענים, לטענת התובעים
תום הלב כלפיהם וכי הם והקבוצה אותה הם מבקשים לייצג זכאים להשבה של החלק העודף 

הנזק האישי של התובעים הועמד על ידם על סך של . תה מהם שלא כדיןשל הפרמיה שנגב
 16ביום . הצדדים ניהלו מגעים לסיום המחלוקות ביניהם בדרך של פשרה .ח" ש389

 חתמו הצדדים על הסכם פשרה אשר הוגש לבית המשפט בצירוף בקשה 2007, באוקטובר
  .לאישורו
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  )המשך ( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 36באור  
  

  )המשך (בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

  )המשך(  .5
  

במסגרתו הורה בית המשפט לצדדים למסור לו ,  התקיים דיון מקדמי2007,  בנובמבר28ביום 
 מינה בית המשפט מומחה 2007,  בדצמבר12ביום . שמות של מומחים מוצעים בלתי תלויים

. 2008התיק נקבע לדיון בחודש יוני .  הפשרהאשר בוחן בימים אלה את סבירותו של הסכם
 22ביום . הצדדים הגישו בקשה לדחיית מועד הדיון עד להשלמת הבדיקה של המומחה

באוקטובר הגישו הצדדים הסכם פשרה מתוקן ובמסגרת הדיון שהתקיים התבקש המומחה 
רסום לאחר הגשת חוות הדעת המשלימה הורה בית המשפט על פ. להגיש חוות דעת משלימה

 הגיש 2009,  במרס19ביום . הסכם הפשרה והעברת עותק ממנו ליועץ המשפטי לממשלה
  .היועץ המשפטי לממשלה עמדתו בתיק

  
להלן ( הוגשה כנגד החברה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית 2006,  באפריל25 ביום  .6

ענינה של התובענה . 2006-ו"התשס, הבקשה הוגשה מכח חוק תובענות ייצוגיות).  הבקשה-
בפוליסה קבוע , לטענת התובעים. של החברה) הפוליסה-להלן(בפוליסת אובדן כושר עבודה 

שמשמעותו היא כי תגמולי ביטוח בגין , )בת שלושה חודשים (”תקופת המתנה“תנאי שעניינו 
אירוע ביטוחי בתקופת הפוליסה ישולמו רק החל מתום תקופת ההמתנה ובתנאי שהמבוטח 

כמו (החברה , לטענת התובעים. חסר כושר עבודה במועד זה וכל עוד נמשך אי הכושרעדיין 
גובה דמי ביטוח גם )  הנתבעות-להלן ביחד , גם חברות ביטוח נוספות הנתבעות בתובענה

, בשלושת החודשים האחרונים שלפני תום תקופת הביטוח וזאת למרות שלפי תנאי הפוליסה
תגמולי ביטוח לפי הפוליסה במידה ומקרה הביטוח יארע מבוטחים לא יהיו זכאים לקבלת 

  .בשלושת החודשים האחרונים שלפני תום תקופת הביטוח בשל תקופת ההמתנה הנזכרת
  

הפרו , פעלו בחוסר תום לב, על בסיס האמור טוענים התובעים כי הנתבעות הטעו אותם
במשפט וכי התנאי בדבר הפרו חובות חקוקות ועשו עושר ולא , פעלו ברשלנות, חובות שבדין

  .הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד" תקופת המתנה"
  

מתן צו המחייב את , אישור התובענה הייצוגית, ידי התובעים הינו-הסעד המבוקש על
 ולגבות דמי ביטוח בגין תקופת שלושת החודשים האחרונים שלפני תום להפסיקהנתבעות 

 הביטוח שגבו מחברי הקבוצה בגין תקופת הפוליסה וכן חיוב הנתבעות להשיב את דמי
הנזק ,  על חוות דעת שצורפה לתובענה מטעמםובהתבססהתובעים לטענת . התקופה האמורה

ח לכלל " מליון ש47.6 מוערך באופן ראשוני בסך של 1998 - 2004הכולל של הקבוצה לשנים 
ה הגישה החבר. ח כנגד החברה" מליון ש5.4סך של ) פי חוות הדעת-על(הנתבעות ומתוכו 

ביום  .התיק נקבע לסיכומים בכתב אשר הוגשו על ידי הצדדים. 2006,  בנובמבר6תשובתה ביום 
הפרת חובה , ניתן פסק דין המאשר את בקשת האישור בעילות של הטעיה, 2009 בפברואר 3

כן נקבע כי על . תנאי מקפח בחוזה אחיד ועשיית עושר ולא במשפט, הפרת תום לב, חקוקה
, בקשה לדחיית מועד בירורה של התביעה הייצוגית החברה הגישה .ש כתב הגנההחברה להגי

וזאת עד להכרעת בית המשפט , לדחיית מועד הגשת כתב הגנה ולדחיית מועד פרסום המודעה
  .העליון בבקשת רשות ערעור שבכוונת החברה להגיש על ההחלטה לאשר את התובענה כייצוגית

  
 -להלן (גם כנגד חברות ביטוח נוספות - כמוהחברהה כנגד  הוגש2007 , באוגוסט20 ביום  .7

הבקשה הוגשה מכח ).  הבקשה-להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה יצוגית , )הנתבעות
עניינה של התובענה הוא דרישה להחזר מלוא תשלומי . 2006-ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיות

ם חדשים שהצטרפו לביטוח בריאות  פרמיות חודשיות ראשונות ששולמו על ידי מבוטחי3
 3בגין תקופת אכשרה בת , של הנתבעות)  פוליסות בריאות-להלן " (ביטוח ניתוח"או /ו

).  תקופת אכשרה-להלן (תחילת תוקפן של פוליסות הביטוח שתחילתה במועד חודשים 
 מכיוון שעל פי תנאי פוליסות הבריאות מקרה ביטוח שחל במהלך תקופת, לטענת התובעים

אזי לכאורה המבוטח משלם דמי ביטוח , האכשרה לא מוכר כמקרה שלגביו חל כיסוי ביטוחי
 ומכאן שגביית דמי הביטוח, או שירות שאיננו מסופק לו משך תקופת האכשרה/עבור מוצר ו

הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו החזר מלא של דמי הביטוח . בתקופה זו הינה שלא כדין
 והפסקת גביית דמי ביטוח ל במהלך תקופת האכשרה"חים בפוליסות הנששולמו על ידי מבוט

 הועמד על סך של החברההנזק האישי של התובע שהינו מבוטח . בגין תקופה אכשרה בעתיד
בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות ) משוערך ליום הגשת התביעה(ח " ש280

 מליון 731 -על ידי התובעים בסך של כחושב והוערך ) לרבות בגין פוליסות שבוטלו בעבר(
  .לבקשה החברה הגישה תגובתה .ח"ש
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  )המשך ( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 36באור 
  

  )המשך (בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  
 -להלן ( הוגשה כנגד החברה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה יצוגית 2007,  באוגוסט8 ביום  .8

עניינה של התובענה . 2006-ו"התשס,  הוגשה מכח חוק תובענות ייצוגיותהבקשה). הבקשה
הוא הפחתת תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח של אובדן גמור או אובדן גמור להלכה 

שלא כדין ובניגוד להנחיית המפקח לפיה על מבטח לפרט , על פי הטענה, וזאת, בביטוח רכב
המשתנים המיוחדים שבמחירון העשויים בפני המבוטח בשלב הצעת הביטוח פירוט של 

 להשפיע על ערך הרכב לצורך חישוב תגמולי הביטוח במקרי ביטוח כאמור וזאת תוך ביצוע
הסעד המבוקש בתובענה הינו השבה של ההפרש . הפרת חוזה והתעשרות שלא כדין, הטעיה

 שהחברה ל לבין סכום תגמולי הביטוח"בין סכום תגמולי הביטוח ללא השפעת המשתנים הנ
בעוד שהנזק , ח" ש4,550הנזק האישי לתובע על פי התובענה הועמד על סך של . שילמה בפועל

 החברה טרם הגישה .ח" מליון ש87המצרפי לכלל חברי הקבוצה הוערך על ידי התובע בסך של 
  . לבקשהתגובתה

  
הנזק .  שומרהכנגד, 2007,  ביולי22הוגשה ביום ,  לעיל8 דומה לזו המפורטת בסעיף תובענה  .9

שומרה טרם הגישה . ח" מיליון ש60המצרפי לכלל חברי הקבוצה הוערך על ידי התובע בסך של 
  .בקשהלתגובתה 

  
 -להלן (גם כנגד חברות ביטוח נוספות -כמו, כנגד החברה הוגשה, 2008 , בינואר3 ביום  .10

שה הוגשה מכח הבק).  הבקשה-להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה יצוגית , )הנתבעות
דרישה להחזר סכומים בעניינה של התובענה הוא . 2006-ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיות

על פי ". תת שנתיות"נגבו ביתר ושלא כדין בגין מרכיב תשלום בפוליסות המכונה נטען כי ש
הן בשל גביית , הגביה ביתר נובעת הן מגביה בשיעור העולה על השיעור המותר, הטענה

 שנתיות בגין חלקים או תשלומים בפוליסה שהתשלום אינו אמור לחול עליהם מרכיב התת
וכן בשל גביית ") גורם פוליסה"סכון בפוליסה או בגין תשלום המכונה יחלק החבגין כגון (

ילות ע. והכל בניגוד להנחיות המפקח, המרכיב האמור בפוליסות שאינן פוליסות ביטוח חיים
, תקנות הפיקוח וחוזרי המפקח,  הפרת הוראות חוק הפיקוח:הנטענות הןהעיקריות התביעה 

הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו החזר סכום . ר תום לב ועשיית עושר ולא במשפטסחו
 וכן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את ,התת שנתיות שנגבה שלא כדין כמתואר בתובענה

הוערך על פי העולה מכתב חד ביהתובעים כל הנזק האישי של . דרך פעולתן כמתואר לעיל
בעוד שסכום התביעה הכולל ) בגין שנת ביטוח אחת(ח " ש1,683 -התביעה בסך כולל של כ

חושב והוערך על ידי התובעים בסך )  השנים האחרונות7בגין תקופה של (כנגד כל הנתבעות 
והכל , ח" מליון ש229 -מתוכם יוחס לחברה סך נזק כולל של כ, ח" מיליארד ש2.3 -של כ

 החברה טרם הגישה תגובתה. בהתבסס על הערכות והנחות שהניחו התובעים לענין זה
  .לבקשה

  
 -להלן (גם כנגד חברות ביטוח נוספות -כמו,  הוגשה כנגד החברה2008 , בינואר3 ביום  .11

הבקשה הוגשה מכח ).  הבקשה-להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה יצוגית , )הנתבעות
סכומים הדרישה להחזר בעניינה של התובענה הוא . 2006-ו"התשס, ייצוגיותחוק תובענות 

משתתף "נגבו ביתר ושלא כדין בגין מרכיב דמי הניהול בפוליסות ביטוח חיים מסוג נטען כי ש
 1981-ב"התשמ, )תנאים בחוזי ביטוח(בניגוד לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח , "ברווחים

גביית דמי ) א: (הגביה שלא כדין הינה בשתי דרכים, הטענהעל פי ).  תקנות הפיקוח-להלן (
ערך ו לחודש מהשווי המש0.05%למעלה משיעור של (ניהול קבועים בשיעור גבוה מהמותר 

גביית דמי ניהול משתנים מדי חודש במקום לגבות את דמי הניהול ) ב (-ו) של תיק ההשקעות
, הפרת הוראות חוק הפיקוח,  שוואהטעיה ומצג: עילות התביעה הנטענות הן. בסוף השנה

הסעד המבוקש על  .חוסר תום לב ועשיית עושר ולא במשפט, ת הפיקוח וחוזרי המפקחותקנ
ידי התובעים הינו החזר סכום דמי הניהול העודפים שנגבו על פי הטענה שלא כדין או 

  וכן מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דרך,התשואה שהפסידו כמתואר בתובענה
 הועמד על סך של של החברההנזק האישי של התובע שהינו מבוטח . פעולתן כמתואר לעיל

בגין (בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות , )בגין שנת ביטוח אחת(ח " ש5.45
, ח" מליון ש244 -חושב והוערך על ידי התובעים בסך של כ)  השנים האחרונות7תקופה של 

והכל בהתבסס על הערכות והנחות , ח" מליון ש18 - כולל של כמתוכם יוחס לחברה סך נזק
  .  לבקשה החברה טרם הגישה תגובתה.שהניחו התובעים לענין זה
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  )המשך ( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 36באור 
  

  )המשך (בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

 -להלן (גד חברות ביטוח נוספות  כמו גם כנ, הוגשה כנגד החברה2008,  בפברואר18 ביום  .12
תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , ) הנתבעות-וביחד , חברות הביטוח הנוספות

עניינה של . 2006-ו"התשס, הבקשה הוגשה מכוח חוק תובענות ייצוגיות).  הבקשה-להלן (
 ביטוח כחלק מתשלום תגמולי, כביכול, התובענה הינה הטענה לפיה הנתבעות אינן משלמות

לפי חוק מס " עוסקים"למבוטחים או ניזוקים שהינם ' בביטוחי רכב רכוש וביטוח רכב צד ג
 ירידת ערך הרכב ועלות חוות דעת , מ בגין עלות תיקוני הרכב"את רכיב המע, ערך מוסף
באופן בו תקבולי הביטוח , וזאת שלא כדין, אשר בעלות תשלומם נשאו התובעים, השמאים
על פי הדין אין באפשרותם של בעלי , מאחר ולטענת התובעים,  בחסר,לכאורה, שולמו

כנגד (התובעים טוענים . מ ששילמו"הרכבים המסחריים לנכות באופן מלא את תקבולי המע
מ במסגרת חישוב ירידת "כי הן אינן כוללות את רכיב המע) חברות הביטוח הנוספות בלבד

לנכות " עוסק"על , וסרות תקנות מס ערך מוסףא, 2005על אף כי החל מחודש יולי , ערך הרכב
אפילו הרכב , "רכב פרטי"מ לצורכי מס התשומות בגין רכישה או יבוא של "את רכיב המע

בגין , 2' הנזק האישי לתובע מס .משמש או נועד לשמש את העוסק אך ורק לצרכי עסקו
בתוספת הפרשי , ח"ש 108בסך של , כנזכר בתביעה, מוערך על ידו, האירוע המיוחס לחברה

בשם כל הקבוצה , התובעים אומדים את סכום התביעה כנגד כל הנתבעות. הצמדה וריבית
  .ח"ש מיליוני 100אותם הם מבקשים לייצג בסך של 

  
אשר לא קיבל החזר , או תאגיד/ כל אדם ו-הינה  הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג  

ד שמאי "חוו, על תיקונים(ולי ביטוח מהנתבעות במסגרת קבלת תקב) מלא או חלקי(מ "מע
או כל אדם /ו, אשר התקבלו במשך שבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, )וירידת ערך הרכב

אשר בתחשיב הפיצוי שקיבל מהנתבעות בגין ירידת ערך הרכב לא הובא בחשבון , או תאגיד/ו
,  ביולי10יום וזאת החל מ, ל"מ על ערך הרכב במועד הרלבנטי לעריכת התחשיב הנ"רכיב המע

כי בשלב זה אין באפשרותם לדעת את המספר המדויק של , התובעים מציינים.  ואילך2005
הטעיה והפרת חובת גילוי על פי : עילות התביעה הנטענות הן .יחידי הקבוצה המיוצגת
התנהגות שלא בתום , הפרת חובה חקוקה לרבות חוק חוזה ביטוח, הוראות חוק הגנת הצרכן

הסעדים . ועשיית עושר ולא במשפט) חלק כללי(ך מקובלת בניגוד לחוק החוזים לב ושלא בדר
הצהרתי לפיו על הנתבעות להביא /מתן פסק דין עשה: המבוקשים על ידי התובעים הינם

הצהרתי לפיו / מתן פסק דין עשה,מ בכלל החישוב לירידת ערך הרכב"בחשבון את רכיב המע
שמאות וירידת , בגין תיקון הרכב, ולי הביטוחעל כל אחת מהנתבעות לשלם במסגרת תקב

; מ אשר על פי הדין לא ניתן לנכותו באמצעות מס תשומות"את אותו חלק המע, ערך הרכב
מ "את המע) ובכללם לתובעים( להורות לכל אחת מהנתבעות לשלם ליחידי הקבוצה המיוצגת

,  ביולי10 ערך הרכב מיום וירידת(ח שמאי "בדיקת ודו, על תקבולי הביטוח בגין תיקונים לרכב
וזאת , מ שאינו ניתן לניכוי במס תשומות על פי הדין"בשיעור אותו חלק המע, ) ואילך2005

 לחוק 'א28בתוספת ריבית מיוחדת לפי סעיף , לשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור
  .בקשהלהחברה הגישה תגובתה . או הפרשי הצמדה וריבית כדין, חוזה ביטוח

  
 ביטוח חברות כנגד גם כמו ,שומרה וכנגד, החברה כנגד הוגשה 2008, בפברואר 20 ביום  .13

 לאישורה ובקשה תובענה, )הנתבעות - ביחד להלן (מבטח שאיננו נוסף תאגיד וכנגד, נוספות
 עניינה). התובענה - להלן (2006-ו"התשס, ייצוגיות תובענות לחוק בהתאם ייצוגית כתובענה

 הנתבעות של כדין שלא ובהתעשרות גילוי באי, בהטעיה, הטענה ילפ, הינה, התובענה של
 מפני] ריידר [נוסף ביטוחי כיסוי בגין, לרכב מקיף ביטוח בפוליסת ביטוח דמי גביית באמצעות

 שמע מערכת מורכבת בהם רכבים בדגמי לרכב שמע מערכת של החלפה או/ו גניבה
 בגביית מדובר, התובעים לטענת). אינטגראלית שמע מערכת -להלן  (מקורית אינטגראלית

 כה בהיקף לממשו נדרשות שהן או/ו הכיסוי לממש נדרשות לא הנתבעות, בפועל שכן, שווא
 על הנגבה לזה השווה בסכום או כלשהו בסכום ביטוח בדמי בגינו לחייב ראוי לא כי עד, זניח
 ניתן כי למבוטחיהן גילו או/ו יידעו לא הנתבעות כי התובעים טוענים, כן כמו. בפועל ידן

  הקבוצה.האינטגראלית השמע מערכת של הביטוחי הכיסוי את הביטוח מפוליסת להסיר
 מנוי או/ו מקיף ביטוח פוליסת רכש אשר מבוטח כל הינה לייצג התובעים מבקשים אותה
, האחרונות השנים בשבע שילם ואשר, הנתבעות מאת ספציפית חבילה של ביטוחי לכיסוי

 למערכת ביטוחי כיסוי עבור מנוי דמי או/ו ביטוח דמי, לרכב מקיף ביטוח פוליסת במסגרת
  . אינטגראלית שמע
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  )המשך ( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 36באור 
  

  )המשך (בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  
  )המשך(  .13
  

. בממוצע, ח"ש 50 -כ של סך על הקבוצה מחברי אחד לכל האישי הנזק את מעמידים התובעים
 .ח"ש מיליוני של רבות בעשרות מדובר כי מעריכים אך, לקבוצה הנזק את אמדו טרם התובעים
, )ביטוח (פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק, )כללי חלק (החוזים חוק מכוח הינן התביעה עילות
 .במשפט ולא עושר עשיית וחוק, )חדש נוסח( הנזיקין פקודת, המכר חוק, הצרכן הגנת חוק

 לכיסוי הנוגעת בפוליסה ההוראה ביטול הינם התובעים ידי על המבוקשים העיקריים הסעדים
 דמי החזר על שיורה הנתבעות כנגד עשה צו מתן, ברכב אינטגרלית שמע למערכת ביטוחי
 הביטוח מדמי היחסי החלק הפחות לכל או, אינטגראלית שמע למערכת כיסוי בגין הביטוח
 וכן כדין שלא, הטענה פי על, הנתבעות ידי על שנגבו, )בפועל הסיכון שיעור את המשקלל (כאמור
 החברה .הקבוצה של מדויק וזיהוי הנתבע הנזק וכימות בירור לצורך מסמכים להמצאת בקשה

