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-ח"כהתש
ת בחברה 
ת בפועל 
מסוימים, 
מעריכה", 
יופיע גם 

 לתשעת 

 בהתאם 
 מצוי גם 

") הפיקוח
ת, בין לל

י הנדרש 
ות ודרכי 
השנתיים 

מנורה : "
תל אביב. 
ט ופלמס 
נה יחיד, 
 החזקות 
 הביטוח 

 הביטוח 
כללי אחר 

) 1989ח (
כן ו ")מרה
 של זקות

 בדוח גיד

  

  

ה ,ערךניירות 
מציה הקיימת
דוח. התוצאות
ה. במקרים מ
רה/הקבוצה מ
כי מידע זה י

")החברהן: "

 הדוח נערך
ני המעיין בו

חוק הלהלן: "
תקנות כוות 

מי המינימאל
ביעות תלויו
ת הכספיים ה

"מ (להלן: בע
יירות ערך בת
אסטבלישמנט
גורביץ כנהנ
רה מבטחים
הינה בתחומי

ה, בכל ענפי
וש), ביטוח כ

וכנות לביטוח
שומ (להלן: "

ההחז מבנה 

התאגר עסקי 

 מ"בע

 2012 בר

גדרתו בחוק נ
 על האינפורמ
עד פרסום הד
עות ממידע ז
, כגון: "החבר
, אך ייתכן כ

ח בע"מ (להל

קופת הדוח.
ך הנחה שבפ

( 1981-שמ"א
דרה באמצעו
ת ההון העצמ
ת ביטוח ותב
ם של הדוחות

ים החזקות 
בבורסה לני ת

ינם ניידן א
 מר מנחם ג
ת מניות מנו

ת שלה הבנו

בשליטתה בת
ב (חובה ורכו

ת וינשטוק סו
ביטוח בע"מ 

 בתרשים רט
  .2011לשנת 

בפרק תיאור 

 ביטוח

בספטמב 

ני עתיד, כהג
תיד, המבוסס 
ה, נכון למוע
 או המשתמע
ופעת מילים,
י/ה" וכדומה

בטחים ביטוח
  ").ת הדוח

 החברה בתק
ומתוך 1998- ח

 (ביטוח), התש
ההסהביטוח. 

תקנות לל זה,
חזקת עתודות
איים לעריכתם

מנורה מבטח
נסחרותיותיה 

החזקות הי 
מנות עבור 
החזקות. יתרת
ה וחברות הב

 הצעות חבר
וח, ביטוח רכ

ארנון את -  
חברה לבמרה 

כמפור והכל 
ח התקופתי ל

1.3 סעיףאה 

  1 - א 

ב חים

30 ליום 

מידע צופה פ
העתאי לגבי 

ה או כוונותיה
ת המוערכות
תיד על ידי ה
קבוצה", "צפוי

של מנורה מב
תקופתהלן: "

ים בפעילות
שבון), התשנ"ח

 

תים פיננסים 
המפקח על ה

ובכל , ביטוח
ות בדבר הח
נות החשבונא

מ  מלאה של
רית אשר מני
ה מבטחים

בנאמ חזקים
ה מבטחים ה
ה של החברה

באמצעצמה ו
סכון ארוך טוו

ביטוח נויות
אמצעות שומ

, "מבע) 200
בדוח  התאגיד

רא החברהשל 

מבט ה

רקטוריון

מלעיתים ולל 
ידע בלתי ווד
ערכות החברה
י מן התוצאות

ני עת צופה פ
ת החברה/הק

ת פעילותה ש
(ל 2012 טמבר

ויים העיקריי
פרטי דין וחש

  .2011לשנת 

שירותוח על 
כן להנחיות ה
ם של חברות
שקעה, תקנו
יהם והעקרונ

  

בשליטה ית 
ה חברה ציבור
ם של מנורה
 זרים) המוח

מנורה ממניות
עיקר פעילותה

  רה

בעעוסקת,  ה
ח חיים וחיס

סוכ לושבש 
באוח בע"מ, 

05( חיים טוח
תיאור עסקי  

י הפעילות ש

מנורה

הדיר דוח

, כוהרבעוני ח
עתיד הינו מי
וכולל את הע
באופן מהותי
מכילים מידע
רה", "בכוונת

הלן סוקר את
בספט 30יום 

קר את השינ
סקי ביטוח (פ
 של החברה ל

ות חוק הפיק
צאו מכוחו, וכ
ניהול עסקים

ההדרכי  ות
 תוכנם, פרטי

 

ה של החברה

ה חברה פרט
") שהינהזקות

יה העיקריים
ט (תאגידים

מ 61.86% -בכ
ע די הציבור.