  . לבקשההגישה תגובתה
  

 לאישורה ובקשה תובענה, )הנתבעת - להלן( חברהה כנגד הוגשה 2008, סבמר 23 ביום  . 14
 עניינה). התובענה - להלן (2006-ו"התשס, ייצוגיות תובענות לחוק בהתאם תייצוגי כתובענה

 - א"התשמ, ביטוח חוזה לחוק) א(28 סעיף של לכאורה בהפרה, הטענה לפי, ואה התובענה של
, )פרטי רכב לביטוח חוזה תנאי (ביטוח עסקי על הפיקוח לתקנות לתוספת) ז(27 ותקנה 1981

 משולמים והכספים, ביטוח לתגמולי תביעה מוגשת בו וםמק כי המורות, 1986 - ו"התשמ
 ריבית הביטוח לתגמולי להוסיף המבטח על, התביעה הגשת מאת ימים 30 בחלוף לתובע
 למועד ועד התביעה הגשת ממועד יום 30 חלוףמש התקופה בעבור 4% בשיעור שנתית

 ומחתימה מורכא הריבית תוספת מתשלום נמנעת הנתבעת, התובע לטענת. בפועל התשלום
  . מתעשרת הנתבעת שלא כדין, לטענת התובע, בכך. סילוק כתבי על התובעים את

  
 להגשת הקודמות השנים 7 במשך, אשרהקבוצה אותה מבקש התובע לייצג כוללת כל אדם   
 הנתבעת אצל מבוטח היה אם בין, פרטי לרכב נזק בשל ביטוח תגמולי מהנתבעת בליק, תובענהה

 תגמולי אדם לאותו שולמו בו מקום, )נפגע ('ג כצד ביטוח תגמולי קיבל אם ובין מקיף בביטוח
 תגמולי לכספי שצורפה וללא לנתבעת התביעה הגשת מיום ומעלה יום 30 בחלוף הביטוח
 -כ הינו התובע טוען לו האישי הנזק. הדין מהוראות כמתחייב 4% בגובה שנתית ריבית הביטוח

 הפרת: הן התביעה עילות .ח"ש מיליון 19.3 -בכ כולה קבוצהל הנזק סך את מעריך והוא, ח"ש 14
 לביטוח חוזה תנאי (ביטוח עסקי  על  הפיקוח ותקנות ביטוח חוזה חוק מכוח חקוקות חובות
  .החברה הגישה תגובתה לבקשה.  במשפט ולא עושר עשיית וכן) פרטי רכב

  
 ובקשה תובענה)  הנתבעת-להלן (ה בבית הדין לעבוד חברהה כנגד הוגשה 2008, באפריל 14 ביום  .15

). התובענה - להלן (2006-ו"התשס, ייצוגיות תובענות לחוק בהתאם ייצוגית כתובענה לאישורה
 המכונות פוליסות במסגרת נשים של לרעה בהפליה, הטענה לפי, ואה התובענה של עניינה

, מבוטחותנשים  לזכות נוהגת הנתבעת, הטענה פי על. 2001 שנת לפני שהופקו, "מנהלים ביטוחי"
 בנימוק, זהים נתוניםעל ב גבר מבוטח שמקבל מזו נמוכה חודשית בגמלה, הפרישה לגיל בהגיען

 פרמיית נשיםמ גובה הנתבעת, הטענה לפי, זאת לעומת. יותר גבוהה נשים של החיים תוחלת כי
 נמוכים נםהי נשים של התמותה ששיעורי אף על, מגברים גובה שהיא לזה זהה בשיעור" ריסק"

 המגדרים בין מבחינה והנתבעת מאחר אסורה הפליה משוםיש , התובעת לטענת, בכך. בהרבה
  .לטובתה פועלת ההבחנה כאשר
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  )המשך (בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  
  )המשך(  .15

  
 פוליסות מהנתבעת רכשו אשר הנשים ללכ הינה לייצג התובעת מבקשת אותה הקבוצה  

 לא אך אהגמל תשלום לעניין לנשים גברים בין הבחנה נערכה בהן" מנהלים ביטוח "המכונות
 האישי הנזק את מציינת איננה התובעת. ריסק פרמיית לעניין המינים בין הבחנה נעשתה
 אלפי בעשרות ידה על המוערך (הקבוצה היקף לאור כי טוענת התובעת. לטענתה, לה שנגרם
: הן התביעה עילות. ח"ש מיליוני במאות מוערך הקבוצה חברות לכלל שנגרם הנזק) נשים
 ולמקומות בידור למקומות בכניסה, בשירותים, במוצרים הפליה איסור לחוק בניגוד הפליה

; במשפט ולא עושר עשיית; הפיקוח חוק הוראות הפרת; ")הפליה איסור חוק: "להלן (ציבוריים
 החוזים בחוק כמשמעותו אחיד בחוזה" מקפח תנאי "וקביעת הצרכן הגנת חוק הפרת

 יורה או/ו יקבע הדין בית כי הינם התובעת ידי על המבוקשים העיקריים הסעדים .האחידים
 כל או/ו בפוליסה הוראה וכל, לדין מנוגדת, הטענפי הל, הנתבעת נוהגת בה ההפליה) א: כי

 הזכות הקבוצה חברות ויתר התובעת בידי) ב; ומבוטלות ותבטל - זו הפליה של מכוחה פעולה
 הנוהגים לאלה אישה למבוטחת הגמלה מקדמי את להשוות) 1: הבאות החלופות בין לבחור

 הסכום יוגדל אגמל במקום פעמי חד תשלום של במקרה כי ולהורות, גיל באותו גבר למבוטח
 הגמלה למקדם גבר למבוטח אהגמל מקדם שבין יחסהתאם לב אישה למבוטחת פעמי החד

 הריסק סכומי  שלרטרואקטיבית ופרוספקטיבית ההפחת) 2. הרלבנטי בגיל אישה למבוטחת
 על והעמדתם, זה מסוג בפוליסה המבוטחות ויתר התובענה נשוא בפוליסה מהתובעת שנגבו
  הצבירה לסכומי יצורפו שיופחתו הסכומיםכאשר , אישה למבוטחת הראויים הריסק סכומי
 יהיה שניתן כך סעדים פיצול להתיר הדין מבית מבקשת התובעת, כן כמו. התובעת של סכוןלחי

החברה הגישה בקשה . הפליה איסור בחוק כקבוע נזק הוכחת ללא הפיצוי את בנפרד לתבוע
בית . לסילוק התובענה על הסף בשל העדר סמכות עניינית של בית הדין לעבודה לדון בתובענה

.  להגיש את תגובתה לגוף התובענה והבקשה עד להכרעה בבקשה לסילוקהדין התיר לחברה לא
ד "על החלטה זו הוגש ערעור לביה. ל"נעתר בית הדין לבקשת הסילוק הנ, 2008 באוקטובר 2ביום 

  . הוגשו סיכומים מטעם החברה במסגרת ערעור זה2009הארצי ובחודש ינואר 
  

בענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בהתאם  הוגשה כנגד שומרה תו2008,  ביולי30ביום   .16
, לפי הטענה, עניינה של התובענה הינה).  התובענה- להלן (2006-ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיות

) א(12סעיף , 1981-א"התשמ, לחוק חוזה ביטוח) ג(56 -ו) א(56, 67, 65בהפרה לכאורה של סעיפים 
 והוראה 1986-ו"התשמ, ) חוזה לביטוח רכב פרטיתנאי(לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

על המבטח , לתגמולי ביטוח' המורים כי מקום בו מוגשת תביעת צד ג, של המפקח על הביטוח
לרבות , את מלוא הסכומים שהמבוטח צריך היה לשלמם בשל מקרה הביטוח' לשלם לידי צד ג

את מלוא ' להשיב לצד גאו / נמנעת מלשלם ושומרה, לטענת התובע. את שכר טרחת השמאי
הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה כל אדם אשר היה זכאי לקבל  .שכר טרחת השמאי

 ושומרה, האחרונות השנים 7או תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב במהלך /כספים ו', כצד ג, משומרה
. ממנואו חלק /את מלוא הסכום ששילם בגין שכר טרחת השמאי ו, או שילמה לידיו/לא השיבה ו

 6.8 -לקבוצה בכהכולל ומעריך את הנזק , ח" ש150  את נזקו האישי על סך שלהעמיד התובע
 .הן הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפטהנטענות עילות התביעה . ח"מיליוני ש
  . לבקשה טרם הגישה תגובתהשומרה

  
כתובענה ייצוגית  תובענה ובקשה לאישורה, החברה הוגשה כנגד 2008,  באוגוסט3 ביום  .17

לפי , עניינה של התובענה). התובענה -להלן  (2006-ו"התשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות
בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון , באי תשלום שיפוי למבוטחי הנתבעת בביטוחי רכב, הטענה

  לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי1שהותקן ברכב על פי דרישתה תוך הפרת הוראות סעיף 
הקבוצה ). הפוליסה התקנית -להלן  (1986-ו"התשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(ביטוח 

 מהחברה לקבל 1.4.04החל מיום , אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל מבוטח אשר זכה
אובדן , לרבות בשל אובדן גמור,  טון4תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי או מסחרי עד 

לפוליסה התקנית ולא קיבל '  בביטוח לפי פרק אהחברה מבוטח אצל להלכה או גניבה עת היה
     .או חלק מתגמולי הביטוח בגין אובדן או נזק שנגרם לאמצעי המיגון כאמור/את כל ו

ח ובהסתמך על נתונים מדוחותיה הכספיים " ש550עמיד את נזקו האישי על סך של ההתובע   
כהגדרתה לעיל יך את הנזק הכולל לקבוצה רעה, חישובים שביצע לעניין זה ועל החברהשל 
עילות התביעה הנטענות הינן הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא . ח" מיליון ש23 -כב

  . החברה הגישה תגובתה לבקשה.במשפט
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  )המשך (בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
    

.  כנגד החברה2008,  בנובמבר2הוגשה ביום ,  לעיל16לזו המפורטת בסעיף  דומה תובענה  .18
 -ומעריך את סך הנזק לקבוצה כולה בכ, ח" ש1,350התובע מעמיד את נזקו האישי על סך של 

  . החברה טרם הגישה תגובתה לבקשה.ח" מיליוני ש20
      

ורה כתובענה ייצוגית תובענה ובקשה לאיש, חברהה הוגשה כנגד 2008,  בנובמבר9 ביום  .19
עניינה של התובענה  ").התובענה: "להלן (2006-ו"התשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות

, 1981-א"התשמ, בהפרה לכאורה של הוראות שונות בחוק חוזה ביטוח, לפי הטענה, הינו
 וכן 1986-ו"התשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(בתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

' המורים כי מקום בו מוגשת תביעת צד ג, ראות המפקח לעניין מנגנון שמאות בביטוח רכבהו
את מלוא הסכומים שהמבוטח צריך היה ' על המבטח לשלם לידי צד ג, לתגמולי ביטוח

הנתבעת , לטענת התובע. לשלמם בשל מקרה הביטוח עד לסכום הנקוב במפרט הפוליסה
' וטח על פי הפוליסה צריך היה לשלמם לצד גנמנעת מלשלם את מלוא הסכומים שהמב

הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה . בגין ירידת ערך הרכב, הנפגע בשל מקרה הביטוח
או /כספים ו', כצד ג, אשר היה זכאי לקבל מהנתבעת, או אישיות משפטית אחרת/כל אדם ו

 למועד הגשת תובענה  השנים הקודמות7תגמולי ביטוח בשל נזק של ירידת ערך לרכב במהלך 
 .והנתבעת לא העבירה לידיו מלוא הכספים שהיו מגיעים לו בגין ירידת הערך של הרכב, זו

עמיד את נזקו ההתובע  .עילות התביעה הן הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט
בהתבסס על הנחות , והוא מעריך את סך הנזק לקבוצה כולה, ח" ש1,500האישי על סך של 

 .  החברה טרם הגישה תגובתה לבקשה.ח" מיליוני ש50 -בכ, בים שוניםוחישו
 

. השומר כנגד 2009, בינואר 25הוגשה ביום ,  לעיל19 דומה לזו המפורטת בסעיף תובענה  .20
 -ומעריך את סך הנזק לקבוצה כולה בכ, ח" ש1,012התובע מעמיד את נזקו האישי על סך של 

  . תגובתה לבקשה החברה טרם הגישה.ח" מיליוני ש11
  

  תביעות  
  

 6.5בסך )  התביעה-להלן (יפו תביעה -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל, 2003 דצמבר בחודש
ידי סוכני ביטוח -ממלא מקום המנהל הכללי שלה לשעבר ואחרים על, ח כנגד החברה"מליוני ש
למאגר , מספר שניםעניינה של התביעה הוא חדירה שבוצעה לפני ).  התובעים-להלן (ואחרים 

הושג , כי בעקבות חדירה זאת, ידי מתחרים עסקיים של התובעים וטענה-המידע של החברה על
בגין חוב של , החברה הגישה תביעה שכנגד. מידע אשר שימש את המתחרים לפגוע בעסקי התובעים

ם זה נראה הסיכוי לגבות מהתובעים סכו. ח" מליוני ש4.7עמלות עודפות ששולמו לתובעים בסך של 
היקף הנזקים הנתבע , בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, להערכת הנהלת החברה. קלוש
תעמוד לחברה זכות קיזוז של חוב העמלות , ובכל מקרה, ידי התובעים נראה בשלב זה כמוגזם-על

 רקע  ל וע  2007,  ביולי8ביום  . הכספיים בדוחות  לא נרשמה הפרשה , לאור האמור לעיל. העודפות
האמורה לא התייצבו ולא יצרו קשר עם פרקליטם שוחרר הפרקליט  בתובענה העובדה כי התובעים 

מייצוג ובית המשפט הורה על הפסקת התובענה וקבע כי חידוש התובענה יעשה רק אם תוגש בקשה 
.  חודש מיום ההחלטה ובאם לא תוגש תימחק התובענה ללא צורך בהחלטה נוספת24 -לא יאוחר מ

ובהמשך להחלטת בית המשפט . 2007,  בדצמבר2ביום . התובענה שכנגד תיוותר על כנה, מאידך
קבע בית המשפט כי לאור העובדה שהתובעים לא הגישו תצהירים ולא התייצבו , 2007,  ביולי8מיום 

התובעים בתביעה (זכאית חברה ליטול פסק דין נגד הנתבעים שכנגד , במסגרת התובענה שכנגד
  ).העיקרית
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  ערבויות שניתנו  .ב

  
ידי -המנוהלות על" (אמיר"ו" פלס", "יתר"החברה העמידה ערבויות לטובת עמיתי קופות הגמל 

להבטחת התחייבות הקופה כלפיהם לשיעור )  חברה קשורה של החברה-מ "מנורה מבטחים גמל בע
 3,981-לצבירה בסך כולל של כ, נכון לתאריך הדוח הכספי, בויות מתייחסהיקף הער. תשואה מובטח

כי החשב הכללי במשרד האוצר התחייב כלפי הקופות לקבל את מרבית הפקדונות , יצוין. ח" שמליון
בנוסף . של כספי העמיתים כאמור בתשואה מובטחת העולה על שיעור התשואה המובטח לעמיתים

 דומות להבטחת קרן ההשקעות של העמיתים במסלול שאינו מבטיח נתנה החברה ערבויות, לאמור
 ולגבי הפקדותיהם הנומינליות עד 1994תשואה וזאת לטובת עמיתים שהצטרפו לקופה עד לשנת 

 -לצבירה בסך כולל של כ, נכון לתאריך הדוח הכספי, היקף הערבויות מתייחס. 2009, לחודש ינואר
  .ח" מיליוני ש290

  
  התקשרויות  .ג

  
 -להלן (מ " הקבוצה התקשרה עם חברת סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע2003בשנת   .1

על רקע ). טופז חיים(בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מערך ביטוח חיים ) סאפיינס
 ושינויים רגולטורים בתחום הפעילות כמו גם 2004רכישתה של מנורה מבטחים פנסיה בשנת 

ל "עם הספק הנ, 2005- ו2004התקשרה הקבוצה בשנים , התפתחות עסקית של הקבוצה
טופז חיים ) (טופז פנסיה וגמל(בפרויקט נוסף לפיתוח מערכת לניהול מערכי הפנסיה והגמל 

פיתוח מערכת טופז חיים נמצא בשלב ).  מערכת טופז- להלן -וטופז פנסיה וגמל יחד 
וספת לצורך הגעה לתפעול המאפשר תפעול של חלק מהפוליסות ומתבצעת פעילות פיתוח נ

. פיתוח מערכת טופז פנסיה וגמל הגיע לשלב תפעולי מלא. מלא של סוגי הפוליסות נוספות
. לרבות עדכונים הנדרשים מעת לעת, מבוצעת פעילות תחזוקה שוטפת של המערכות, בנוסף

 35- בה שולם סך של כ2007 לעומת שנת 41- סך של כ2008הקבוצה שילמה לסאפיינס בשנת 
 מליון 20-כי בשנתיים הקרובות ידרש להשקיע סך נוסף של כ, החברה מעריכה. ח"מליון ש

  .ח לצורך השלמת הפרויקט"ש
  
  :לקבוצה קיימות התחייבויות עתידיות כחלק מפעילויות ההשקעה כמפורט להלן  .2
  

- הינו כ2008 בדצמבר 31 הכולל ליום ןשסכומהתחייבויות להשקעה בקרנות השקעה   .א
ליום (ח בגין חוזים תלויי תשואה " אלפי ש203,795מתוכם סך של , ח" אלפי ש219,330

ח בגין " אלפי ש229,530מתוכם סך של , ח" אלפי ש251,201-סך של כ 2007,  בדצמבר31
  ).חוזים תלויי תשואה

  
חברה בבעלות מלאה של דניה סיבוס , התחייבות להעמדת הלוואה לחברת נתיבי היובל  .ב

 270שסכומה הכולל הינו , )431עבור מימון פרויקט כביש ( ישראל מקבוצת אפריקה
 56-ח מכספי עמיתי קרן הפנסיה מבטחים החדשה ו" מליוני ש195מתוכם , ח"מליוני ש
  .ח בגין חוזים תלויי תשואה"מליוני ש

  
ח " מליוני ש87התחייבויות להעמדת הלוואות לחברות שונות שסכומן הכולל הינו   .ג

 מליוני 108 - 2007,  בדצמבר31ליום  (ח בגין חוזים תלויי תשואה"ני ש מליו39מתוכן 
  .)ח בגין חוזים תלויי תשואה" מליוני ש42ח מתוכם "ש
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  )המשך  ( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 36באור 
  
  חכירות  .ד

  
  חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת בחכירה תפעולית

  
אשר כוללת את חלק ממשרדי , ן שברשותה"יחס לנדלהקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריים ב

  . הקבוצה
  

  .  שנים1-5חכירות אלו לא ניתנות לביטול ובעלות אורך חיים של 
  

  .  מבטחים פנסיה קשורה בהסכמי חכירה תפעוליים ביחס לכלי הרכב שברשותה-חברה מאוחדת 
  

  .מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה,  שנים3הסכם החכירה לתקופה של 
  

דמי החכירה המינימליים העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית שאינם ניתנים 
  : בדצמבר הינם31לביטול ליום 

    2008    2007  
  ח"אלפי ש    
          

  6,537   8,661    שנה ראשונה
  7,634   7,495    שנה שנייה עד חמש שנים

         
    16,156   14,171  
         
  

  :וח רווח והפסדהסכומים שנזקפו לד

    
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
    2008    2007  
  ח"אלפי ש    
          
         

  7,076   8,083    דמי חכירה מינימליים
         

  .לגופים חיצוניים) ן להשקעה"נכסי נדל(הקבוצה מחכירה מספר מבנים 
  .  ואינם ניתנים לביטולבין שנה לחמש שניםהסכמי החכירה הם לתקופה ש

  .ש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת שני הצדדיםחידו
  

 31להלן דמי החכירה המינימליים העתידים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול ליום 
  :בדצמבר הינם

    2008    2007  
  ח"אלפי ש    
          

  2,924   4,624     *)שנה ראשונה
  5,093   8,087     **)שנה שנייה עד חמש שנים

  183   -     שנים יותר מחמש
         
    12,711   8,200  
         
  .ח בגין חברות קשורות" אלפי ש1,156 כולל סך של 2008-הסכום ב  *)

  .ח בגין חברות קשורות" אלפי ש3,959 כולל סך של 2008-הסכום ב  **)
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   לאחר תאריך המאזןםאירועי  -: 37באור 
  
במהלך הרבעון . בעיקר בישראל, ח"וקי האג החלה במגמה חיובית בשווקי המניות ובשו2009בשנת   .1

אגרות החוב ממשלתיות , 12% -עלו אגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד בכ, הראשון של השנה
אפיק המניות בישראל .  בממוצע2% - ואגרות החוב הממשלתיות השקליות בכ3% -צמודות מדד בכ
לעומת . כל אחד,  ומעלה30% - בכ50 ויתר 75א " ומדדי ת4% - עלה בכ25א "מדד ת. עלה אף הוא

 15% -נרשמו ירידות שערים של כ, ב ובאירופה"בארה, בשווקי המניות המרכזיים בעולם, זאת
  .35%-6%סין ורוסיה נרשמו עליות שערים של בין , ברזיל, בשווקים המתעוררים המרכזיים. בממוצע

  
פיים של החברה לרבעון הראשון לעליות שערים אלו צפויה להיות השפעה חיובית על הדוחות הכס  

אומדן ההשפעה על ההון העצמי בגין ירידת הערך בתיק ניירות הערך הסחיר של . 2009של שנת 
מתאריך המאזן ועד למועד פרסום הדוח , הקבוצה שאינו מוחזק כנגד התחייבויות תלויות תשואה

  ). לאחר השפעת המס(ח " מיליון ש150 -מוערך בכ, הכספי
  

המערכת " ניקוי" לופרסם הממשל האמריקאי פרטים אודות תוכנית, 2009וף חודש מארס בס, כמו כן  
וזאת במטרה לאפשר לגופים , בעלת פוטנציאל של כטריליון דולר, "נכסים רעילים"הפיננסית מ

התוכנית החדשה כוללת הקמה של גוף חדש אשר . פיננסים לשחרר הון ולעודד מתן אשראי חדש
הגוף . ת נמוכה לגורמים פרטיים המעוניינים לרכוש את הנכסים הרעיליםיעניק הלוואות בריבי

  .שיוקם יעניק ערבות לקרנות שישקיעו בנכסים הבעייתיים תמורת רווח פוטנציאלי
  
 למפקח כתב התחייבות להשלמת הון במבטחים ובחברות החברה האםהעבירה , 2009בחודש מרס   .2

כפועל יוצא ממתן כתב . תר השליטה של הקבוצהוזאת בהתאם לתנאי הי, המנהלות שבשליטתה
כפופה החברה לחישוב דרישות הון עצמי לפי תקנות ההון ללא תוספת ההון , ההתחייבות כאמור

לפרטים נוספים ראה ביאור . המנהלית שנקבעה בהיתר השליטה ובהתאם לתנאים המפורטים בהיתר
  ).7(ז14

  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדים לדוחות הכספייםבאורים

  
 

 140

  IFRSנאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבו  -: 38באור 
 

דוחות כספיים אלו הינם הדוחות הכספיים השנתיים הראשונים של החברה לפי ', א2כפי שמתואר בבאור 
 ולפיכך מועד המעבר לדיווח לפי תקני 2008 בשנת IFRSהחברה אימצה לראשונה את תקני . IFRSתקני 
IFRS מאזן פתיחה למועד המעבר שממנו החל הדיווח לפי תקני החברה ערכה . 2007,  בינואר1 הינוIFRS.  

  
. ערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, IFRSלפני אימוץ תקני 

 31הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל נערכו ליום 
  .ה באותו תאריך ולשנה שהסתיימ2007, בדצמבר

  
מציגה החברה את ההתאמות הבאות בין דיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח , בהתאם לכך

 ולשנה 2007,  בדצמבר31ליום , )IFRSמועד המעבר לדיווח לפי תקני  (2007,  בינואר1 ליום IFRSלפי תקני 
שנערכו בהתאם לכללי חשבונאות הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים (שהסתיימה באותו תאריך 

  ).מקובלים בישראל
  
1 IFRS בדבר אימוץ לראשונה של תקני IFRSכי יישום תקני , באופן עקרוני,  קובעIFRS במאזן הפתיחה 

  ).מאז ומעולם(ייעשה למפרע , IFRSפי תקני -למועד המעבר לדיווח על
  

   הקבוצהידי-על שאומצו IFRSההקלות מיישום למפרע של תקני 
  
1 IFRSפי תקני - מתיר מספר נושאים לגביהם לא נדרש יישום למפרע עם המעבר לדיווח עלIFRS . הקבוצה

  :בחרה לאמץ את ההקלות הבאות
  

  מוניטין ועודפי עלות
  

צירופי עסקים ולפיכך מוניטין ועודפי , IFRS 3  תקן דיווח כספי בינלאומיהקבוצה לא יישמה למפרע את
 לא טופלו בהתאם מבטחים פנסיה לגבי רכישת 2007,  בינואר1 לפני שהתרחשף עסקים עלות שנוצרו בצירו

  . אלא הוצגו כפי שטופלו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראלIFRS 3-ל
  

  ייעוד מכשירים פיננסיים
  

 נכסים פיננסיים לקבוצת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 2007,  בינואר1החברה ייעדה ביום 
  ).מועד רכישת ההשקעה( שייעוד כזה נדרש במועד ההכרה הראשוני בנכס פי-על והפסד אף רווח

  
  חוזי ביטוח

  
  ".חוזי ביטוח "4' הקבוצה מיישמת את הוראות המעבר של תקן בינלאומי מס

  
  רכוש קבוע

  
  .כעלות נחשבת, הקבוצה בחרה במועד המעבר למדוד פריטי רכוש קבוע לפי הסכום המדווח

  
  בדיםהטבות לעו

  
וזקפה אותם , 2007,  בינואר1הקבוצה הכירה בכל הרווחים או ההפסדים האקטואריים נטו שנצברו ליום 

  .ליתרת העודפים בהון העצמי
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  )המשך   (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 38באור 
  
  למאזנים המאוחדיםהתאמות   .א

 2007,  בדצמבר31 2007,  בינואר1    

    
תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 

IFRS  
  תקני
IFRS  

תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 

IFRS  
  תקני
IFRS  

  ח"אלפי ש סעיף  
                
                

  755,383  )3,186(  758,569  670,135  -  670,135    נכסים בלתי מוחשיים
               

  3,841  2,484  1,357  1,122  198  924  4'ד  נטו, נכסי מסים נדחים
                

  780,333  -  780,333  786,240  -  786,240   הוצאות רכישה נדחות
               

  178,501  -  178,501  144,356  -  144,356   נטו, רכוש קבוע
               

  37,089  -  37,089  24,298  6,018  18,280  1'ד ן להשקעה"נדל
               

  769,665  )160(  769,825  665,198  -  665,198  3'ד נכסי ביטוח משנה
                

  52,967  -    52,967  46,024  -    46,024    נכסי מסים שוטפים
                

  119,473  )17,143(  136,616  133,452  )434(  133,886  4'ד חייבים ויתרות חובה
               

  519,102  -  519,102  401,559  -  401,559   פרמיה לגביה
               

השקעות פיננסיות עבור 
 8,951,981  - 8,951,981 7,690,352  - 7,690,352  7'ד חוזים תלויי תשואה

               
              7'ד:פיננסיות אחרותהשקעות 

 2,102,336  - 2,102,336 1,335,996  - 1,335,996   נכסי חוב סחירים
 4,549,104  660 4,548,444 4,104,862  3,810 4,101,052  נכסי חוב שאינם סחירים

  230,119  -  230,119  233,255  -  233,255    מניות
  160,936  2,192  158,744  34,740  2,225  32,515   אחרות

               
   5,702,818 6,035  5,708,853 7,039,643 2,852  7,042,495 
               

  5,139  5,139  -  -  -  -  8'ד נכסים מיועדים למימוש
                

מזומנים ושווי מזומנים 
עבור חוזים תלויי 

  321,259  -  321,259  258,052  -  258,052   תשואה
               

מזומנים ושווי מזומנים 
  267,497  -  267,497  58,684  -  58,684   אחרים

               
19,804,725  )10,014(16,588,32519,814,739  16,576,50811,817   סך הכל הנכסים

               
ים סך הכל נכסים עבור חוז

 9,412,331  - 9,412,331 8,189,097  - 8,189,097   תלויי תשואה
                

  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדים לדוחות הכספייםבאורים

  
 

 142

  )המשך   (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 38באור 
  
  םם המאוחדיהתאמות למאזני  .א

 2007,  בדצמבר31 2007,  בינואר1    

    
תקינה 
  ליתישרא

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS  

  תקני
IFRS  

תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS  

  תקני
IFRS  

  ח"אלפי ש  סעיף  
                    הון
                

  258,870  -  258,870  258,870  -  258,870    הון מניות
  141,148  -  141,148  141,148  -  141,148    פרמיה על מניות

  58,766  51,732  7,034  68,318  61,284  7,034    קרנות הון
  136,000  -  136,000  -  -  -    שטר הון צמית

  936,802  )47,904(  984,706  866,183  82,581  783,602    יתרת רווח
                

סך הכל הון המיוחס לבעלי 
 1,531,586  3,828 1,527,758 1,334,519  143,865 1,190,654    המניות של החברה

               
  )4(  )12(  8  11  -  11    זכויות המיעוט

                
 1,531,582  3,816 1,527,766 1,334,530  143,865 1,190,665    סך הכל הון 

                
                התחייבויות

התחייבויות בגין חוזי 
חוזי השקעה ביטוח ו

 שאינם תלויי תשואה
 ,3'ד,2'ד

 7,575,267  2,499 7,572,768 6,214,307  )9,403( 6,223,710  6'ד
                

התחייבויות בגין חוזי 
ביטוח וחוזי השקעה 

 8,605,780  )53,899( 8,659,679 7,740,760 )172,473( 7,913,233 6'ד,2'ד תלויי תשואה
 בגין מיסים התחייבויות
  148,791  )27,145(  175,936  138,139  )10,276(  148,415  4'ד נטו, נדחים

התחייבויות בשל הטבות 
  72,582  66,066  6,516  68,873  64,274  4,599  6'ד נטו, לעובדים

  9,466  -  9,466  630  -  630    התחייבויות מסים שוטפים
  786,009  )1,351(  787,360  654,848  )4,170(  659,018  4'ד זכאים ויתרות זכות

 1,075,248  - 1,075,248  436,238  -  436,238   התחייבויות פיננסיות
               

18,273,143  )13,830(15,253,79518,286,973 )132,048(15,385,843   סך הכל ההתחייבויות
                

סך הכל ההון 
19,804,725  )10,014(16,588,32519,814,739  16,576,50811,817   תחייבויותוהה
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  )המשך   (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 38באור 
  
  התאמות לדוחות רווח והפסד המאוחדים  .ב

    
  לשנה שהסתיימה ביום

 2007בר  בדצמ31

    
תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני
IFRS  

  ח"אלפי ש  סעיף  
             
             

 3,452,850   )4,285(  3,457,135  6'ד  פרמיות שהורווחו ברוטו
  508,278   -   508,278     מבטחי משנהידי-עלפרמיות שהורווחו 

            
 2,944,572   )4,285(  2,948,857    פרמיות שהורווחו בשייר

            
 1,022,158   14,512  1,007,646  7'ד  נטו והכנסות מימון אחרות, רווחים מהשקעות

  286,638   -   286,638    הכנסות מדמי ניהול
  72,727   -   72,727    הכנסות מעמלות

            
 4,326,095   10,227  4,315,868    סך הכל הכנסות

            
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  ברוטווחוזי השקעה 
,3'ד,2'ד

 3,278,997   128,298  3,150,699  6'ד
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  )352,835(   -   )352,835(    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
            

חוזי ותשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 2,926,162   128,298  2,797,864    בשיירהשקעה 

            
  697,130   -   697,130    והוצאות רכישה אחרותהוצאות שיווק , עמלות

  271,076   )1,018(   272,094 6'ד,5'ד  הוצאות הנהלה וכלליות
  9,800   -   9,800    הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  60,441   -   60,441    הוצאות מימון
            

 3,964,609   127,280  3,837,329    סך הכל הוצאות
            

  361,486   )117,053(   478,539    רווח לפני מסים על ההכנסה
            

  134,175   8,728   125,447    מיסים על ההכנסה  
             

  227,311   )125,781(   353,092    רווח נקי 
            

            :למיוחס 
  227,326   )125,768(   353,094    בעלי המניות של החברה

  )15(   )13(   )2(    זכויות המיעוט 
             

  227,311   )125,781(   353,092    רווח נקי  
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  )המשך   (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 38באור 
  
  :הבדלים במבנה הדיווח בין התקינה הישראלית לבין הדוח הנוכחי  .ג

  
  מאזן  .1
  

  טבלה המציגה אתלהלן. מבנה הדיווח בתקינה ישראלית היה שונה במרבית הסעיפים
  :העיקרייםהשינויים 

  
בדיווח . בתקינה הישראלית השקעות עבור חוזים תלויי תשואה לא הוצגו בנפרד  )א

השקעות פיננסיות , ן להשקעה"תוך פיצולן לנדל, אלו בנפרדהשקעות הנוכחי הוצגו 
  .ומזומנים ושווי מזומנים

   
במבנה הדיווח . הלוואות ופקדונות בבנקים הוצגו בעבר בשורות נפרדות, ניירות ערך  )ב

  :הנוכחי הם מוצגים כדלהלן
  
. ן נכסי חוב לא סחירים וסחיריםניירות ערך המהווים מכשירי חוב פוצלו בי  )1

כתבי אופציה וקרנות השקעה נכללים בדיווח הנוכחי במסגרת , ודות סלתע
  .  השקעות פיננסיות אחרות

וח הנוכחי הם במסגרת הדיו. הלוואות ופקדונות בבנקים הוצגו בעבר בנפרד  )2
  .י חוב לא סחיריםנכללים בקבוצת נכס

  . מניות מוצגות במסגרת הדיווח הנוכחי בנפרד  )3
  
, אשר הוצג בעבר בנפרד, נה בעתודות ביטוח ובתביעות תלויות חלקם של מבטחי מש  )ג

  .נכלל בדיווח הנוכחי בסעיף נכסי ביטוח משנה
   
אשר הוצגו , חייבים ויתרות חובה וחשבונות אחרים של מבטחי משנה, פרמיות לגביה  )ד

  .נכללים בדיווח הנוכחי בסעיף חייבים ויתרות חובה, בעבר בנפרד
  
נכללים בדיווח , אשר הוצגו בעבר בנפרד, ביטוח ורכוש אחרהוצאות רכישת תיקי   )ה

  . הנוכחי בסעיף נכסים בלתי מוחשיים
  
, אשר הוצגו בעבר בנפרד, עתודות ביטוח ותביעות תלויות בביטוח חיים ובביטוח כללי  )ו

, נכללים בדיווח הנוכחי בסעיפים התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה
  .ין חוזי ביטוח תלויי תשואהוהתחייבויות בג

   
אשר הוצגו , כתבי התחייבויות נדחים והתחייבויות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים  ) ז

  .נכללים בדיווח הנוכחי בסעיף התחייבויות פיננסיות, בעבר בנפרד
  
נכללים , אשר הוצגו בעבר בנפרד, התחייבויות למבטחי משנה וזכאים ויתרות זכות  ) ח

  . בסעיף זכאים ויתרות זכותבדיווח הנוכחי 
  
  דוח רווח והפסד  . 2

  
 ,דוח עסקי ביטוח כללי ודוח רווח והפסד, אוחדה ההצגה של דוח עסקי ביטוח חיים  )א

  .   לדוח רווח והפסד יחיד
  
מוצגת רק הפרמיה , במסגרת הדיווח הנוכחי מחזור הפרמיה שהתקבלה אינו מוצג  )ב

  .שהורווחה
  
, אשר הוצג בעבר בשייר העצמי בשורה נפרדת,  שטרם חלפושינוי בעתודה לסיכונים  )ג

 ונכלל במסגרת סעיפי קוזז במסגרת הדיווח הנוכחי מהפרמיות ברוטו ופרמיות משנה
  ."ידי מבטחי המשנה-פרמיות שהורווחו על"-ו" פרמיות שהורווחו ברוטו"
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  )המשך   (IFRSח לפי תקני התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיוו  -: 38באור 
  
  )המשך  (:הבדלים במבנה הדיווח בין התקינה הישראלית לבין הדוח הנוכחי  .ג

  
  )המשך (דוח רווח והפסד  .2
  

נכללת במסגרת הדיווח , עמלה שהתקבלה ממבטחי משנה אשר הוצגה בעבר בנפרד  )ד
  . הנוכחי בסעיף הכנסות מעמלות

  
, עתודות בטוח חיים אשר הוצגו בעבר בנפרדושינוי ב, תביעות ששולמו ותלויות  )ה

  .  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחתשלומים ושינוינכללים במסגרת הדיווח הנוכחי בסעיף 
  
נכללו במסגרת , אשר הוצגו בעבר בנפרד, דמי עמלה ושינוי בהוצאות רכישה נדחות  )ו

  .הדיווח בסעיף עמלות והוצאות רכישה אחרות
  
נכללות , אשר קוזזו בעבר מסעיף הכנסות מהשקעות, קצרהוצאות מימון לזמן   )ז

  . במסגרת הדיווח הנוכחי בסעיף הוצאות מימון
  
, אשר הוצגה בעבר בשורה אחת לפני מימון ומיסים, פעילות של חברות מאוחדות  )ח

פעולות . מוצגת במסגרת הדיווח הנוכחי לפי הסעיפים המפורטים בדוח רווח והפסד
מקוזזות , שלא קוזזו בעבר מול עסקי ביטוח, רות מאוחדותהדדיות בין החברה לחב

  . במסגרת הדיווח הנוכחי במלואן
  
  דוחות על תזרימי המזומנים ופירוט הנכסים והתחייבויות  .3
  

  .   דוחות אלו השתנו בהתאם לשינויים בסעיפי המאזן
  
 ולדוח 2007,  בדצמבר31 -ו, )מועד המעבר: להלן (2007 , בינואר1להתאמות למאזנים לימים באורים   .ד

 בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים 2007,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  רווח והפסד
  . IFRSבישראל לדיווח לפי תקני 

  
  ן להשקעה"נדל  .1
  

 עלותו פי-עלן להשקעה "הציגה הקבוצה את הנדל,  כללי חשבונאות מקובלים בישראלפי-על
הקבוצה במועד  החליטה IAS 40קן חשבונאות בינלאומי בהתאם להוראות ת. המופחתת
במועד המעבר גדלה יתרת  ,לפיכך.  השווי ההוגןפי-עלן להשקעה "נדל להציג את ההמעבר
נטו בסך , כנגד גידול בהתחייבויות בגין מסים נדחים, ח"ש אלפי 6,018ן להשקעה בסך "הנדל
  . ח"פי ש אל4,717ח וגידול ביתרת הרווח בסך "ש אלפי 1,301של 

  
  עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים  .2
  

אשר לפיו העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל , 2007בהתאם לחוזר המפקח מחודש פברואר 
בוטלה העתודה כאמור ברבעון , IFRS 4בביטוח חיים אינה עומדת בקנה אחד עם הוראות 

, IFRS - תקני הפי-על. ח רווח והפסד בדרך של רישום פריט מיוחד בדו2007הראשון של שנת 
לאור .  במועד המעבריתרת הרווחיש להציג את ביטול העתודה כתיאום ליתרת הפתיחה של 