תה של החבר

החברההדוח, 
בכלל זה ביטו

  .ות

החברה יקה
סוכנות לביט

לביט סוכנות
 בפרק 1.2יף 

תחומרט של 
  .2011 שנת

במסגרת הדוח
דע צופה פני ע
רסום הדוח ו
היות שונות ב
ת קטעים המ
הקבוצה סבור

   אחרים.

קטוריון שלה
 שנסתיימו ב

רקטוריון סוק
הפיקוח על עס
קופתי המלא 

פופה להוראו
וצווים שהוצ
ראות בדבר נ
 ביטוח, תקנו
תקנות בדבר 

 

  ר החברה

בעלי מניותיה

החברה הינה
מבטחים החז
בעלי מניותי
אסטבלישמנט

ם בוהמחזיקי
מוחזקות ביד

  .הוהפנסי

תחומי פעילו

נכון למועד ה
העיקריים, וב
וביטוח בריאו

מחזיכמו כן, 
וסיני ס בע"מ
ס אורותאת 

, בסעיהחברה

מפורלתיאור 
לשהתקופתי 

ב ,זה פרק
מיד .1968

במועד פר
עשויות ל
ניתן לזהו
"החברה/ה
בניסוחים

דוח הדיר
יםהחודש

דוח הדיר
לתקנות ה
הדוח התק

החברה כפ
ולתקנות 

הורהיתר, 
מחברות 
חישובן, ת
והביניים.

תיאו .1

ב 1.1

ה
מ
ב
א
ו
מ
ו

ת 1.2

נ
ה
ו

כ
ב
א
ה

ל
ה



  

 - ור של כ
, נחתם 2

Cut-o .("
ה בתחום 
 -הסכם ה

י, הכולל 
ם הופסק 
ת פיצוי), 
 ההסכם 
, בשיעור 

 שני על ה
"ח ש נייו

D& של (
 75לל של 
 ים בסיסי
")  פנסיה

ת של כל 
. כמו כן, 

בקבוצה,  

אישרה  2

 ")הממונה
ם וטיוטת 
וטת נייר 

, על ")רוג
, חיים חו

יבות של 
של טיוטת 
עצמי של 

, החברה 
מ (להלן: 
ידרוג את 
 בהתאם 
ר העמדה 
יבות של 
, הודיעה 
 הביטוח 

 

משנה בשיעו
2012בינואר  
 offהסכם  "

ה של החברה
שר נכללו בה
 משנה חליפ
המשנה בגינם
ת של פוליסות

יצויין, כי"). 
,2014עד  201
חתימה של ב

מיל 50 - של כ
  וח הכספי.

O&י משרה (
 אחריות כול

כיסוי  ירובד
ורה מבטחים
חברות הבנות

חטיבהלכל , 
 חטיבותלל ה

2012אוגוסט 
 

ה" ו/או "פקח
וביטוחי חיים

טיוס"ק זה: "
מידר(להלן: " 

פוליסות ביט
ההתחיי כתבי

 ההשלכות ש
 על ההון הע

של תחייבות
בע"מ הון יוס

חר שבחנה מי
וח בכללותו,
 השפעת נייר

ההתחי כתבי
כן, כמועקב. 

ן של חברות

  הלן.