קטנה יתרת ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה נכון למועד המעבר , האמור לעיל
חוזי ביטוח וחוזי קטנה יתרת ההתחייבויות בגין , ח" אלפי ש16,325שאינם תלויי תשואה בסך 

 אלפי 141,358יתרת הרווח בסך כנגד גידול בח " אלפי ש125,033השקעה תלויי תשואה בסך 
  .ח" אלפי ש141,358 קטן בסך 2007,  בדצמבר31הרווח בשנה שהסתיימה ביום  .ח"ש

  
  תביעות תלויות בביטוח כללי  .3
  

  :הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב תביעות בביטוח כללי  )א
נכללו בהפרשות לתביעות , 2006החל מהדוח הכספי לשנת ,  להנחיות המפקחבהתאם  

הפרשות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות המתייחסות , תלויות בביטוח כללי
, IFRS פי-עלעם המעבר לדיווח .  ואילך2006לפוליסות שהונפקו בגין שנת חיתום 

  .2006ום הושלם אומדן ההפרשה גם בגין שנות החיתום שקדמו לשנת חית
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  )המשך  ( IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 38באור 
  

 ולדוח 2007,  בדצמבר31 -ו, )מועד המעבר: להלן (2007 , בינואר1להתאמות למאזנים לימים באורים   .ד
ללי חשבונאות מקובלים  בין הדיווח לפי כ2007,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  רווח והפסד

  )המשך(. IFRSבישראל לדיווח לפי תקני 
  
  )המשך (תביעות תלויות בביטוח כללי  .3
  

  :ייחוס הכנסות מהשקעות לצבירה  )ב
בעקבות השינוי בכללים הנוגעים להכרה בהכנסות , בהתאם להנחיות המפקח  

 את על חברות הביטוח לשנות, מהשקעות עקב המעבר לכללי התקינה הבינלאומית
כך , אופן חישוב ההכנסות מהשקעות אשר מתווספות לעודף ההכנסות על ההוצאות

וזאת ללא תלות בתשואה שהושגה ,  ריאלי לשנה3%שיעמדו על שיעור קבוע של 
בהוראות המפקח נקבע כי אין לשנות את יתרות עתודות העודף . בפועל על ההשקעות

  .למועד המעבר
  

בהתחייבויות בגין חוזי נכון למועד המעבר גידול  הקבוצהרשמה , לאור האמור לעיל  
קיטון בהתחייבויות בגין מסים , ח" אלפי ש20,494 בסך ביטוח שאינם תלויי תשואה

 31ליום  .ח"אלפי ש 13,309 בסך יתרת הרווחקיטון בו ח" אלפי ש7,185נטו בסך , נדחים
אינם תלויי גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ש הקבוצה רשמה 2007, בדצמבר

, ח" אלפי ש160קיטון בנכסי ביטוח משנה בסך , ח" אלפי ש18,044תשואה בסך של 
ח וגידול במוניטין " אלפי ש6,492נטו בסך של , קיטון בהתחייבויות בגין מסים נדחים

 רשמה הקבוצה 2007בשנת . ח" אלפי ש2,477שנוצר ברכישת חברה מאוחדת בסך 
 וגידולח "אלפי ש 6,274בסך לומים בגין חוזי ביטוח קיטון בהתחייבויות ביטוחיות ותש

  .ח"אלפי ש 2,200 בסך מסים על ההכנסהב
  
  מסים נדחים  .4
  

הוצגו בגין הפרשים לזמן קצר מסים נדחים , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל
עם  .זכאים ויתרות זכותסעיפי חייבים ויתרות חובה ו כנכסים והתחייבויות שוטפים במסגרת

" מסים על ההכנסה "- IAS 12 תקן חשבונאות בינלאומי פי-על, IFRSהמעבר  לדיווח לפי תקני 
כנכסי מסים נדחים או התחייבויות בגין מסים נדחים ללא יתרות מסים נדחים מוצגות 

 במועד הקבוצהרשמה , לאור האמור לעיל. הבחנה בין יתרות לזמן קצר ויתרות לזמן ארוך
קיטון ביתרת זכאים ויתרות זכות , ח" אלפי ש434 בסך אחריםייבים המעבר קיטון בסעיף  ח

ח וגידול בהתחייבויות " אלפי ש12,841בסך גידול בנכסי מסים נדחים , ח" אלפי ש4,170בסך 
 קיטון הקבוצהרשמה , 2007,  בדצמבר31יום ל. ח" אלפי ש16,577בסך  מסים נדחיםבגין 

 1,351קיטון ביתרת זכאים ויתרות זכות בסך , ח"אלפי ש 17,143 בסך אחריםבסעיף חייבים 
מסים בגין ח וגידול בהתחייבויות " אלפי ש31,512 בסך גידול בנכסי מסים נדחים, ח"אלפי ש

  . ח" אלפי ש15,720נדחים בסך 
  
  תשלומים מבוססי מניות  .5
  

 בהטבה בגין דן, "תשלום מבוסס מניות "- של המוסד לתקינה 24תקן חשבונאות מספר 
קות לעובדים רק לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים הענ

  .2006,  בינואר1ליום עד  ואשר טרם הבשילו 2005,  במרס15שבוצעו לאחר 
  

 2 מיישמת את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי הקבוצה, IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני 
IFRS -" ם לגבי הענקות של מכשירים הוניים כאמור הקובע כי ג, "תשלום מבוסס מניות

,  בינואר1 ואשר טרם הבשילו ליום 2002,  בנובמבר7 אך לאחר 2005,  במרס15שבוצעו לפני 
  .יש לבצע מדידה כספית של ההטבה, 2007

  
ח כנגד " אלפי ש19,053 - בסך של כרווחבמאזן למועד המעבר הוקטנה יתרת ה, בהתאם

 בסך נטו, והקטנת התחייבויות בגין מסים נדחיםח " אלפי ש28,456 -הגדלת קרן הון בסך של כ
 30,087 רשמה הקבוצה גידול בקרן הון בסך 2007,  בדצמבר31ליום . ח" אלפי ש9,403 -של כ

 2007בשנת . ח"ש אלפי 9,547נטו בסך ,  וקיטון בהתחייבויות בגין מסים נדחיםח"שאלפי 
 וקיטון במסים על ההכנסה בסך ח"ש אלפי 2,363נרשם גידול בהוצאות הנהלה וכלליות בסך 

  .ח"ש אלפי 876
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  )המשך   (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 38באור 
  

 ולדוח 2007,  בדצמבר31 -ו, )מועד המעבר: להלן (2007 , בינואר1להתאמות למאזנים לימים באורים   .ד
 בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים 2007,  בדצמבר31שהסתיימה ביום לשנה  רווח והפסד

  )המשך(. IFRSבישראל לדיווח לפי תקני 
  
  הטבות לעובדים  . 6
  

-נמדדת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל
של העובד לכל מעביד על בסיס מכפלת מספר שנות העבודה במשכורת החודשית האחרונה 

והיעודות לפיצויים נמדדות בהתאם " SHUT DOWN METHOD-ה" שיטת פי-עלתאריך מאזן 
  .לערכי הפדיון שלהן לכל תאריך מאזן

  
 הקבוצהתוכנית הפיצויים של , "הטבות עובד "- IAS 19בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

-של סיום יחסי עובדלכן נדרש להציג את ההתחייבות ב, נחשבת כתוכנית הטבה מוגדרת
החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור . מעביד על בסיס אקטוארי

  .עזיבת עובדים וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום
  
לפי שיעורי הריבית , סכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפוייםה

שר מועד פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבויות א, ממשלתיות סחירותשל אגרות חוב 
הנכסים בגין הטבות לעובדים נמדדים לפי שוויים , כמו כן. המתייחסות לפיצויי הפרישה

  .ההוגן
  

ככל הידוע לקבוצה הנושא של ריבית ההיוון מצוי בבחינה ויתכן כי תתקבל לבסוף החלטה כי 
 קונצרני חלף היוון בריבית של ח"בישראל ריבית ההיוון הנאותה הינה זו המתבססת על אג

ההתחייבות האקטוארית , הנתונים הכלולים בבאור לעיל ישתנו, במקרה זה. ח ממשלתי"אג
  .תקטן והוצאות המימון השוטפות בגין ההתחייבות יגדלו

  
אינן מהוות נכסי תוכנית , המופקדות בחברה, מעביד-יעודות לסיום יחסי עובד, בנוסף

  . ביטוח חייםומוצגות בקיזוז מעתודות 
  

נטו בסך , בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים גידול הקבוצהרשמה , נכון למועד המעבר
קיטון בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה בסך , ח"ש אלפי 64,274
קיטון בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה , ח"ש אלפי 47,440
 ח"ש אלפי 1,144נטו בסך , קיטון בהתחייבויות בגין מסים נדחים, ח"ש אלפי 13,572בסך 

  .ח"ש אלפי 2,118וקיטון ביתרת הרווח בסך 
  

נטו בסך , בהתחייבויות בשל הטבות לעובדיםגידול  רשמה הקבוצה 2007,  בדצמבר31ליום 
יי תשואה בסך קיטון בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלו, ח"ש אלפי 66,066
קיטון בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה , ח"ש אלפי 54,059
 אלפי 524קיטון ביתרת מוניטין שנוצר ברכישת חברה מאוחדת בסך , ח"ש אלפי 15,385בסך 
  וקיטון בזכויות מיעוטח"ש אלפי 1,153נטו בסך , גידול בהתחייבויות בגין מסים נדחים, ח"ש

 3,381 רשמה הקבוצה קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות בסך 2007בשנת . ח" אלפי ש12בסך 
קיטון בהתחייבויות , ח" אלפי ש4,285קיטון בפרמיות שהורווחו ברוטו בסך , ח"אלפי ש

ח וגידול במסים על ההכנסה בסך " אלפי ש6,786ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוח בסך 
  .ח" אלפי ש2,063
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  )המשך   (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 38ר באו
  

 ולדוח 2007,  בדצמבר31 -ו, )מועד המעבר: להלן (2007 , בינואר1להתאמות למאזנים לימים באורים   .ד
מקובלים  בין הדיווח לפי כללי חשבונאות 2007,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  רווח והפסד

  )המשך(. IFRSבישראל לדיווח לפי תקני 
  
      מכשירים פיננסים  . 7
  

המוצגת " השקעת קבע: " כללי החשבונאות בישראל ניירות ערך סווגו לשתי קטגוריותפי-על
ושינויים בשווי ההוגן נזקפים , המוצגת לפי שווי הוגן" השקעה שוטפת"או ,  העלותפי-על

  . לדוח רווח והפסד
  

הטיפול , "הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "- IAS 39קן חשבונאות בינלאומי בהתאם לת
  : פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת מארבע הקבוצות שלהלןבהשקעות במכשיריםהחשבונאי 

 
  .נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  )א
 .השקעות המוחזקות לפידיון  )ב
 .הלוואות ויתרות חובה  )ג
נכסים אלו נמדדים לפי שווי הוגן והשינוי בערך . כסים פיננסים זמינים למכירהנ  )ד

  .הנכסים נזקף לקרן הון
  

  :הטיפול בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגן לאחת משתי הקבוצות שלהלן
  
  .התחייבויות פיננסיות הנמדדות לפי שווי הוגן  )א
 .תהתחייבויות פיננסיות הנמדדות לפי עלות מתואמ  )ב
  

 לפיו IFRS1לתקן חשבונאות ) ד(25עוד יצויין כי החברה יישמה את ההקלה המפורטת בסעיף 
ניתן לייעד מחדש ניירות ערך סחירים לקבוצת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
והפסד ובלבד שהם מקיימים את התנאים האמורים בהוראות המעבר לתקן חשבונאות 

IFRS4.  
  

  :החברה הסיווגים עליהם החליטה להלן פירוט
  
נכסים הכלולים בתיקי ההשקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעה סחירים   )א

.   סווגו כנכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד-ובלתי סחירים 
 IFRS - כללי הפי-עלמשמעות הבחירה בסיווג זה הינה כי לא חל שינוי במעבר לדיווח 

 פי-עלכי , זאת לאור העובדה,  כללי חשבונאות מקובלים בישראלפי-עלווח ביחס לדי
שיטה זו , בנוסף. אלה נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד נכסים, הוראות המפקח

 .מלאה בין הנכסים להתחייבויות) Match(יוצרת הקבלה 
 
 -משובצים או הכוללים נגזרים , נכסי נוסטרו סחירים ולא סחירים המהווים נגזרים  )ב

-עלהשינוי ביחס לדיווח . סווגו כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 כללי חשבונאות מקובלים בישראל בא לידי ביטוי במדידת הנכסים שאינם סחירים פי

 .בקבוצה זו לפי שווי הוגן
 
נן אגרות אגרות חוב אחרות שאי, ץ" חאגרות חוב: נכסי נוסטרו לא סחירים הכוללים  )ג

 סווגו כהלוואות ויתרות חובה והוצגו לפי עלות -הלוואות ופקדונות ,  להמרהחוב
 . מופחתת

 
מניות , בין השאר, לעיל הכוללים' ג-ו' נכסי נוסטרו אחרים שאינם נכללים בסעיפים ב  )ד

 סווגו כנכסים פיננסים זמינים למכירה - סחירות ואגרות חובסחירות ובלתי סחירות 
משמעות הסיווג לקבוצה זו הינה כי השינויים . שווי הוגן הנזקף לקרן הוןהנמדדים ב

 כללי פי-עלוזאת בשונה מהדיווח , עד למועד מימושםהון בשווי הנכסים נזקפים לקרן 
בו נזקפים השינויים לרווח והפסד ללא קשר למועד , חשבונאות מקובלים בישראל

 .המימוש



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדים לדוחות הכספייםבאורים

  
 

 149

  )המשך   (IFRSלי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני התאמה בין הדיווח לפי כל  -: 38באור 
  

 ולדוח 2007,  בדצמבר31 -ו, )מועד המעבר: להלן (2007 , בינואר1להתאמות למאזנים לימים באורים   .ד
 בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים 2007,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  רווח והפסד

  )המשך(. IFRSבישראל לדיווח לפי תקני 
  
  )המשך  (מכשירים פיננסים  .7

 
  )המשך  (פירוט הסיווגים עליהם החליטה החברה

 
 . ללא שינוי ביחס למצב כיום,  הוצגו לפי עלות מתואמת-התחייבויות פיננסיות   )ה

 הוצגו בשווי הוגן דרך בחברות הקבוצה שאינן חברות ביטוחפיננסים הכל המכשירים 
  .תוצאותיהןאין השפעה על , IFRS - כללי הפי-עלבר לדיווח ולפיכך למע, רווח והפסד

  
  -נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן   )ו

משוערכים בכל )  המדד-להלן (המכשירים הפיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן   
  .תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל

  
המעבר גידול בנכסי חוב שאינם סחירים לאור האמור לעיל רשמה הקבוצה נכון למועד 

גידול , ח" אלפי ש2,225גידול בהשקעות פיננסיות אחרות בסך , ח" אלפי ש3,810בסך 
 2,221נטו בסך , גידול בהתחייבויות בגין מסים נדחים, ח" אלפי ש32,828בקרן הון בסך 

 רשמה 2007,  בדצמבר31ליום . ח" אלפי ש29,014ח וקיטון ביתרת רווח בסך "אלפי ש
גידול בהשקעות , ח" אלפי ש660הקבוצה גידול בנכסי חוב שאינם סחירים בסך 

ח וגידול " אלפי ש21,645גידול בקרן הון בסך , ח" אלפי ש2,192פיננסיות אחרות בסך 
 רשמה הקבוצה  2007בשנת . ח" אלפי ש1,049נטו בסך , בהתחייבויות בגין מסים נדחים
 5,340ח וגידול במסים על ההכנסה בסך " אלפי ש14,512גידול בהכנסות מהשקעות בסך 

  .ח"אלפי ש
  
  נכסים מיועדים למימוש  .8
  

לא קיימת דרישה להצגה בנפרד של נכסים , פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל-על
נכסים לא שוטפים המוחזקים  "- IFRS 5בהתאם לתקן דיווח בינלאומי . המיועדים למימוש

לאור . נכס המיועד למימוש יוצג בנפרד מנכסים אחרים במאזן, "ולמכירה ופעילויות שהופסק
ח מנכסים בלתי מוחשיים לנכס מיועד " אלפי ש5,139מיינה הקבוצה סך , האמור לעיל

  .2008למימוש בגין תיק ביטוח של סוכנות ביטוח מאוחדת אשר מומש בשנת 
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לצורך חישוב דרישות ההון ") סולו(" של החברה  תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים-' אנספח 

  בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח
  

לפי הערוכים , )דוחות סולו -להלן ( להלן נתונים כספיים תמציתיים על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה
  :למעט העניינים הבאים) IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים 

  
   .מוחזקות המחושבת על בסיס אקוויטימדידת ההשקעות בחברות   . א
  
זכויות במקרקעין כוללות גם זכויות במקרקעין המוחזקות באמצעות חברה מוחזקת שהחזקת זכויות אלה הוא   . ב

  .עיסוקה היחיד
  

  מאזנים  
   בדצמבר31ליום      

    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  519,175   549,461    נכסים לא מוחשיים 
         

  -   48,289    נטו, ים נדחיםנכסי מס
         

  780,333   771,041    הוצאות רכישה נדחות
         

  149,794   157,199    רכוש קבוע
         

  491,315   524,970    בנות חברות השקעות ב
         
  26,370   27,480    ן להשקעה "נדל
         

  719,937   767,334    נכסי ביטוח משנה
         

  49,873   142,953    נכסי מסים שוטפים
         

  115,806   107,203    חייבים ויתרות חובה
         

  460,283   468,326    פרמיות לגבייה
         

  8,951,981   7,136,009    השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
         
         

         :השקעות פיננסיות אחרות
         

  1,625,108   1,237,570    נכסי חוב סחירים 
         

  4,371,589   4,410,950    נכסי חוב שאינם סחירים
         

  205,718   106,264    מניות
         

  147,554   178,513    אחרות
         
  6,349,969   5,933,297    כ השקעות פיננסיות אחרות "סה
         

  321,259   425,016    מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
         

  200,486   301,319      אחריםומניםמזומנים ושווי מז
         

 19,136,581  17,359,897    סך כל הנכסים
         

  9,412,331   7,704,355    סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
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לצורך חישוב דרישות ההון ") סולו(" תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -' אנספח 

  )המשך   (נחיות המפקח על הביטוחבהתאם לה
  

  )המשך  (מאזנים
   בדצמבר31ליום     
    2008    2007  
  ח"אלפי ש    
          : עצמיהון
          

  258,870    291,331    הון מניות
          

  141,148    324,687    פרמיה על מניות
          

  58,766    )53,669(    קרנות הון
          

  136,000    -    שטר הון צמית
          
  936,802    714,795    דפיםעו
          
  1,531,586    1,277,144    כ הון עצמי"סה
          
          

          :התחייבויות
          

  7,089,166    7,358,117    התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
          

  8,607,779    7,082,009    התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
          

  116,323    -    נטו, התחייבויות בגין מסים נדחים
          

  69,414    81,927    נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
          

  651,661    728,682    זכאים ויתרות זכות
          

  1,070,652    832,018    התחייבויות פיננסיות
          

 17,604,995   16,082,753    סך כל ההתחייבויות
          

 19,136,581   17,359,897    סך כל ההון העצמי וההתחייבויות
          
  
  
  
  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
   המאוחדים לדוחות הכספייםנספחים

  
 

 152

  
לצורך חישוב דרישות ההון ") סולו(" תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה - ' אנספח

  )המשך (בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח
  

  דוחות רווח והפסד

  
  יוםשנה שהסתיימה בל  

   בדצמבר31
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         

  3,453,776    3,564,012   פרמיות שהורווחו ברוטו
         

  508,278    575,085    מבטחי משנהידי-עלפרמיות שהורווחו 
         

  2,945,498    2,988,927   פרמיות שהורווחו בשייר
         

  1,008,631    )1,837,343(   נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
         

  98,085    63,474   הכנסות מדמי ניהול 
         

  69,787    118,241   הכנסות מעמלות
         

  4,122,001    1,333,299   סך הכל הכנסות
         
         

  3,278,997    1,075,915   וחוזי השקעה ברוטו תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
         

  )352,835(    )424,037(   ם ובשינוי התחייבויות בגין חוזי ביטוחחלקם של מבטחי המשנה בתשלומי
         
         

  2,926,162    651,878   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
         

  686,509    710,230   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
         

  174,332    219,847   הוצאות הנהלה וכלליות
         

  60,441    100,639   הוצאות מימון
         

  3,847,444    1,682,594   סך כל ההוצאות
         

  86,944    46,463   חלק ברווחי חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני
         

  361,501    )302,832(   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
         

  134,175    )85,510(   )הטבת מס (מסים על הכנסה
         

  227,326    )217,322(   ) הפסד(נקי רווח 
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  )המשך (לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו(" תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -' אנספח 
  

  דוח על השינויים בהון העצמי

   מניות הון   
פרמיה על 
   מניות

שטר הון 
   צמית

בגין  קרן הון
עסקת 
תשלום 

  מבוסס מניות

קרן הון בגין 
נכסים זמינים 

   למכירה
 קרנות הון
  כ"סה  עודפיםיתרת    אחרות

  ח"אלפי ש   
                   

  1,531,586  936,802  7,034  21,645  30,087  136,000  141,148  258,870   2008,  בינואר1יתרה ליום 
                   

, נכסים פיננסיים זמינים למכירה בשווי ההוגן של, נטו, שינוי
  )113,071(  -  -  )113,071(  -  -  -  -   לרבות שינויים שהועברו לדוח רווח והפסד

                   
  )113,071(  -  -  )113,071(  -  -  -  -   סך הוצאות שנזקפו ישירות להון העצמי

                   
  )217,322(  )217,322(  -  -  -  -  -  -   הפסד לתקופה

                   
  )330,393(  )217,322(    )113,071(  -  -  -  -   כ הוצאות שהוכרו"סה
                    

  -  -  -  -  -  )136,000(  117,092  18,908   המרת שטר הון צמית למניות
  80,000  -  -  -  -  -  66,447  13,553   הנפקת מניות

  636  -  -  -  636  -  -  -   תשלום מבוסס מניות
  )4,685(  )4,685(  -  -  -  -  -  -   פעולות עם בעל שליטה

                   
  1,277,144  714,795  7,034  )91,426(  30,723  -  324,687  291,331   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 
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  )המשך (לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו(" תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה -' אנספח 
  

  דוח על השינויים בהון העצמי

   מניות הון   
פרמיה על 
   מניות

שטר הון 
   צמית

קרן הון בגין 
עסקת 
תשלום 

  מניותמבוסס 

קרן הון בגין 
נכסים זמינים 

   למכירה
קרנות הון 
  כ"סה  עודפיםיתרת    אחרות

  ח"אלפי ש   
                   

  1,334,519  866,183  7,034  32,828  28,456  -  141,148  258,870   2007,  בינואר1יתרה ליום 
                   

לרבות , זמינים למכירהבשווי ההוגן שלנכסים פיננסיים , נטו, שינוי
  )11,183(  -  -  )11,183(  -  -  -  -   שינויים שהועברו לדוח רווח והפסד

                   
  )11,183(  -  -  )11,183(  -  -  -  -   סך הוצאות שנזקפו ישירות להון העצמי

                   
  227,326  227,326  -  -  -  -  -  -   רווח לתקופה

                   
  216,143  227,326  -  )11,183(  -  -  -  -   שהוכרו) הוצאות(כ הכנסות "סה
                    

  136,000  -  -  -  -  136,000  -  -   שטר הון צמית
  )6,707(  )6,707(  -  -  -  -    -   פעילות עם בעל שליטה
  1,631  -  -  -  1,631  -  -  -   תשלום מבוסס מניות

  )150,000(  )150,000(  -  -  -  -  -  -   דיבידנד ששולם למחזיקי ההון של החברה
                   

  1,531,586  936,802  7,034  21,645  30,087  136,000  141,148  258,870   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
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לצורך חישוב דרישות ההון ") סולו("ונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה  תמצית נת- ' אנספח

  )המשך (בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח
  

  מגזרי פעילות סולו
  2008 , בדצמבר31יום לשנה שהסתיימה ב   

   

  ביטוח 
 חסכוןחיים ו

  כ"סה   אחר  ביטוח כללי  ארוך טווח
  ח"אלפי ש   
           
           

  3,564,012  -  1,737,697  1,826,315   פרמיות שהורווחו ברוטו
           

  575,085  -  375,800  199,285    מבטחי משנהידי-עלפרמיות שהורווחו 
           

  2,988,927  -  1,361,897  1,627,030   בשיירפרמיות שהורווחו 
           
           

  )1,837,343(  )207,156(  113,709  )1,743,896(    והכנסות מימוןנטו, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
           

  63,474  -  -  63,474   הכנסות מדמי ניהול 
           

  118,241  -  58,294  59,947   הכנסות מעמלות
           

  1,333,299  )207,156(  1,533,900  6,555   סך כל ההכנסות
           

  1,075,915  -  1,316,587  )240,672(    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעהתשלומים ושינוי
           

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
  )424,037(  -  )231,598(  )192,439(   בגין חוזי ביטוח

           
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר וחוזי 

  651,878  -  1,084,989  )433,111(   שקעהה
           

  710,230  -  403,593  306,637   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
           

  219,847  5,220  59,737  154,890   הוצאות הנהלה וכלליות
           

  100,639  91,337  2,275  7,027   הוצאות מימון
           

  1,682,594  96,557  1,550,594  35,443    ההוצאותסך כל
           

  46,463  )2,670(  )30,762(  79,895   חלק ברווחי חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני
           

  )302,832(  )306,383(  )47,456(  51,007   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
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לצורך חישוב דרישות ההון ") סולו("ונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה  תמצית נת-' אנספח 
  )המשך (בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח

  
  מגזרי פעילות סולו

  2007,  בדצמבר31יום לשנה שהסתיימה ב   

   

  ביטוח 
חיים וחסכון 
  כ"סה   אחר  ביטוח כללי  ארוך טווח

  ח"אלפי ש   
           

  3,453,776  -  1,691,894  1,761,882   ת שהורווחו ברוטופרמיו
           

  508,278  -  323,424  184,854    מבטחי משנהידי-עלפרמיות שהורווחו 
           
           

  2,945,498  -  1,368,470  1,577,028   בשיירפרמיות שהורווחו 
           

  1,008,631  9,863  162,893  835,875   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
           

  98,085  -  -  98,085   הכנסות מדמי ניהול 
           

  69,787  -  38,330  31,457   הכנסות מעמלות
           

  4,122,001  9,863  1,569,693  2,542,445   סך כל ההכנסות
           

חוזי תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ו
  3,278,997  -  1,174,895  2,104,102   השקעה

           
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

  )352,835(  -  )222,459(  )130,376(   בגין חוזי ביטוח
           
           

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר וחוזי 
  2,926,162  -  952,436  1,973,726   השקעה

           
  686,509  -  397,129  289,380   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

           
  174,332  11,435  28,316  134,581   הוצאות הנהלה וכלליות

           
  60,441  55,333  2,005  3,103   הוצאות מימון

           
  3,847,444  66,768  1,379,886  2,400,790   סך כל ההוצאות

           
  86,944  -  -  86,944   חלק ברווחי חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני

           
  361,501  )56,905(  189,807  228,599   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
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לצורך חישוב דרישות ההון ") סולו("רדים של החברה  תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפ-' אנספח 

  )המשך (בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח
  

   סולו-נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 
  

  2008,  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    

   רכב רכוש   רכב חובה   
ענפי רכוש 

  (*)ואחרים 
ענפי חבויות 

  כ"סה  (*)אחרים 
  ח"אלפי ש   
             

  1,718,339  235,569  476,578  645,042  361,150   פרמיות ברוטו
  373,610  77,393  225,915  60,371  9,931   פרמיות ביטוח משנה

             
  1,344,729  158,176  250,663  584,671  351,219   פרמיות בשייר

             
  17,168  )7,642(  6,606  12,987  5,217   בשייר, שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה

             
  1,361,897  150,534  257,269  597,658  356,436   פרמיות שהורווחו בשייר

             
  113,709  27,859  8,439  17,643  59,768   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  58,294  2,433  53,249  2,612  -   הכנסות מעמלות

             
  1,533,900  180,826  318,957  617,913  416,204   סך כל ההכנסות

             
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  1,316,587  165,940  282,954  485,882  381,811   ברוטו 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  )231,598(  )52,227(  )118,963(  )58,308(  )2,100(   בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
             

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  1,084,989  113,713  163,991  427,574  379,711   בשייר
הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות

  403,593  53,451  143,119  172,601  34,422   אחרות
  59,737  13,941  10,147  16,251  19,398   הוצאות הנהלה וכלליות

  2,275  -  1,661  614  -   הוצאות מימון
             

  1,550,594  181,105  318,918  617,040  433,531   סך כל ההוצאות
             

חלק ברווחי חברות מוחזקות לפי שיטת השווי 
  )30,762(  )2,185(  2,761  )1,160(  )30,178(   המאזני

             
  )47,456(  )2,464(  2,800  )287(  )47,505(   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

             
  2,924,054  786,884  314,501  398,530  1,424,139  2008ברוטו ליום , התחייבויות בגין חוזי ביטוח

             
  

אשר הפעילות בגינם בתי עסק ודירות , בדן רכושואביטוח ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי   *) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 77%מהווה 

  
אשר הפעילות ואחריות מקצועית ' צד ג, מעבידיםענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח   

  . מסך הפרמיות בענפים אלו86%בגינם מהווה 
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לצורך חישוב דרישות ההון ") סולו("דוחות הכספיים הנפרדים של החברה  תמצית נתונים המתייחסים ל-' אנספח 

  )המשך (בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח
  
  

   סולו-נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 
     
  2007 , בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום    

  רכב רכוש  רכב חובה   
ענפי רכוש 

  *)ואחרים 

ענפי 
חבויות 
  כ"סה *)אחרים 

  ח"אלפי ש   
             
             

 1,755,750  242,711  493,381  645,740  373,918   פרמיות ברוטו
  335,085  70,988  205,842  48,852  9,403   פרמיות ביטוח משנה

             
 1,420,665  171,723  287,539  596,888  364,515   פרמיות בשייר

             
  )52,195(  )2,495(  )9,167(  )34,322(  )6,211(   בשייר, פרמיה שטרם הורווחהשינוי ביתרת 

             
 1,368,470  169,228  278,372  562,566  358,304   פרמיות שהורווחו בשייר

             
  162,893  38,190  13,451  25,736  85,516   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  38,330  1,944  33,589  2,797  -   תהכנסות מעמלו

             
 1,569,693  209,362  325,412  591,099  443,820   סך כל ההכנסות

             
 1,174,895  145,030  290,799  447,639  291,427  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 

 חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
  )222,459(  35,830  142,782  44,760  )913(   בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

             
  952,436  109,200  148,017  402,879  292,340   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

  397,129  58,856  136,055  158,549  43,669   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  28,316  1,200  8,952  13,093  5,071   הוצאות הנהלה וכלליות

  2,005  -  1,578  427  -   הוצאות מימון
             

 1,379,886  169,256  294,602  574,948  341,080   סך כל ההוצאות
             

  189,807  40,106  30,810  16,151  102,740   רווח לפני מסים על ההכנסה
             

 2,828,792  772,126  313,605  398,440 1,344,621   31.12.2007ברוטו ליום , התחייבויות בגין חוזי ביטוח
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  רשימת חברות מוחזקות -' נספח ב

   בדצמבר31   
   2008  2007  

   

מניות 
המקנות 
זכויות 
  הצבעה

מניות 
המקנות 
זכויות 
  לרווחים

מניות 
ות המקנ

זכויות 
  הצבעה

מניות 
המקנות 
זכויות 
  לרווחים

  שיעור ההחזקה   
           

              ידי החברה-חברות המוחזקות על
              

  100%   100%   100%   100%    חברה מנהלת-מ "מנורה מבטחים פנסיה בע
              

  100%   100%   100%   100%   מ"שומרה חברה לביטוח בע
              

  100%   100%   100%   100%   מ "בטחים גיוס הון בעמנורה מ
              

  80%   80%   80%   80%   מ"בע) 2005(אורות סוכנות לביטוח חיים 
              

  100%   100%   100%   100%   מ"מנורה נכסים והשקעות בע
              
              

              מ"ידי שומרה חברה לביטוח בע-חבורת המוחזקות על
              

  100%   100%   100%   100%   מ"ן בע"שומרה נדל
              

  100%   100%   100%   100%   מ"סיני סוכנות לביטוח בע
              

  100%   100%   100%   100%   מ "בע) 1989(סיני מורשי חיתום סוכנות לביטוח 
              
  
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ" בעמבטחים ביטוחמנורה 
                       

  
  
  
  
  

  פרטים נוספים על התאגיד: פרק ד
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   2008דוח פרטים נוספים על התאגיד לשנת 
  

     מ"טוח בעיבמבטחים מנורה  :שם החברה
  
    תל אביב, 115אלנבי   :כתובת      520042540 :החברה ברשם החברות' מס
  

  03-7107788 :פקסימיליה              03-7107777 :טלפון
  

  31.3.2009 :תאריך הדוח                                                31.12.2008: תאריך המאזן
    

  
  )א10תקנה (תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים  .1

  

 ח מדווחים" באלפי ש8200דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנת תמצית 

 
-ינואר
 יוני-אפריל מרס

-יולי
 ספטמבר

-אוקטובר
 2008שנת  דצמבר

 3,939,097 972,398 992,947 988,684 985,068 פרמיות שהורווחו ברוטו
 603,552 159,725 155,439 140,978 147,410 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 3,335,545 812,673 837,508 847,706 837,658 פרמיות שהורווחו בשייר
 )1,825,475( )1,185,410( )610,437( 376,495 )406,123( נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 

 290,036 70,482 78,340 71,443 69,771 הכנסות מדמי ניהול 
 131,615 37,038 34,394 33,254 26,929 הכנסות מעמלות
      הכנסות אחרות

 1,931,721 )265,217( 339,805 1,328,898 528,235 כנסותהסך כל ה
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 1,403,951 )298,474( 311,817 956,284 434,324 השקעה ברוטו 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 )446,224( )32,589( )206,698( )44,556( )162,381( בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 957,727 )331,063( 105,119 911,728 271,943 השקעה בשייר 
 811,764 225,675 189,450 212,734 183,905 ק והוצאות רכישה אחרותהוצאות שיוו, עמלות

 347,675 98,958 71,563 91,681 85,473 הוצאות הנהלה וכלליות
 15,899 2,979 4,474 4,223 4,223 הוצאות אחרות
 101,441 4,283 43,147 37,550 16,461 הוצאות מימון

 2,234,506 832 413,753 1,257,916 562,005 סך כל ההוצאות
      

חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
      השווי המאזני 

 )302,785( )266,049( )73,948( 70,982 )33,770( לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
 )85,493( )77,673( )21,270( 24,705 )11,255( מסים על הכנסה

      
      מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח 
      נטו, מפעילויות שהופסקו) הפסד(רווח 
 )217,292( )188,376( )52,678( 46,277 )22,515( ) הפסד(רווח

      :מיוחס ל
 )217,322( )188,399( )52,673( 46,270 )22,520( בעלי המניות של החברה

 30 23 )5( 7 5 זכויות המיעוט
 )217,292( )188,376( )52,678( 46,277 )22,515( לתקופה) הפסד(רווח 
 
  )ג10תקנה (י התשקיף "שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ .2

  .אין          
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  ) 11תקנה (בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן -רשימת השקעות בחברות .3
  

  חברות בנות וקשורות של החברה 3.1
 

סוג   החברה  הלוואות ואגרות חוב
  המניה

 ערך נקובסך   מניות' מס
  )ח"ש(

עלות 
  תואמתמ

  )ח"אלפי ש(

  ערך מאזני
  מתואם

  )ח"אלפי ש(

שיעור 
  *החזקה
(%)  

יתרה 
ליום 

המאזן 
אלפי (

₪(  

תאריך 
  פירעון

בסיס   שיעור ריבית
  הצמדה

  הערות

 - - - - -  100  766,076  712,199  328,000  328,000  רגילה  מ"מנורה מבטחים פנסיה בע
  - - - - -  100  1  1  1,000  1,000  רגילה  מ"עמנורה מבטחים גיוס הון ב

ללא מועד  1,861  801  105  1   1,000   1,000  רגילה  מ"בע) 2005(אורות סוכנות לביטוח חיים 
 פירעון

מדד  4%
המחירים 

 לצרכן

- 

מדד  - 1.2012 4,451
המחירים 

 לצרכן

- 

מדד   -  9.2012  8,347
המחירים 

  לצרכן

-  

מדד   -  10.2012  4,068
המחירים 

  לצרכן

-  

  100  141,856  152,535  48,941,016  48,941,016  רגילה  מ"לביטוח בע' שומרה חב

מדד   -  1.2013  4,068
המחירים 

  לצרכן

-  

ללא מועד  103,580  ***100  15,862  3,280  14,001  14,001  רגילה  מ"מנורה נכסים והשקעות בע
 פירעון

מדד   4%
המחירים 

 לצרכן

- 

  
  :3מונים בסעיף מקרא סי

  .בזכויות הצבעה ובסמכות למנות דירקטורים, בהון, שיעור ההחזקה בנייר הערך    *
  .חברה לא פעילה  ** 
  .  י בעל מניות נוסף"מניה בודדת מוחזקת ע.  של החברה100%ההחזקה בפועל הינה  ***

  
  
  
  
  
  

                                                 
 . מהון המניות מוחזק בנאמנות עבור מנהלים בחברה20% 1
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 מ"חברות בנות וקשורות של מנורה מבטחים פנסיה בע 3.2
סוג   החברה  הלוואות ואגרות חוב

  המניה
 ערך נקובסך   מניות' סמ

  )ח"ש(
עלות 
  מתואמת

  )ח"אלפי ש(

  ערך מאזני
  מתואם

  )ח"אלפי ש(

שיעור 
  *החזקה
(%)  

יתרה ליום 
המאזן 

  )₪אלפי (

תאריך 
  פירעון

בסיס   שיעור ריבית
  הצמדה

  הערות

  - - - - -  100  1  1  1,000  28,000  רגילה  **מ"מבטחים שרותי פנסיה בע

 
 מ"לביטוח בע' רות בנות וקשורות של שומרה חבחב 3.3

סוג   החברה  הלוואות ואגרות חוב
  המניה

 ערך נקובסך   מניות' מס
  )ח"ש(

עלות 
  מתואמת

  )ח"אלפי ש(

  ערך מאזני
  מתואם

  )ח"אלפי ש(

שיעור 
  *החזקה
(%)  

יתרה 
ליום 

המאזן 
אלפי (

₪(  

תאריך 
  פירעון

בסיס   שיעור ריבית
  הצמדה

  הערות

 - - - - -  100  4,326  -  204  204  רגילה  מ"ן בע"לשומרה נד

  רגילה א  מ"סיני סוכנות לביטוח בע
  רגילה
  הנהלה

4,000  
990  
10  

4  
0.99  
0.012  

  

-  2,536  100  
100  
100  

 תשלומים 36 2,973
 רבעוניים

פריים 
+0.25% 

 - ללא הצמדה

ללא מועד   8,735  100  )5,520(  -  11,600  11,600  רגילה  מ"בע) 1989(סיני מורשי חיתום סוכנות לביטוח 
 פירעון

פריים 
+0.25% 

הלוואה  ללא הצמדה
עם גרייס 

ללא 
מועד 
   פירעון

ניתנה (
ממנורה 
 )ביטוח

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  ).ישן( שקל חדש 0.001ערכן הנקוב של מניות החברה הוא  2
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 מ "חברות בנות וקשורות של מנורה נכסים והשקעות בע 3.4
סוג   החברה  הלוואות ואגרות חוב