ותו כמבטח מ
1תוקף מיום 

אמור (להלן:
ם מבטח משנה
קי הביטוח אש
הסכם ביטוח
ת שביטוח ה
גבלת ושולית

"החליפי סכם
12ם, לשנים 

המשולב מהלך
בהיקף ש ברה

(ז) לדו8באור 

טורים ונושאי
, בגבול2013 

ת מורכב מר
מנו(להלן: "מ 

ולח ")יםננסי
דולר נימיליו 

מטריה", לכל

ובחודש א ,ה
  .נוספת שנה

המפ(להלן: " 
רנות פנסיה ו
הלן, לצורך ס

 בע"מ מידרוג
ות לקצבה בפ

כאת  להכניס
עקב, לבחינת 
ות להשפיע 

ההת כתבי סו
ג מבטחים ה

, לאח2012בר 
ל ענף הביטו

כי מידרוג כה
כעל הוצאת ה 

מרשימת המע
 על רווחיותן

לה (ב)2.5סעיף 

  

 להפסיק חבו
רה, וזאת בת
התקשרות כא
שר הינו כיום
 גם את עסק
ו הנחתם עימ

חום הבריאו
גבי כמות מוג

ההס(להלן: " 
 משנה חדשי

המ. החברהל 
החב של מס) 

וספים, ראה ב

 משרה י

חריות דירקט
,ביולי 31 יום

של הפוליסות
ם פנסיה בע"מ

פי מבטחים 
 15חריות של 

פוליסות " ש

החברה טוריון
לשהאמורות, 

יטוח וחסכון
דמוגרפי בקר

(לה חלת חיים
מדעת חברת 
נגד התחייבוי
לטה מידרוג, 
 לרשימת מע
 ייתכן וצפוי

נכנס כאמור 
מנורה - הבת 
ספטמב חודש

ח בנפרד ועל
, העריכ2012י 

ל כן, החליטה
ם גיוס הון מ
קדם הקצבה

אה סר החוזר

  2 - א 

  ון

 בדבר רצונו 
ות של החבר

להפסקת הה 
שנה אחר, אש
מבטח משנה 

ואילך, נ 2012
 הביטוח בתח
הה (למעט לג

האמור משנה
עסקי ביטוח 
הבריאות של

(לפני  רווחיה
לפרטים נו ).ס

ונושאי טורים

ת ביטוח אח
לי עדקופה ש

ל האחריות ש
נורה מבטחים

מנורההלן: "
"), בגבול אחת

שלושבמסגרת 
  לר. 

ודירקט קורת
ות הפוליס ש

רות בקבוצה

שוק ההון, בי
ך ההנחות הד
 הבטחת תוח
ת להשפיע, לד
ת הביטוח כנ

זאת, החליט 
ן ארוך טווח,
דעת מידרוג,

 המעקב מת
ות והחברה 

בח ,מכן לאחר
 חברת ביטוח

ביוני 30ליום 
 מהותית ועל
נורה מבטחים
עת ביטול מק

מדה וטיוטת ה

שנתי האחרו

שנה לחברה, 
יטוח הבריאו
בין הצדדים 
של מבטח מש
לאחריותו כמ

2בינואר  1 -ה
ציפה לעסקי

Cובשיעור זה ,
המ בביטוח 

גבי העברת ע
לות ביטוחי 

ר את פעמי-ד
המס השפעת 

דירקט אחריות

ודשו פוליסות
, לתקבקבוצה

תקופה. גבול
מנלהחזקות,  

(לה "מבעים 
החטיבות: "חד

ב ,סוי נוספים
דול נימיליו 6

הביק ועדת ו
חידושאת  רה

וחבל החברה 

הממונה על ש
א עדכון מערך
ה המגלמים 
 אשר צפויות
רשות מחברו

לאור. קצבה 
 בענף חיסכון

, אשר לדוזר
לרשימחיותן. 

בטחים החזק
ל, זאת עם .")

מדה על כל 
רות הביטוח ל
ח הקצר אינה

ומנ  החזקות
ב אחר השפע

וטת נייר העמ

אז הדוח הש

 משנה  ח

ית מבטח מש
 מפוליסות ב
מבר הסכם ב
אור הסכמתו ש
אות, לקבל ל
תוקף מיום ה
ות מלאה ורצ

Cut- off -  ה
 לחלקו כיום
ל גם הסדר ל

במרבית פעי 
ח באופן גדיל
 לאחר"ח ש י

א ביטוחסות ל

, חו2012סט 
ב הבנות ברות

ר למקרה ולת
 מבטחיםורה 

טחים פיננסי
, כולן ביחהלן
רובדי כיסשה 

60ת כולל של 

ראיש ,2012 
ללית של החב

התחייבות של

 פרסם, 2012
עמדה בנושא

מקדמי קצב 
, ")טת החוזר

יטוחיות הנד
 מקדם טחת

וח העוסקות
 וטיוטת החו
טוח ועל רווח

מנורה מב -ם 
"חים גיוס הון
טת נייר העמ
פיים של חבר
ביטוח לטווח
רה מבטחים 
משיך ותעקוב

  ני והארוך.

טיופים בדבר 

תחויות מא

ביטוחהסכמי 

בהמשך לפניי
, בחלק 15%

בחודש ספטמ
במקביל, ולא
ביטוחי הברי

Cut- offבת ,
קבלת אחריו
מכוח הסכם 
וזאת בנוסף 
החליפי כולל

 25%של עד 
הג ההסכמים

מיליוני 32 - (כ

חידוש פוליס

בחודש אוגוס
והחבהחברה 
דולר נימיליו
מנול, לחברה

מנורה מבטלו
אחת מהן (לה
הקבוצה רכש
בגבול אחריות

 יולי בחודש
האסיפה הכל

דירוג כתבי ה

2בחודש יולי 
טיוטת נייר ע

 בנושאחוזר 
העמדה וטיוט
ביהעתודות ה
הבט הכוללות

חברות הביטו
נייר העמדה
חברות הביט
החברה האם

מנורה מבטח"
השפעת טיוט
לדוחות הכספ
על חברות הב

, מנורהחברה
כי תמ מידרוג

בטווח הבינונ

לפרטים נוספ
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עה נגזרת 
 194סעיף 

יהם ו/או 
בטחונות, 

 כולל סך 
  החזקות

 מניות ,1
 ,במזומן 
ראה גם  

 הסדרים 
 ממוצרי 

י ניהול), 
שרשאים 

 יעלה על 
לא יעלה 
צבה יהיו 

מפורטים 

פות גמל 
ת, קופת 
ופת גמל 

 מם נותק
די הצליח 
ל ממועד 
פת ניתוק 

 שירותים
 הצעת: "
 שר כי ת
 מזעריים 
 לקבוע י

(קופות  ם
, גופים 20

עור שלא 
ללת בכל 

 הראשון 
 תקנות ת

לאישור תביע
 בהתאם לס
ן בה, במעשי

ללא בחברה, 

 כי המשפט, 
ורה מבטחים

251, הקצאת 
,"חש מיליוני

טים נוספים,

קופת הדוח,
ת לגבי חלק

ות גמל)(דמי
לדמי ניהול ש

י הניהול לא 
 דמי הניהול ל
ו ממקבלי קצ

השיעורים המ

ת, קופ התקנו
קרן השתלמות
מי מחלה, קו

ם שהקשר עמ
דה וגוף מוסד

החל העמית, 
ר ולגבי תקופ

0..(  

ש על הפיקוח
(להלן 2012-ב
קובעת החוק 
 ושיעורים ם
רשא יהיה ן

פיננסיים תים
013ודש יולי 

י ניהול בשיע
הצבורה הכול

העסקים יום
טיוטת, שנה ך

סגרת בקשה ל
,2011ברואר 

בקשה, כנטען
הח שהעניקה 

המלצות בית
מנורותיה של 

 ריון החברה
מ 8.8 של סך
. לפרט2012ט 

 פורסמו בתק
 שניתן לגבות

ננסיים (קופ
יעת תקרות 

   כדלהלן:

שיעור דמ - 2
שיעור  - 201

ול אשר יגבו

יחולו ה - 1.1

תחילתן של 
שה מקיפה, ק
פת גמל לדמ

עמיתיםמם תי
ביעה כי במיד
בות מחשבון

הקשר עמוק 
3%.ד (במקום 

ה חוק הצעת
"בהתשע), ול
 הצעת. נסת
סכומים קבוע

וכן הוצאות 
  .פס

שירות על וח
 כי החל מחו
שבניהולם דמי
"ח מהיתרה 

ב תעדכןוי וד
למשך שעה ת

במס שהוגשה 
שה בחודש פ
עניינה של הב

להלוואות  שר

ם, על בסיס ה
ממקור מומןי

אישר דירקטו
ס נגד העברת

 חודש אוגוסט

ארוך הטווח,
ול המירביים

 שירותים פי
קבי ן שעניינ

וח שבניהולם

2013ל משנת 
14חל משנת 

דמי הניהת. 