  המניה
 ערך נקובסך   מניות' מס

  )ח"ש(
עלות 
  מתואמת

  )ח"אלפי ש(

  ערך מאזני
  מתואם

  )ח"שאלפי (

שיעור 
  *החזקה
(%)  

יתרה 
ליום 

המאזן 
אלפי (

₪(  

תאריך 
  פירעון

בסיס   שיעור ריבית
  הצמדה

  הערות

  - - - - -  66.6  79  351  100,5003  1,005,000  רגילה  מ"חצרון חברה להשקעות בע
  - - - - -  58  -  -  0.14  100  רגילה  מ" בע115חניון אלנבי 

  רגילה א  **מ"רה בעהבניינים להשכ
  רגילה

2,502  
8  

0.25025  
0.0008   

800  800  0  
50  

- - - - -  

  

                                                 
  . שקל חדש0.1ערכה הנקוב של המניה הוא  3
  ).ישן( שקל חדש 0.001ערכה הנקוב של המניה הוא  4
  ).ישן( שקל חדש 0.0001וא ערכן הנקוב של מניות החברה ה 5
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  )12תקנה (בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח -שינויים בהשקעות בחברות .4
  

  )שומרה: להלן(מ "שומרה חברה לביטוח בע  
    
  . ח"ש מיליון 5בסך של כנגד שטר הון השקעה : מהות השינוי  
  .2008רס אמ: מועד השינוי  

  
  . ח"ש מיליון 10בסך של כנגד שטר הון השקעה : מהות השינוי  
  .2008יולי : מועד השינוי  

  
  . ח"ש מיליון 5השקעה בהון מניות שומרה בסך של : מהות השינוי  
  .2008ספטמבר : מועד השינוי  

  
  .ח"ש מיליון 5השקעה כנגד שטר הון בסך של : מהות השינוי  
  .2008ספטמבר : מועד השינוי  
    
  . ח"ש מיליון 5השקעה כנגד שטר הון בסך של : מהות השינוי  
  .2008נובמבר : מועד השינוי  

  
  )סיני מורשי חיתום: להלן(מ "בע) 1989(סיני מורשי חיתום   
     
  . ח" מיליון ש3.3 -כשל מתן הלוואה בסך : מהות השינוי  
  .2008מארס : מועד השינוי  

   
  . ח" מיליון ש2.2 - כשל פירעון הלוואה בסך : מהות השינוי  
  .2008 יוני ויולי: מועד השינוי  

  
  מ "מנורה נכסים והשקעות בע  

  
בצירוף  ₪ 800,000 - מ בתמורה לסך של כ" ממניות חברת הבניינים להשכרה בע50%רכישת : מהות השינוי

  .מ כדין"מע
  .2008יוני : מועד השינוי

  
  )13תקנה (יך המאזן הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאר .5

   ח מדווחים"                                                          באלפי ש
  בית יר    הכנסות   לשנת הדוח ) הפסד( רווח          
  נתקבלהש  אחרות   דיבידנד  אחרי מס  לפני מס  חברות בנות 

  -         *)50,491   -      59,201  89,507  חברה מנהלת -מ" מנורה מבטחים פנסיה בע

  7,341       180   -      )4,232(  )5,947(  מ" מנורה נכסים והשקעות בע

  172  -       -       118  188  מ "בע) 2005( אורות סוכנות לביטוח חיים 

  1,517  -       -       )7,937(  )10,246(  מ"שומרה חברה לביטוח בע

 אלפי 15,087 -ח ו"לפי ש  א12,143י ניהול עבור שיווק תוכניות פנסיה של מבטחים בסך דמ, ח"אלפי ש 23,261ולל השתתפות בהוצאות בסך כ*
  .ח עבור פרמיות ביטוח"ש
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אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של , רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן .6
   )14תקנה (התאגיד 

                    
 מספר הלווים    ח"סכום בש                 
  350  50,000  עד  0  מ
  208  100,000  עד  50,001  מ
  314  250,000  עד  100,001  מ
  174  500,000  עד  250,001  מ
  78  1,000,000  עד  500,001  מ
  22  2,000,000  עד  1,000,001  מ
  22  10,000,000  עד  2,000,001  מ
  6  15,000,000  עד  10,000,001  מ
  5  40,000,000  עד  15,000,001  מ
  1  70,000,000  עד  40,000,001  מ
  2  150,000,000  עד  70,000,001  מ

 
        )20תקנה ( מועדי וסיבות הפסקת מסחר -ע שנרשמו למסחר " ני-מסחר בבורסה  .7

      

  . בבורסהלמסחר   מניות החברה אינן רשומות   
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   ))א(21תקנה (לנושאי משרה בכירה ו תגמולים לבעלי עניין .8
  )ח"באלפי ש (-2008בשנת  ובתאגידים בשליטתה בחברה בכירה  ששולמו לנושאי משרה תגמוליםלן פרוט הלה    

  
  אחרים* ים  בעבור שירותים* ים  מקבל התגמולים

  תפקיד  שם
היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  מענק  ***שכר  התאגיד

תשלום 
מבוסס 
  מניות

דמי 
  ניהול

דמי 
  ריבית  **אחר  העמל  ייעוץ

דמי 
  כ"סה  **אחר  שכירות

  1,573  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,573  אין  מלאה  ר "יו  )1(מנחם גורביץ 
  5,297  -  -  -  -  -  -  -  3,473  -  1,824  אין  מלאה  ל"מנכ  )2( ארי קלמן

  1,635                    1,635  אין  100%  ל חברה בת"משנה למנכ  )3(מנחם הרפז 
  1,844  -  -  -  -  -  -  -  -  246  1,598  אין  מלאה  דהל חברה נכ"מנכ  )4( און- אורן אל

  )5( ערן גריפל
תאגיד ל "מנכדירקטור ו

  1,804  -  -  -  -  -  -  -  -  948  856  אין  מלאה  קשור
  1,810  -  -  -  1,000  -  -  810  -  -  -  אין  מלאה  בתל חברה "מנכ  )6(יעקב רוזן 

  4,146  -  -  -  3,200  -  -  -  -  -  946  אין  מלאה  בתל חברה "מנכ  )7(יוסי וינשטוק 
  סכומי התגמול במונחי עלות לתאגיד    *

  )יש לפרט את סוג התגמול (- אחר   ** 
ר  ואי כושקרן השתלמות, )מעביד-לרבות הפרשות בשל סיום יחסי עובד (הפרשות סוציאליות, )13כולל משכורת ( צמוד למדד ברוטוחודשי שכר : רכיב השכר המפורט לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים*** 

  .מחלה והבראה, נייח ונייד וכן ימי חופשהטלפון , ל"החזר הוצאות שונות ובכלל זה הוצאות אש, רכב,  כמקובלעבודה
  
 שנים החל בינואר 5 - להסכם ההעסקה עימו שבתוקף הינו. ) מנורה מבטחים החזקות–להלן (מ "בע  האם מנורה מבטחים החזקותל החברה" ומנכר" החברה וכן כיור"מר גורביץ כיהן בשנת הדיווח כיו )1(

  .החברהשכרו של מר גורביץ משולם בידי )). 22תקנה ( להלן 10ראה פירוט נוסף בסעיף  (2007
לאחר המועד . ם חודשי12 עם הודעה מוקדמת של 2003 שנים החל מאוגוסט 13הסכם ההעסקה עימו שבתוקף הינו לתקופה של . החזקותל מנורה מבטחים "מנכמשנה לל החברה ו"מנככמר קלמן מכהן  )2(

במקביל ובנוסף להסכם ההעסקה אושרה למר קלמן תכנית מניות שעיקרה . החברהשכרו של מר קלמן משולם בידי . כ הודיע מי מהצדדים על אי חידושו"יחודש ההסכם לשנה בכל פעם אא, האמור
לפרטים נוספים בדבר הסכם ההעסקה ותכנית המניות לרבות התיקון לתכנית .  במנות שנתיות שוות שנים10 במהלך מנורה מבטחים החזקות הניתנים להמרה למניות החברה ממניות 4%הקצאה של 

 לדוחות 31ראה ביאור , מנורה מבטחים החזקותלמניות החברה  שעיקרו שינוי בחבות המס בשל מעבר מתכנית פירותית לתכנית הונית והמרת מלוא המניות של 2008המניות שאושר בחודש אוגוסט 
 על פי יחס המרה מנורה מבטחים החזקותלמניות , שהוחזקו עבורו על ידי החברה לנאמנות עובדיםהחברה  מלוא מניות 2008על פי תכנית המניות המוחלפת הומרו כאמור בחודש אוגוסט . יםהכספי

גין המניות שנרשמה בטבלה לעיל כהוצאה בשנת הדיווח מבטאת את החלק היחסי של ההטבה ב. מנורה מבטחים החזקותא של "כ. נ.ע ₪ 1 מניות בנות 1,696,518שנקבע בתכנית המקורית בסך של 
 דולר בשנה 6,000ל בתוספת סך של "וכן להוצאות שהייה בחו₪  אלפי 561על פי הסכם ההעסקה זכאי מר קלמן מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל למענק שנתי קבוע בסך של . המניות שהבשילו בשנה זו

 50%יהיה זכאי מר קלמן לתוספת של ) שלא בנסיבות פוטרות(במקרה של סיום יחסי עובד מעביד , בנוסף.  פרטיות ולעניין ימי החופשה גם לפדיון ימי החופשה הצבורים בתום העסקתולנסיעות) מגולם(
בניכוי כל , יבידנד שנצבר בגין מניות שזכאותו לגביהם טרם הבשילה על פי תנאי התכניתעל מרכיב פיצויי הפיטורין שנצברו לזכותו בפוליסות ביטוחי המנהלים שלו וכן למענק בסכום השווה לסכום הד

 . מס שיחול
שכר למעבר על פי הסכם ההעסקה זכאי מר הרפז . שכרו של מר הרפז משולם בידי החברה. 2002הסכם ההעסקה עימו הינו בתוקף מחודש פברואר . ל ומנהל אגף ביטוח כללי"מר הרפז מכהן כמשנה למנכ )3(

  . סכום השכר החודשי צמוד למדד. משכורות לפחות3של כמפורט בטבלה לעיל למענק 
על . און שולם על ידי מנורה מבטחים פנסיה-שכרו של מר אל. ואולם שכרו שולם עד לתום שנת הדיווח)  של החברהבתחברה (ל מנורה מבטחים פנסיה " כמנכ2008כיהן עד לסוף חודש יוני , און-מר אל )4(

 .  משכורות6 משכורות ולא יעלה על 3 -וכן למענק שנתי בגובה שלא יפחת מ)  משכורות15הכולל (און לשכר כמפורט בטבלה -ם ההעסקה היה זכאי מר אלפי הסכ
על פי . 2008 לאחרונה בשנת הדיווח בתוקף מחודש יולי  ותוקן2005הסכם ההעסקה עימו הינו בתוקף מחודש אפריל ). תאגיד קשור(ן "ל מנורה מבטחים נדל"מנכדירקטור בחברה וכן כמכהן כ, מר גריפל )5(

 4 -ולא פחות מ, )בניכוי ההפסד המצטבר ברוטו(ן לפני מס " מרווחי מנורה נדל5%למענק שנתי בשיעור של ) ן"והמשולם בידי מנורה נדל(הסכם ההעסקה זכאי מר גריפל מעבר לשכר כמפורט בטבלה 
 . חודשים6הודעה מוקדמת של עם  שנים 5 לתקופה של 2008 ביולי 1תוקף ההסכם החל מיום . וחית באותה שנהמשכורות חודשיות ובלבד שהחברה תהיה רו

כדמי ניהול תמורת שירותיו משולמת על ידי מנורה מבטחים פנסיה .  ומועסק באמצעות חברה בשליטתו2008החל מחודש יולי , ) של החברהבתחברה (ל מנורה מבטחים פנסיה "מכהן כמנכ, מר יעקב רוזן )6(
החל משנת הכהונה .  לפחותים חודש12ל "ח ובלבד שיעניק שירותי מנכ" מלש2פעמי בסך של -זכאי מר רוזן למענק חתימה חד, בנוסף. לחברה האמורה וכוללת גם את מרכיב ההפרשות הסוציאליות

ולאחר מכן מתחדש ) תקופת ההסכם הראשונה(תוקפו של ההסכם הינו לשנתיים . נורה מבטחים פנסיהל מנורה מבטחים ביטוח באישור דירקטוריון מ"השנייה יהיה זכאי למענק על פי המלצת מנכ
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לפני תום השנתיים מחייבת המשך תשלום התמורה עד ) מנורה מבטחים פנסיה(הפסקת ההסכם בידי מקבלת השירותים .  חודשים של מי מהצדדים6ההסכם ללא מגבלת זמן בכפוף להודעה מוקדמת של 
 . מר רוזן כפוף להגבלת אי תחרות לתקופה של שנה מיום סיום ההסכם עימו. קופת ההסכם הראשונהלתום ת

ההסכם עימו הינו לתקופה של שנה ומתחדש באופן אוטומטי לשנה בכל פעם אלא אם הודיע מי . 2003מחודש ינואר )  של החברהבתחברה (מ "ל שומרה חברה לביטוח בע"מכהן כמנכ, מר יוסי וינשטוק )7(
 מרווחי שומרה לפני 3%זכאי מר וינשטוק למענק שנתי בשיעור של , בנוסף. שכרו של מר וינשטוק משולם בידי שומרה.  חודשים לפני סיום תקופת ההעסקה הרלוונטית3חידושו וזאת -הצדדים על אימ
,  חודשים24למשך תקופה של ,  משכורות חודשיות וכן6פעמי בגובה -וינשטוק זכאי למענק חדיהיה מר , מכל סיבה שהיא, ל שומרה או בכל תפקיד אחר בקבוצה"במקרה של הפסקת העסקה כמנכ. מס

 . 2007לכל התשלומים ותנאי ההעסקה כפי שיהיו במועד הפסקת העבודה ובלבד שאלה לא יפחתו מתנאי העסקתו בשנת 
  . ₪ אלפי 613 - על סך של כ2008עמד בשנת )  ומר ערן גריפל עמם נחתם הסכם העסקהמר קלמן, ר מר גורביץ" היולמעט(סך הגמול וההוצאות הנלוות שקיבלו כל הדירקטורים בחברה , בנוסף לאמור לעיל )8(

  
  

  
 )):ב(21תקנה (בקשר עם כהונתם או העסקתם בשנת הדיווח , תגמולים לנושאי משרה בכירה שניתנו להם לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הדוח .9

  . אין
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   )22תקנה ( עסקאות עם בעל שליטה .10

פירוט עסקאות בין החברה לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה היה עניין , להלן למיטב ידיעת החברה
או עסקאות אשר הינן /או עד למועד הגשת הדוח ו/אשר החברה התקשרה בהן בשנת הדיווח ו, אישי באישורן

  : בתוקף למועד דוח זה
  
 האם של החברה תחבר ,מנורה מבטחים החזקות של  אישרה האסיפה הכללית2007 בינואר 22ביום  )1(

מר גורביץ  את חידוש הסכם ההעסקה של ,)לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ואישור הדירקטוריון(
, לפי ההסכם המחודש. בהתאם לתנאים שבהסכם הקודם עימו בהצמדה למדד בלבד ללא תוספת ריאלית

 סך של שעלותו לחברה לא תעלה על )ת השכר השנתיבמסגר, לרבות תמריץ(שנתי לשכר  מר גורביץ זכאי
אחזקת , אירוח, ל"החזר הוצאות אש, בתוספת רכב והוצאות החזקתו) השכר השנתי (ח" ש1,383,448

 2007 בינואר 1ההסכם חודש בתוקף מיום . סכום השכר יותאם למדד. פלאפון וטלפון מעבר לשכר השנתי
  .סקה מעצם ההתקשרות עימול עניין אישי בע"למנכ.  שנים5לתקופה של 

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ואישור ( אישרה האסיפה הכללית של החברה 2006 בדצמבר 28ביום  )2(
מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובכללם מר גורביץ ) הדירקטוריון

ות לעניין זה בחוק החברות ואילו כתב הפטור שהעניקה החברה הינו בהתאם למגבלות הקבוע. וקרוביו
 מיליון דולר לכלל מקבלי 30 - מיליון דולר לנושא משרה ול25ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסך של 

 מההון העצמי של 25%לא יעלה השיפוי על , במצטבר לאירועים שונים, ובכל מקרה השיפוי באירוע בודד
 .ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי"החברה לפי הדו

 ל" מונה כסמנכ2005בשנת . 1994מאז שנת ) אחיו של בעל השליטה(גורביץ  .מעסיקה את מר גהחברה  )3(
ומענק שנתי בגובה של )  משכורות13( לשכר חודשי גורביץזכאי מר עימו על פי הסכם ההעסקה . בחברה

, רכב, כמקובל) ביטוח אי כושר עבודה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים(להפרשות סוציאליות ,  משכורות3
.  חודשים3זכאי להודעה מוקדמת של , בנוסף. הבראה וחופשה שנתית, ימי מחלה, ל"אש, החזקת טלפון

  אלפי531עמדה על סך של ) במונחי עלות מעביד (2008גורביץ כמפורט לעיל בשנת .  של מר גהשכרעלות 
. למר מ.  ביטוחל מנורה" בידי מנכ2005תנאי העסקתו העדכניים כמפורט לעיל אושרו בינואר . ח"ש

 .גורביץ שהינו צד לעסקה. עניין אישי בעסקה בשל עניינו האישי של קרובו מר ג, גורביץ
אישר דירקטוריון החברה חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת , 2008 בינואר 31ביום  )4(

חטיבת מנורה : "להלן( בחברה ובחברות בנות שלה שאינן חטיבות בפני עצמן 2009 ומחצית שנת 2008
נערכו , בנוסף)). א29תקנה ( להלן 19ראה גם סעיף (לרבות עבור בעל השליטה וקרוביו , ")ביטוחמבטחים 

ל "כל העסקאות הנ. עסקאות ביטוח שונות במנורה ביטוח עבור מר גורביץ וקרוביו, 2008במהלך שנת 
    ."עסקאות זניחות"הינם בגדר נעשו במהלך העסקים הרגיל ובתנאים המקובלים לגבי עובדי הקבוצה ו

  
) ר"היו(ולמר גורביץ ) 21תקנה ( לעיל 8החברה מעריכה כי התגמולים לנושאי המשרה כמפורט בסעיף 

הינם תמורה סבירה והוגנת ביחס למורכבות תפקידם על , )22תקנה (ולקרוביו כמפורט בסעיף זה לעיל 
והשלכותיו על הקבוצה ויתרו המנהלים הבכירים על כי על רקע המשבר הכלכלי , יצוין. האחריות הכרוכה בה

  . המענק השנתי
  
  

      )24תקנה  (*בת או בחברה קשורה-בחברה, ין בתאגידיי בעל ענ"ע המירים המוחזקים ע"מניות וני .11
  
  

  ז.ת' מס  בעל עניין
 חברה' מס

 נייר ערך ' מס
  בבורסה

ליום  ₪ 1מניות 
  2008למרס  30

  שטר הון צמית
  יותניתן להמרה למנ

בהון בדילול %  בהצבעה%  בהון%
  מלא

  בהצבעה %
  בדילול מלא

  מנורה מבטחים
  מ"החזקות בע

 100% 100%  100%  100%  אין  230,868,288  אין 520007469

  . 2009במרס  31למיטב ידיעת החברה נכון ליום *
  

    
   )'א24תקנה (הון מונפק וניירות ערך המירים של התאגיד , הון רשום .12

  
מניות בנות  300,000,000 -מ ח המורכבים" ש300,000,000נו יה 31.12.2008 של החברה נכון ליוםהונה הרשום 

   .כל אחת. נ.עח " ש1
  

 - מ ח המורכבים" ש230,868,288נו יה 31.3.2009וליום  31.12.2008הונה המונפק של החברה נכון ליום 
  .כל אחת. נ.עח " ש1מניות בנות  230,868,288
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  )26תקנה ( של התאגיד הדירקטורים .13
  
  
  7969504. ז.מנחם גורביץ ת  שם

  1942  שנת לידה
  .תל אביב, 62פנקס   מען

  .תישראלי  נתינות
   .ועדת תגמול  חברות בועדת הדירקטוריון

  .לא  צ"דח
חברה קשורה , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד

  יןיאו של בעל ענ
  .מ"ל מנורה מבטחים החזקות בע"מנכ, כן

   7.1.1996   החלה כהונתו כדירקטורריך שבוהתא
, השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות
  :ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

ר הדירקטוריון של מנורה מבטחים החזקות "יו. השכלה תיכונית
 וכן 1998ל מנורה מבטחים החזקות משנת "מכהן כמנכ, 6מ"בע
ירקטור בחברה ובחברות מכהן כד. ר דירקטוריון החברה"כיו

מנורה מבטחים פנסיה , 7מ"מנורה מבטחים פיננסים בע: הבאות
מ ומנורה נכסים והשקעות "ן בע"מנורה מבטחים נדל, מ"בע
  .  מ"בע

  .*חותנו של ערן גריפל ואביה של ניבה גורביץ -כן  :האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחד בתאגיד
האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  כשירות מקצועית או
  

  7751100. ז.גדליה דורון  ת  שם
  1928  שנת לידה

  .תל אביב, 4אורי   מען
  .תישראלי  נתינות

  .בנוסף חבר בועדת השקעות, ועדת תגמול, ועדת מאזן  חברות בועדת הדירקטוריון
  .לא  צ"דח

קשורה  חברה, חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד
  ןיאו של בעל עני

  
  .8לא

  7.1.1996   החלה כהונתו כדירקטורהתאריך שבו
, השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות

  :ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור
MBA-Harvard Business School.  דירקטור של מנורה

מנורה , מכהן כדירקטור בחברה, מ"מבטחים החזקות בע
  . מ"מ ומנורה מבטחים פיננסים בע"בטחים פנסיה בעמ

  .לא  :האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחד בתאגיד
האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  או כשירות מקצועית
  .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  1577220. ז.גרא ת- בר כוכבא בן  שם
  1942  שנת לידה

  .ראשון לציון, 16קרן היסוד   מען
  .תישראלי  נתינות

  ).ר"יו(ועדת מאזן , ועדת ביקורת  חברות בועדת הדירקטוריון
  .כן  צ"דח

חברה קשורה , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד
  יןיאו של בעל ענ

  
  .לא

  10.6.2007   החלה כהונתו כדירקטורהתאריך שבו
 ,השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות

  :דים שבהם הוא משמש דירקטורופירוט התאגי
תואר ראשון במדעי המדינה בצירוף לימודים בין חוגים 

 -מ " תל- מהאוניברסיטה העברית וכן לימודי הכשרה בניהול 
של ) צ"דח(דירקטור . אביב-תלאוניברסיטת , המגמה לביטוח

ובשומרה צ בחברה "מכהן כדח. מ" בעמנורה מבטחים החזקות
כיהן . מ"בע" מהדרין"ור בחברת וכדירקטמ "חברה לביטוח בע

ר מבטחים "ל ויו"וכן כמנכ" הפניקס"ל חברת הביטוח "כמנכ
  .אחרים בקבוצת הפניקס

  .לא  :האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחד בתאגיד
האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  או כשירות מקצועית
  .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

                                                 
ר דירקטוריון מנורה מבטחים החזקות מר " מכהן כיו1.1.09החל מיום . 31.12.08ר דירקטוריון מנורה מבטחים החזקות עד ליום "כיהן כיו 6

 .גדליה דורון
 . 4.6.2008מ ביום "ר דירקטוריון מנורה מבטחים פיננסים בע"כיו) פרש(סיים כהונתו  7
 .ל לעי6ראה הערה  8
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  07559669. ז.לוא  תשלמה מי  שם
  1942  שנת לידה

  הרצליה, 14צמרות   מען
  תישראלי  נתינות

  .ועדת ביקורת  חברות בועדת הדירקטוריון
  .לא  צ"דח

חברה קשורה , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד
  יןיאו של בעל ענ

  
  .לא

  26.6.1995   החלה כהונתו כדירקטורהתאריך שבו
, ם האחרונותהשכלתו והתעסקותו בחמש השני

  :ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור
MBAדירקטור של מנורה .  בהנדסת תעשיה וניהול מהטכניון

משמש . מכהן כדירקטור בחברה. מ"מבטחים החזקות בע
ל חברת דלק "בעבר כיהן כמנכ. מ"ל אנרגיות קינטיות בע"כמנכ

 .I.D.E ר"כיו, ל התעשייה הצבאית"כמנכ, מ"תשתיות בע
מ "ר עשות אשקלון בע"כיו, )הנדסת התפלה(לוגיות טכנו

  ).ציבורית(מ "ל חברת כבלי ציון בע"וכמנכ) ציבורית(
  .לא  :האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחד בתאגיד

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  או כשירות מקצועית

  

  50898501. ז.ארי קלמן ת  שם
  1951  שנת לידה

   .תל אביב , 35ל  בז  מען
  .יתישראל  נתינות

  .לא  חברות בועדת הדירקטוריון
  .לא  צ"דח

 קשורה  חברה, חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד
  יןיאו של בעל ענ

  
 .מ"ל מנורה מבטחים החזקות בע" ומשנה למנכל החברה"מנכ, כן

  .6.11.2001   החלה כהונתו כדירקטורהתאריך שבו
, מש השנים האחרונותהשכלתו והתעסקותו בח

  :ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור
  מכהן. ל ודירקטור בחברה"מכהן כמנכ, השכלה על תיכונית

מנורה מבטחים , מ"כדירקטור במנורה מבטחים פיננסים בע
מנורה נכסים , מ"ן בע"מנורה מבטחים נדל, מ"פנסיה בע

זקות ל במנורה מבטחים הח"מ וכן וכמשנה למנכ"והשקעות בע
  .מ"בע

  .לא  :האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחד בתאגיד
האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  או כשירות מקצועית
  

  7125362. ז.אורי קויאטק ת  שם
  1938  שנת לידה

  . תל אביב8אופנהיימר   מען
  .יתישראל  נתינות

  .בר בועדת השקעותבנוסף ח, ועדת ביקורת  חברות בועדת הדירקטוריון
  .כן  צ"דח

חברה קשורה , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד
  ןיאו של בעל עני

  
  .לא

  31.3.2006   החלה כהונתו כדירקטורהתאריך שבו
, השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות

  :ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור
, ירושליםתואר ראשון בחשבונאות מהאוניברסיטה העברית ב

צ בחברה ובשומרה חברה "מכהן כדח. ח"רו. אביב- השלוחה בתל
מ "בע) 1999( בחברות אורדל ניהול דירקטור ,מ"לביטוח בע

ל נחושתן חברה " מנכ-לשעבר  .מ"ואורדל תעשיות בע
ר תדיראן "יו, מ"ר תדיראן מוצרי צריכה בע"יו, מ"להשקעות  בע

מ ודירקטור "בעדירקטור בנחושתן נכסים ויזום , מ"אמפא בע
  .מ"באופיר  אפטרוניקה בע

  .לא  :האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחד בתאגיד
האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  או כשירות מקצועית
  

  058447137. ז.ערן גריפל ת  שם
  1963  שנת לידה

  .תל אביב, 43יהודה הנשיא   מען
  .יתישראל  נתינות

  .לא  דירקטוריוןחברות בועדת ה
  .לא  צ"דח
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חברה קשורה , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד
  ןיאו של בעל עני

  .מ"ן בע" מנורה מבטחים נדל-ל חברה אחות "מנכ. כן

  29.8.2002   החלה כהונתו כדירקטורהתאריך שבו
, השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות

  :ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור
-תלאר ראשון במדעי המדינה ובמשפטים מאוניברסיטת תו

מ "מנורה מבטחים פיננסים בע, מכהן כדירקטור בחברה. אביב
ל "וכן מכהן כמנכ) ר"סגן היו(מ "ומנורה מבטחים פנסיה בע

 כיהן כדירקטור של מנורה .מ"ן בע"מנורה מבטחים נדל
  .15.11.08מ עד ליום "מבטחים החזקות בע

      .מנחם גורביץ וגיסה של ניבה גורביץחתנו של , כן  :ל בעל עניין אחד בתאגידהאם הוא בן משפחה ש

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  או כשירות מקצועית

  

  29075553. ז. ת*ניבה גורביץ  שם
  1972  שנת לידה

  .תל אביב, 13דנין   מען
  .יתישראל  נתינות

  .לא  חברות בועדת הדירקטוריון
  .לא  צ"דח

חברה קשורה , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד
  יןיאו של בעל ענ

  
  .לא

  28.11.2002  ית כדירקטורה החלה כהונתהתאריך שבו
, השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות

  :ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור
LLBתואר ראשון בכלכלה ,  במשפטים מהמרכז הבינתחומי

 במינהל עסקים MBA, קים מהאוניברסיטה העבריתומינהל עס
דירקטורית של מנורה כיהנה כ. מאוניברסיטת בן גוריון

  .30.5.08 עד ליום כדירקטורית בחברה ומ"מבטחים החזקות בע
      .של מנחם גורביץ וגיסתו של ערן גריפלבתו , כן  :האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחד בתאגיד

 מומחיות חשבונאית ופיננסית האם הוא דירקטור בעל
  או כשירות מקצועית

  

  2267623. ז. תיעקב סגל  שם
  1931  שנת לידה

  . תל אביב62פנקס   מען
  .יתישראל  נתינות

  .ועדת תגמול, ועדת מאזן, )ר"יו (ועדת ביקורת  חברות בועדת הדירקטוריון
  .כן  צ"דח

חברה קשורה , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד
  ןיעל עניאו של ב

  
  .לא

  31.3.2006   החלה כהונתו כדירקטורהתאריך שבו
 ,השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות

  :ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור
. תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית

מכהן . ותבעל משרד לייעוץ עסקי ויזמות ודירקטור בחבר
, מ" ובמנורה מבטחים החזקות בע)צ"דח( כדירקטור בחברה

בטוחה ניהול - כלל פיננסים, מ"ן ומלונאות בע"אלרוב נדל
). צ"דח(מ " בעספרינג ניהול קרן פנסיהו) צ"דח(מ "השקעות בע

ר דירקטוריון יהודה שטאג "כיו חמש השנים האחרונותכיהן ב
הכשרת כדירקטור ב, מ"ר דירקטוריון רילון בע"כיו, מ"ובניו בע
מ "סיד קרן הון סיכון בע- פרו, מ"ביטוח בעל ברההיישוב ח

  . )צ"דח (מ"וספרינג ניהול קרן פנסיה בע) צ"דח(
  .לא  :האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחד בתאגיד

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
  או כשירות מקצועית

  .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  .30.5.08ביום ) פרשה( את כהונתה כדירקטורית ניבה גורביץ סיימה' הגב*
  
  

  )א26תקנה  (נושאי משרה בכירה של התאגיד .14
  שם  ארי קלמן 
  .ז.ת' מס  50898501

  שנת לידה  1951
  כמו כן מכהן כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה . מנהל כללי

  .מ"ל במנורה מבטחים החזקות בע"וכמשנה למנכ
בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  קשורה או בבעל עניין בו
  השכלתו  .על תיכונית
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  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ  . ל ודירקטור בחברה"מכהן כמנכ
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא

  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 
  תאריך תחילת הכהונה  6.11.2001
  שם  ירון דוויק
  .ז.ת' מס  57733255

  שנת לידה  1962
דירקטור בחברה  .טוח חיים ובריאותימנהל אגף בל ו"משנה למנכ

  .אחרת בקבוצה
בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  קשורה או בבעל עניין בו
  השכלתו  . על תיכונית

  ל מבטח "מנהל אגף ביטוח חיים בהפניקס חברה לביטוח ומנכ
  .סימון סוכנות לביטוח

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ

בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא
  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 

  תאריך תחילת כהונה  1.9.2004
  שם  מנחם הרפז
  .ז.ת' מס  008396673

  שנת לידה  1948
  כמו כן מכהן כדירקטור . טוח כלליי ומנהל אגף בל"כמשנה למנ
ר דירקטוריון שומרה חברה לביטוח " וכיו אחרות בקבוצהבחברות

   .מ"בע

בחברה , בת- בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
  קשורה או בבעל עניין בו

,  בהנדסת תעשיה ומינהל מהטכניון בחיפהB.S.Cתואר ראשון 
  .אביב-  במינהל עסקים מאוניברסיטת תלMBAתואר שני 

  השכלתו

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ  .ח כלליטוי ומנהל אגף בל"כמשנה למנ
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא

  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 
  תאריך תחילת כהונה  16.3.2002 

  שם  שי קומפל
  .ז.ת' מס  059696443

  שנת לידה  1965
הל כמנכמו כן מכהן  .כספיםל ומנהל אגף חשבות ו"משנה למנכ

משמש כדירקטור בחברות אחרות מ ו"כספים במנורה החזקות בע
  .  בקבוצה

בחברה , בת- בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
  קשורה או בבעל עניין בו

, תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית. ח"רו
  .תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

  השכלתו

כיהן כמנהל כספים . ת בקבוצהמשמש כדירקטור בחברות אחרו
. מ"ל בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ וכסמנכ"בכלל פיננסים בע

ביטוח וחיסכון משרד , כיהן כסגן בכיר לממונה על שוק ההון
  .האוצר

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ

בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא
  תאגידבעל עניין בנושא משרה בכירה אחר או של 

  תאריך תחילת כהונה  1.12.2006
  שם  יוני טל

  .ז.ת' מס  53343331
  שנת לידה  1955

 כמו כן מכהן כמנהל השקעות . ל ומנהל אגף השקעות"משנה למנכ
 מ וכדירקטור בחברות אחרות "ראשי במנורה מבטחים החזקות בע

  .בקבוצה

בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד
  עניין בוקשורה או בבעל 

, תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן
  .תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן

  השכלתו

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ   .ל ומנהל אגף השקעות"משנה למנכ
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא

  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 
  תאריך תחילת כהונה  1.4.2000

  שם   יהודה גרוסמן
  .ז.ת' מס  52015864

  שנת לידה  1953
בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  . ל ומנהל אגף מערכות מידע"משנה למנכ

  קשורה או בבעל עניין בו
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   ,מכללה לביטוח מהCLU, מדעי המחשב וכלכלהתואר ראשון ב
  . לשכת מנתחי המערכות בישראל- )CSA( מנתח מערכות מורשה

  

  השכלתו

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ  .עובד החברה
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא

  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 
  תאריך תחילת כהונה  1.1.2005

                   שם                                               רונן קופמן
  .ז.ת' מס  56003650

  שנת לידה  1959
  כמו כן מכהן משמש . ל ומנהל אגף משאבי ארגון"משנה למנכ

  .  כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה
בחברה , בת- בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  קשורה או בבעל עניין בו
M.A. השכלתו  .יבאב-מנהל עסקים מאוניברסיטת תלב  
  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ  .יק תעשיות תוכנה'ל משאבי אנוש ומנהל בחברת מג"סמנכ
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא

  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 
  תאריך תחילת כהונה   1.12.06

                             שם                                     יעקב רוזן
  .ז.ת' מס  51255842

  שנת לידה  1952
חברות אחרות דירקטור ב, מ"ל מנורה מבטחים פנסיה בע"מנכ

   .בקבוצה
בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  קשורה או בבעל עניין בו
  השכלתו  .תואר ראשון בכלכלה

  מנהל החטיבה הפיננסית , מ"ים בעל בנק הפועל"משנה למנכ
  .ומנהל החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק הפועלים

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ

בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא
  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 

  * תאריך תחילת כהונה  10.7.2008
  שם  אברהם לוונגליק' דר

  .ז.ת' מס  15323165
  שנת לידה  1948
בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  ל ואקטואר ראשי "סמנכ

  קשורה או בבעל עניין בו
  השכלתו  למתמטיקה יישומית) PhD(ר "ד

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ  ל ואקטואר ראשי"סמנכ
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא

  בעל עניין בתאגידירה אחר או של נושא משרה בכ
  תאריך תחילת כהונה  1.1.2001

   שם  בתיה לונדון
  .ז.ת' מס  50713080

  שנת לידה  1951
בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  בחברה ביטוח כללי תביעות  תחוםל ומנהלת "סמנכ

  קשורה או בבעל עניין בו
  השכלתו  .תואר ראשון במשפטים, ד"עו
  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ  בחברהביטוח כללי  תביעות תחוםל ומנהלת "נכסמ
בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא

  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 
  תאריך תחילת כהונה  1.12.2002

  שם   גרשון גורביץ
  .ז.ת' מס  51669893

  שנת לידה  1952
  כמו כן מכהן כדירקטור בחברות . ה ונכסיםל לוגיסטיק"סמנכ

  . אחרות בקבוצה
בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  קשורה או בבעל עניין בו
  השכלתו  תיכונית
  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ  .ל לוגיסטיקה ומנהל נכסים ורכש בחברה"סמנכ
בן משפחה של ן בתאגיד או בעל ענייהאם הוא   .ר דירקטוריון החברה"אח של יו, כן

  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 
  תאריך תחילת כהונה  1.1.2005

  שם  שמואל שורץ



15-ד  

  .ז.ת' מס  030767032
  שנת לידה  1950

בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד   ל"סמנכ, מי ראשימבקר פני
  קשורה או בבעל עניין בו

וחשבונאות כלה סוציולוגיה תואר ראשון בכל. ח"רו
 M.B.A-שני במינהל עסקים תואר, מאוניברסיטת חיפה

  .אביב- למאוניברסיטת ת

  השכלתו

  ל ומנהל אגף חשבות וכספים בחברה "כיהן כמשנה למנכ
  .וכדירקטור בחברות אחרות בקבוצה

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ

בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   .לא
  בעל עניין בתאגידשא משרה בכירה אחר או של נו

  תאריך תחילת כהונה  8.1.2007
שם                                                                  שי-שמעון עיר
  .ז.ת' מס  055922918

  שנת לידה  1959
 מנורה מבטחים החזקותהאם חברה וחברה היועץ משפטי ומזכיר 

  .מ"בע
בחברה , בת-בחברה, התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

  קשורה או בבעל עניין בו
  השכלתו  . תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית. ד"עו

מנורה מבטחים האם חברה וחברה המכהן כיועץ משפטי ומזכיר 
  . לשעבר סגן יועץ משפטי במשרד האוצר.מ"החזקות בע

  סיון עסקי בחמש שנים אחרונותינ

בן משפחה של בעל עניין בתאגיד או האם הוא   . לא
  בעל עניין בתאגידנושא משרה בכירה אחר או של 

  * תאריך תחילת כהונה  1.7.2002
   .30.3.09 מוגדר כנושא משרה בכירה החל מיום*  

  
  
  

   )27תקנה (רואה החשבון של התאגיד  .15
  .אביב-  תל3עמינדב ,  רואי חשבוןקסירראת גבאי קוסט פורר 

  
   )28תקנה  (ן של התאגידשינוי בתזכיר או בתקנו .16

תוקן תקנון החברה , 2007בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מחודש דצמבר  ,2008בחודש פברואר 
  . .נ.ח ע" ש300,000,000בסעיף ההון הרשום אשר הוגדל לסך של 

  
  )  29תקנה (המלצות והחלטות הדירקטורים  .17

 הכללית והחלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור אסיפההמלצות הדירקטוריון בפני האסיפה   )א(
     :כללית בדבר

  אין :תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה .1
 6,065,766 הדירקטוריון הנפקה של  אישר31.07.08ביום :שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד .2

רה להמרת מלוא המניות המוחזקות על ידי החברה למנורה מבטחים החזקות בתמוהחברה מניות 
 אישר 28.09.08ביום ; ל מכוח תכנית המניות שאושרה לו"לנאמנות עובדים עבור המנכ