2013. -חל מ

ח לפני יום ת
ן פנסיה חדש
ל ענפית, קו

 ניהול מופחת
בירה, תוך קב
אי לחזור ולג
במועד שנותק
ל לשנה בלבד

ה את הכנסת
ניה דמי של 

הכנ במליאת
לק מוסמך ה

של מירביים
אפ יהיו צאות

הפיקו תקנות
מוצע טיוטה

פות ביטוח ש
"ש 9טפות או 

צמו יהיה זה 
בהורא, 2012 
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פשרה הסכם 
אשר הוגש ה,
"). עהבקשה"

בקשבחברה, 

ם בין הצדדים
יכום הפשרה 

א רך יישומו,
 החזקות, כנ
פועל במהלך 

 הדוח 

ם החיסכון א
בדמי הניהו 

הפיקוח על 
"),התקנות "

 וקופות ביטו

החל :)כללית 
השוטפות; וה
ותדות השוטפ

  .צבירה

: שיופקו הח)

ליסות ביטוח
ן ותיקה, קרן
ת, קופת גמל

בי גביית דמי 
מהצב 0.3% ה

תק יהיה רשא
ה מחשבונו ב

דמי ניהול 0.5

ה של ספים
 מזערישיעור 

בה ושלישית 
יהיה, הכנסת 

מ ושיעורים 
ההוצ ושל הול

ת לתיקוןטה 
הט במסגרת, 

ות גמל וקופ
פקדות השוט

 סכוםניהם, 
 אוקטובר דש

   רת

המשפט  בית
והחברה קות
(להלן: " 1999

בשרה בכירים 

כאמור, הוסכם
. סכלחברהבר 

האמור, ולצור
רה מבטחים
אה בוצעה בפ

 בתקופת יים

  

טורית בתחום
גת הרפורמה

  וח, כלהלן:

מו תקנות ה
"ק זה:סורך 

ן קופות גמל 

חדשהפנסיה 
מההפקדות ה

מההפקד 4% 
מהצלשנה  0.6

 ביטוח חיים)
  

חול לגבי: פול
 תשואה, קרן
 גמל מרכזית

  רה אחרת.

הוראות לגב 
א יעלהעור של
נות עמוקשר 

 הניהול שגב
5%שיעור של 

הכס ועדת רה
)(ש8' מסקון 

לקריאה שניה
 של הכספים

סכומים וכן 
הניה דמי של 

טיוט פורסמה
2012-התשע"ג

בות בגין קופ
מהה 4% -ה ו

פי הגבוה מב
בחוד פורסמה

נגזר תביעה - 

ב אישר, 2012
מבטחים החז

9-"טהתשנת, 
של נושאי מש

כם הפשרה כ
ש"ח יועב יוני
  .שנה

ה הפשרה דר
למנו .נ.ע"ח 
ההקצא .שקעה

   הכספי.

עיקרי טוריים

 ניהול בדמי ה

סדרה הרגולט
שעניינם הנהג
כון ארוך הטוו

, פורס2012 
(להלן, לצו 20
ם לגבות בגיי

פ ן (לרבות קר
מ 4%רה ועל 

הצבירה ועל
6% יעלה על 

וח (פוליסות
 לקופות גמל. 

ניהול לא יח
ח מבטיחות 
 אישי, קופת
פת גמל למטר

רות התקנות
בשיע שנפטרו

עם עמית שה
ת שיעור דמי
רשאי לגבות ש

אישר, 2012 
)(תיגמלופות 

בירה אותה ל
ה ועדת שור

ניהול דמי 
 השיעורים או

פ, 2012טובר 
הול)(תיקון), ה
ו רשאים לגב

מהצבירה 1.0
של העמית, לפ

פ, משלים צעד

 פשרה הסכם

2מאי  בחודש
מנורה מ נגד

לחוק החברות
במחדליהם ש

  כביכול.