 מניות החברה למנורה מבטחים החזקות בשל המרת שטר הון 18,908,127הדירקטוריון הקצאה של 
 מניות החברה למנורה 13,552,732 אישר הדירקטוריון הקצאה של 30.11.08ביום ; צמית שהחזיקה

  . ₪ מיליון 80מבטחים החזקות כנגד השקעה בסך של 
  .אין: שינוי תזכיר או תקנון התאגיד .3
 .  אין:פדיון מניות .4
  . אין:פדיון מוקדם של איגרת חוב .5
 אישר הדירקטוריון 31.07.08ביום : עסקה שלא בהתאם לתנאי השוק בין התאגיד ובעל עניין בו .6

לפרטים נוספים . ל החברה"ר ועדת הביקורת החלפה של תכנית המניות של מנכלאחר קבלת אישו
 .  לדוחות הכספיים31ראה ביאור 

 .  אין:החלטות אסיפה כללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות המנהלים  )ב(
 : החלטות אסיפה כללית מיוחדת  )ג(

 
  .נ.ע ₪ 1ות בנות  מניות רגילליוןי מ300 של החברה לסך של רשוםהגדלת ההון האישור  -  5.02.08

  . כל אחת ותיקון תזכיר ותקנון החברה בהתאם
  

  .ל המכהן בה גם כדירקטור"אישור החלפת תכנית המניות של המנכ -  18.08.08
  
  



16-ד  

  )א29תקנה (החלטות החברה  .18
 אין:  לחוק החברות255אישור פעולות לפי סעיף  )1(
  אין:לחוק החברות אשר לא אושרה) א(254פעולה לפי סעיף  )2(
אישור החלפת תכנית  :לחוק החברות) 1(270ת חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף עסקאו )3(

 .  לעיל)6(17 כנזכר בסעיף ל החברה"המניות של מנכ
 : ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח, פטור )4(

ביטוח דירקטורים ונושאי חידוש פוליסת ודירקטוריון החברה ועדת הביקורת  אישרו 31.01.08ביום  -
חטיבת (" בחברה ובחברות בנות שלה שאינן חטיבות בפני עצמן 2009 ומחצית שנת 2008משרה לשנת 

גרשון גורביץ  ,ערן גריפל, גורביץ. ה מ"הלרבות עבור בעל השליטה וקרוביו , ")מנורה מבטחים ביטוח
 מיליון דולר 15בול אחריות של בג") בעל השליטה וקרוביו "–להלן (לפי העניין , ניבה גורביץו

בתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה לכלל החטיבות בקבוצה בגבול אחריות ") פוליסת הבסיס("
והכל בהתאם לנוסח הפוליסה כפי שסוכמה על ידי הנהלת , ")פוליסת המטריה(" מיליון דולר 30של 

טוח של יתר נושאי המשרה הינם זהים לתנאי הבי וקרוביו בעל השליטהלנאי הביטוח ת .החברה
   .בחברה

  
של כתבי פטור והתחייבות , מעת לעת, אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן 28.12.06 ביום -

, בהווה ובעתיד, מכהנים ויכהנו בחברה בעבר, לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אחרים אשר כיהנו
 .בהתאם לנוסח שאישר הדירקטוריון, ביץגור. גריפל ונ. ה ע"ר כבעל שליטה ולקרוביו ה"ובכלל זה ליו
 מההון העצמי של החברה לפי 25%סך השיפוי לא יעלה במצטבר לאירועים שונים על , בכל מקרה

  .ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי"הדו
  

  מ"טוח בעיבמבטחים מנורה                                                         31.03.2009: תאריך
  
  
  :חתימות:                                                      תפקידם:                 חותמיםשמות ה 

  
  _________________                     ר הדירקטוריון              "מנחם גורביץ             יו.  1  
  
                    _________________ארי קלמן                מנהל כללי וחבר הדירקטוריון       .  2  

  



  
  

  
  
  
  
  
  

  מ" בעמבטחים ביטוחמנורה 
                  

  
  
  
  
  

  נספחים: פרק ה
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















חזרה

טופס 12א' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - ברוטו
31.12.2008ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ

(באלפי ₪)

מבטיח 
משתתףתשואה

מבטיח 
קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1142,3178,3742,6641,3988,04945,3007,6395156068,374

211,328,2432,283,5481,070,9141,197,2745,928,63412,53510,301524,687250,4625,77244,117

3,492,7512,269,61901,156,47536,4123,068023,54154503,090פוליסות שהונפקו עד שנת 21990א1

5,490,05501,060,51104,356,3152,532055,8815,31109,505פוליסות שהונפקו בין השנים 21991-2003א2

1,576,7900010,0561,484,96961081,36800335פוליסות שהונפקו לאחר שנת 22004א3

10,559,5952,269,6191,060,5111,166,5325,877,6965,6610160,7905,856012,931סה"כ  (2א1 עד 2א3)2א4

2305,99400006,8738,48939,187217,0483,43230,964ב

3354,444000000324,54627,5582,3400

42,198000001,81216400222

00000000000השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

0

6106,01313,92910,40330,74350,938000000

700000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)
80א

15,470000000-70,01585,48500שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

סה"כ
חסכון וסיכון מוות 
(קלאסי, מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 
החיסכון בפוליסות 

(עדיף, מסלול)

סיכון מוות טהור או 
מרכיב סיכון מוות 

סיעודיאכ"עבפוליסה

כיסויים 
אחרים 1)

תביעות תלויות

עתודה (סה"כ שורות 2א1 עד 6)
 פוליסות הכוללות מרכיב 

חסכון (לרבות נספחים) 
לפי מועד הנפקת 

הפוליסה:

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

אחר

עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת 
ההפרשות בגין עסקים 

קיימים



חזרה

טופס 12ב' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - בשייר
31.12.2008ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ

(באלפי ₪)

מבטיח 
משתתףתשואה

מבטיח 
קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1108,7277,4122,1691,3988,04934,7957,0915156047,294

211,136,2932,283,2591,070,7791,197,1275,928,07512,53510,301458,612126,1125,37644,117

3,491,5452,269,33001,156,32836,4083,068023,05127003,090פוליסות שהונפקו עד שנת 21990א1

5,479,13601,060,37604,355,7612,532049,1361,82609,505פוליסות שהונפקו בין השנים 21991-2003א2

1,574,0020010,0561,484,96961078,58000335פוליסות שהונפקו לאחר שנת 22004א3

10,544,6832,269,3301,060,3761,166,3845,877,1375,6610150,7672,096012,931סה"כ  (2א1 עד 2א3)2א4

2200,30500006,8738,48934,656116,0343,28830,964ב

3283,095000000273,0257,9822,0880

42,198000001,81216400222

00000000000השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

6106,01313,92910,40330,74350,938000000

700000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)
80א

30,074000000-55,41185,48500שינויים בהנחות8ב1

95,7550000000-95,75500-שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

חסכון וסיכון מוות סה"כ
(קלאסי, מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 
החיסכון בפוליסות 

(עדיף, מסלול)

סיכון מוות טהור או 
מרכיב סיכון מוות 

בפוליסה
אכ"ע

סיעודי

כיסויים 
אחרים 1)

תביעות תלויות

עתודה (סה"כ שורות 2א1 עד 6)
 פוליסות הכוללות מרכיב 

חסכון (לרבות נספחים) 
לפי מועד הנפקת 

הפוליסה:

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת 
ההפרשות בגין עסקים 

קיימים

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

אחר

עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל











 3

  
   ענף רכב חובה-הצהרת האקטואר  -' פרק א

  זהות האקטואר) ת אקטוארהצהר( – 'פרק א

להלן ' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב") שומרה "- להלן(מ "נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע
כפי שמפורט , 31.12.08שומרה ליום  )"ההפרשות" -להלן (המבטח  של הדוחות הכספיים חובה עבוררכב בענף ביטוח 

  . להלן
החל  בביטוח כלליזו  ממונה בחברה ומשמש כאקטוארמ " ביטוח בע של חברת מנורה מבטחיםעובדהריני 

למיטב ידיעתי אין לי  . בשומרהאקטואר ממונה בענף רכב חובה מוניתי לתפקיד 2008החל מאפריל  .2007מספטמבר 
ולא עם , יםמבטחאצל ה ולא עם בן משפחה של בעל עניין ל"ים הנהמבטחאף אחד מקשרים עסקיים אחרים עם 

  .ים או גורם אחר המספק שירותים למבטחיםורה למבטחחברה הקש

  
  היקף חוות הדעת האקטוארית) הצהרת אקטואר( – 'פרק ב

  נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 1

 יבקשותי. הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח, לצורך חישוב ההפרשות של המבטח .1
בחנתי את . צורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספייםמידע ונתונים נענו בצורה מספקת ללקבלת 

סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח 
 . ולנתוני השנים הקודמות

בחנתי את מידת . גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחריםבהערכתי הסתמכתי במידת הצורך  .2
  . נתונים והרלוונטיות שלהםהתאמת ה

נקבעו בענף המפורט להלן וכן השיטות להערכת ההפרשות , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי .3
'  לפרק ג1להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף , וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, על ידי
 .להלן

 מידע בדבר הסדרי ביטוח של המבטחביטוח משנה ם על המוסמכי מהגורמים ביקשתי, לצורך חישוב השייר .4
 על סמך בחנתי. מדיניות התשלום של מבטחי המשנהובעיות ביכולת גביית התביעות , המשנה של המבטח

 .ההפרשותהמידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על 
 : בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם  העניינים הבאים .5

נעשתה תוך התבססות על חישוב , ")הפול" -להלן (ר ביטוח שיורי חושבה בגין הסדההפרשה ש  .א
 ".פול"י ה"שנעשה ע

 ..אין לחברה ביטוחים משותפים עם חברות אחרות בענף רכב חובה  .ב
 ..ה בהפרשגין העדר מתאם בין הענפים השוניםאין הפחתה ב  .ג
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  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 2

 2008 דצמבר 31 ליום 
 )₪אלפי (שייר  )₪אלפי (ברוטו  
הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות . 1.א

כולל הפרשה לתביעות שעליהן (מהן  הנובעות
 )המבטח טרם קיבל דיווח

  

      

   :ענפים סטטיסטיים 
 350,231 382,036 רכב חובה

   
 350,231 382,036 כ ענפים סטטיסטיים"סה

   
    שאינם סטטיסטיים ענפים

   
 350,231 382,036 כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים"סה

    
   הוצאות עקיפות . 2.א

 9,924 9,924  רכב חובה
   :הפרשה לפרמיה בחסר . 3.א

 0  רכב חובה
   
   כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר"סה

  360,155 391,960 המחושבות לפי הערכה אקטוארית
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  חוות הדעת ) הצהרת אקטואר( –' פרק ג

  :אני מצהיר ומאשר כי בענף רכב חובה 

להנחיות ולכללים המפורטים , בהתאם להוראות' הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב .1
  : הכספידוחל כתוקפם ביום הווהכ, להלן
  ;והתקנות לפיו 1981 –א "התשמ, הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח  .א
  ;הוראות והנחיות המפקח על הביטוח  .ב
  .כללים אקטוארים מקובלים  .ג

 
וכי , הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים', לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב .2

  . ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי
 
י המקצועי ובהתאם לפי מיטב שיקול דעת, ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי .3

 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל, להוראות
 

מהוות לפי מיטב ידיעתי ) רכב חובה(בגין הענף הסטטיסטי , 1.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב .4
בענף , והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות המוגדרות לעיל

 . הכספידוחכתוקפם ביום ה, סטטיסטי ה
 

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי  1.א.2סעיף ' סך ההפרשות המפורטות בפרק ב .5
 כתוקפם ,התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטים והלא סטטיסטים במקובץ

 . הכספידוחביום ה
 

י והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי  מהווה לפי מיטב ידיעת2.א.2סעיף ' ההפרשה המפורטת בפרק ב .6
כתוקפם ביום ,  תביעות עבור כל שנות החיתוםהתחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב

 .ח הכספי"הדו
 

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי ) 3.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב .7
, בענפים שפורטו) ככל שקיימת פרמיה בחסר(  ברמת השיירהתחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר

 . הכספידוחכתוקפם ביום ה
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  הערות והבהרות) הצהרת אקטואר( – 'פרק ד

כולל , התביעות התלויותהפיצה אגודת האקטוארים טיוטת עקרונות וכללי מקצוע בנוגע להערכת לאחרונה  .1
איכות הנתונים בנוגע לחישובי תיעוד וגילוי והצהרת האקטואר לגבי עתודות אלו וגם בנושא , הוון

  .ההערכות האקטואריות מבוססות על העקרונות וכללי המקצוע האלה. אקטואריה

 חישוב ,מאידך .3%ותביעות גדולות הוונה בשיעור של " פול"בענף רכב חובה למעט הערכות ההעתודה  .2
 .ISO- מתוך ניתוח התויכולל מרכיב לסטהעתודה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פלד עמיר                    ממונה רכב חובה אקטואר                  22/03/2009         
              

  חתימה  שם האקטואר                  תאריך                                תפקיד                          
  

  

  

  

סוף הצהרת אקטואר
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  )למעט ענף רכב חובה(אקטואר בענפי ביטוח כללי הצהרת  -' פרק א

  

  .ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות"מצ
  .עבורו קיימת הצהרה נפרדת, הצהרה זו אינה כוללת את ענף רכב חובה

  

  זהות האקטואר) הצהרת אקטואר( –' פרק א

  
להלן ' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב") שומרה ":לןלה(מ "נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע

  . כפי שמפורט להלן, 31.12.08של שומרה ליום  הדוחות הכספיים עבור) למעט ענף רכב חובה(בענפי ביטוח כללי 
אינני ). למעט ענף ביטוח חובה( מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי 2007בחודש יולי . אני עובד של המבטח

אין לי קשר עסקי עם בעל עניין במבטח או עם בן משפחה של בעל . ל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בתאגידבע
  .לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של המבטח או עם חברה הקשורה למבטח, עניין במבטח

  
  היקף חוות הדעת האקטוארית) הצהרת אקטואר( –' פרק ב

  אקטואריתנוסח פסקת היקף חוות הדעת ה.  1

בקשותי . הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח, לצורך חישוב ההפרשות של המבטח  .א
בחנתי את . לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים

מתייחס הדוח סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה 
 .  ולנתוני השנים הקודמות

בחנתי את מידת . במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים  .ב
 .התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם

 להלן 2וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי  .ג
 1להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף , וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, נקבעו על ידי

 .להלן' לפרק ג
 מידע בדבר הסדרי ביטוח בשומרהביטוח משנה המוסמכים על  מהגורמים ביקשתי, לצורך חישוב השייר  .ד

 על סמך נתיבח. מדיניות התשלום של מבטחי המשנהובעיות ביכולת גביית התביעות , המשנה של המבטח
 .ההפרשותהמידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על 

 : העניינים הבאיםבחוות דעתי נלקחו בחשבון גם   .ה
 .  לא רלוונטי –או בגין עסקים נכנסים ") הפול("לעניין ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי  )1
היו כאלה עד שנת  (החברה אינה מבטח מובילמשותפים בהם  הביטוחיםהשחושבה עבור כל  ההפרשה )2

 . והועברה לידיחושבה על ידי המבטחים המובילים, ) בלבד2001
 .לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים )3
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  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 2

 2008 דצמבר 31ליום  
 )₪אלפי (שייר  )₪אלפי (ברוטו  
מהן  הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות. 1.א
   )כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח(

      

   :ענפים סטטיסטיים ). א
 34,968 35,344 )עצמי וצד שלישי( רכוש –ביטוח רכב מנועי 

 925 2,730 ביטוח מקיף לדירות
  6,809  7,197  ביטוח מפני אחריות מעבידים

 9,879  13,502  ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי
 52,581 58,773 כ ענפים סטטיסטיים "סה

   
ענפים שאינם סטטיסטיים 
)1( 7,538  1,016 

   
 53,597 66,311 כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים"סה). ב

    
הוצאות עקיפות . 2.א

)2(   
  1,516  1,516  טיםושאינם סטטיס כ ענפים סטטיסטיים"סה

      

   :הפרשה לפרמיה בחסר . 3.א
 0 לא נדרש להצהיר  )עצמי וצד שלישי( רכוש –ביטוח רכב מנועי 

 0 לא נדרש להצהיר ביטוח מקיף לדירות
   
   כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר"סה

  55,113 67,827 המחושבות לפי הערכה אקטוארית

  
  . ביטוח יהלומים, ביטוח קבלנים, ביטוח הנדסי, קיף בתי עסקמ: ענפים שאינם סטטיסטיים )1(
  .ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום )2(
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   חוות הדעת )הצהרת אקטואר (– 'פרק ג

    ):1985 -ה "התשמ, )ענפי ביטוח(הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח כהגדרתם ב(ים הבאים אני מצהיר ומאשר כי בענפ
  ). 9)(א(1 סעיף -) עצמי וצד שלישי( רכוש -ועי ביטוח רכב מנ  .א
 . )12)(א(1 סעיף -ביטוח מקיף לדירות   .ב
 ). 7)(א(1סעיף  -ביטוח מפני אחריות מעבידים   .ג
 . )14)(א(1סעיף  -ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי   .ד
 

והכל , הלןלהנחיות ולכללים המפורטים ל, בהתאם להוראות' הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב  .1
  :כתוקפם ביום הדוח הכספי

  ; והתקנות לפיו1981 –א "התשמ, הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח  .א
  ;הוראות והנחיות המפקח על הביטוח  .ב
  .כללים אקטוארים מקובלים  .ג

וכי ניתן , הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים', לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב  .2
  . ם לצורך הערכתילהסתמך עליה

, להוראותלפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם , ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי  .3
 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל

ביטוח מקיף ,  רכוש-ביטוח רכב מנועי: בגין הענפים הסטטיסטים)  א)1.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב  .4
ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי , ות מעבידיםביטוח מפני אחרי, לדירות

בכל ענף סטטיסטי שפורט , יל המוגדרות לע,רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות
 .כתוקפם ביום הדוח הכספי, בנפרד

דיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי מהוות לפי מיטב י) ב)1.א.2סעיף '  בפרק בסך ההפרשות המפורט  .5
 כתוקפם ביום ,התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטים והלא סטטיסטים במקובץ

 .הדוח הכספי
מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות ) 2.א.2סעיף ' ההפרשה המפורטת בפרק ב  .6

כתוקפם ביום הדוח , ישוב התביעות עבור פוליסות שהונפקו בכל שנות החיתוםהמבטח בגין הוצאות עקיפות לי
 .הכספי

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות ) 3.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב  .7
הדוח כתוקפם ביום , בענפים שפורטו) ככל שקיימת פרמיה בחסר(המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר 

 .הכספי
 

  הערות והבהרות) הצהרת אקטואר( –' פרק ד

כולל , התביעות התלויותהפיצה אגודת האקטוארים טיוטת עקרונות וכללי מקצוע בנוגע להערכת לאחרונה  .1
. תיעוד וגילוי והצהרת האקטואר לגבי עתודות אלו וגם בנושא איכות הנתונים בנוגע לחישובי אקטואריה, ווןיה

  .יות מבוססות על העקרונות וכללי המקצוע האלהההערכות האקטואר
  :  ענפים הבאים לא בוצעה הערכה אקטוארית בשל העדר מובהקות סטטיסטיתב .2

על פי ,ברובה, בענפים אלו העתודה התבססה.  ביטוח יהלומים, ביטוח קבלנים,ביטוח הנדסי, מקיף בתי עסק
  .הערכת מחלקת התביעות בחברה

  
  
  

                     אקטואר ביטוח כללי                 ניר הרמתי22/03/2009                
             

   שם האקטואר               חתימה תאריך                                תפקיד                             
  

  

  

  

  סוף הצהרת אקטואר

  