הסכ במסגרת
מילי 13.8 של

מש וממבטחי

להסד בהמשך
"ש 1 רגילות
כהש, לחברה
דוח ל 5באור 

רגולט שינויים

הרפורמה(א) 

במסגרת ההס
תחיקתיים ש
תחום החיסכ

יוני  בחודש
012- התשע"ב

גופים מוסדיי

בקופות גמל 
מהצביר 1.1%
מה 1.05%על 

בשיעור שלא

בקופות ביטו
לעיל בנוגע ל

שינוי דמי ה
וקופות ביטוח
גמל בניהול 
לחופשה וקופ

מסדיר, בנוסף
או עמיתים ש
ליצור קשר ע
זה ואילך, את
הקשר יהיה ר

יולי בחודש
(קו פיננסיים

") והעבקהחו
באיש, האוצר
של ומרביים

א שהסכומים

בחודש אוקט
גמל)(דמי ניה
מוסדיים יהיו

05%יעלה על 
חשבונותיו ש

כצ. שנה בכל
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 יתרה עלי
 לעמית ר

 הכספים 

 העמיתים
להביא  ם

ה גם על 
 כאמורה 

פי נוסחן 
 וצאותיה.

 תוצאות 

ת תוחלת 
סכון אשר 
מובטחים. 
ת מקדמי 
 המחקר, 
ולתן של 
 לטיוטה, 
ם (להלן: 
שתכניות 
ה וגלויה 
 שישווק 
לאבחנות 

כת תוקף 
ווק חוזי 
"). העדכון

מובטחים 
תקופת  "

, וכן 2011
 150%על 

שר מבחין 
לבין חוזי 
ין בחינת 
 בתקופת 
 הפקדות 

הנובעות  
 ההפקדה 
רת מחדל 
פשרי רק 
ל מוצרים 
רשת של 
טוח חיים 

 על חודש

 מערך כון
על  תבסס

וח חיים. 
ם בעתיד. 

בעחשבונות 
שתאפשר") ה

ח למשוך את 
 

והם חדשים 
צפוייםקשר  

היות השפעה
ערכת החברה
 והתקנות כפ
צרפית על תו

הנ"ל על ת

למים הבטחת
 ביטוח וחיס
דמי קצבה מ
יטוח, כוללות
 פי תוצאות
ל לפגוע ביכו
אלו. בהתאם 
 תוחלת חיים
כירה, ובלבד ש
שעלותו שקופ
דם המובטח,
עד, בכפוף ל

 "עדכון הארכ
היתרים לשי

מכתב ההלן: "
ם מקדמים מ

(להלן: 31.12
1 ידה בשנת 
בר לא יעלה ע

אשב העדכון 
ופת ביטוח ל
מן: (א) לעניי
ות שבוצעו 
פשר הגדלת
  של הגדלות

דלת שיעור 
 הסכמי בריר

, אפ2005- ס"ה
לשנות תמהיל
 הסכמה מפור
ירת חוזי ביט

ח מדי קוחלפי

עדכ בדבר דה
מתר העמדה 

מבוטחי ביטו
תוחלת החיים

)(חגמל מקופת
השעה וראות

"חש 5,000 על
  ראת השעה.

מבוטחימ הול
מנותקיתים 
צפויה ל נות
העבעתיד.  רו

החוק הצעות
ההשפעה המצ

והתקנו חוק

  ם

י קצבה המגל
גף שוק ההון
 הגלום במק
ידי חברות ב

על "). קצבה
בטחים יכולו

גין פוליסות א
מים הבטחת 
ם במועד המכ
יב עצמאי, ש

ם בעד המקי
 באותו מוע

טוח שעניינו 
עת סייגים ל

(לה 2012וסט 
חיים הכוללים

2.2012ד ליום 
 שנמכרו על
תקופת המעב

בהרה למכתב
מאושרים כקו
הובהר כדלקמ
ות חד פעמי

לא תתא עבר
עט במקרים 

) הג2ליסה (
ם באמצעות
 גמל), התשס
דל לא ניתן ל
המעביד ללא 
ההון אחר מכי

ל לדווח טוח

עמד ניירוטת 
"). ניירהעמדה

נות פנסיה ומ
סות לשיפור ת

מ כספיםכת 
ה: "ולהלן יל
ע עולה אינה 

ד פרסום הור

הניה דמיית 
הניהול מעמית

התקנליישום 
שימכרדשות 

והת התקנות 
צמת והיקף ה

ה והצעותת 

ת ביטוח חיים

 חוזר מקדמי
רך על ידי אג
ד עם הסיכון
משווקות על י

מקדמיהלן: "
דמי קצבה מו
ם קצבאות בג
קצבה המגלמ

שנים 55חות 
 יתומחר כרכי

) תשלומי3ה; 
ירכשו אותו

 חברות הביט
 לצורך קביע

באוגו 1ביום 
חוזי ביטוח ח

ועד 1.1.2012
חיים כאמור
ם שנמכרו בת

  .2011שנת 

מכתב הבסם 
ם מובטח המ
וח. כמו כן, ה
לכלול הפקדו

המע בתקופת
פיצויים), למע
המבוטח בפו
צירוף עמיתים
נסים (קופות

מחדם ברירת 
 מחדל של ה
ל אגף שוק ה

הבי חברותו 

ם המפקח טיו
ה נייר(להלן: "

ין עמיתי קר
רבות התייחס
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)(משיכגמלת 
עי(ל 2012-"ג

 הגמל בקופת
וך שנה ממועד

גביי לענייןל 
דמי ה פחתת
, לבנוסףול. 

טוח חיים חד
ת על הוראות
אמוד את עוצ
 של התקנות

  פעות אלו.

בפוליסות חים

טיוטתר את 
 למחקר שנער
טוח להתמודד
 בחיסכון המ
לת חיים (לה
כוללות מקד
בויות לתשלום

מקדמי קות 
לאו להם לפח
דם המובטח 
 מסלול קצבה
מבוטחים שי

כתב למנהלי 
וזאת ",2012

כנסו לתוקף ב
 הכולל של ח
2ה שבין יום 
 חוזי ביטוח ח
מים מובטחים
רו על ידה בש

, פורס2012סט 
כוללים מקדם
 כקופות ביט
מובטח יש ל

ב תימכרנה ר
תגמולים או פ

לשכר ה יחס
, הובהר כי צ
שירותים פיננ
בו קיים הסכם
הסכם ברירת
ורך מעקב של
עבר, נתבקשו

ח כנ"ל, פרסם
( חיים יטוחי

לעניי החיים 
 העדכניים לר

(קופות ננסים
"התשע), שעה

ב חשבונותיו 
מס, וזאת תו

לעיל כמפורט
והפ, 2013נת 
מדמי ניה רה

 פוליסות ביט
יד המבוססת

לא החברהות 
ת ההשפעה

דד עם השפמו

מובטח קצבה 

משרד האוצר
סמה בהמשך 
ת חברות ביט
ים משולבות
הבטחת תוח
טוח חיים ה
רוך, בהתחייב

כוללהביטוח 
שר למי שמל

) המקד1אים: 
בלה בבחירת 
ים לכלל המ

  אקטוארים.

מכזו, פורסם 
ביטוח חיים 
כנבטח, אשר 
 כך שההיקף

יטוח בתקופה
מהיקף  150%

הכוללים מקדמ
כאמור שנמכר

אוגוס חודשב
חוזי ביטוח ה
ם מאושרים 
ללים מקדם מ

אשר פוליסות
 ההפקדה (ת
גדלת שכר ב
רחבה. בנוסף
הפיקוח על ש
עובד. מקום ב
 משינוי של ה
עדכון זה ולצו
בתקופת המע

  .האמורה

כתבי המפקח
ובב פנסיה ת

תוחלת ושא
ורי התמותה 

פינ שירותים 
הש)(הוראת ה
בכל הצבורה 

עמי בפטור מ

 המוצעים ם
שנל, החל מ

החברכנסות 
 בגין מכירת
צופה פני עת
, אין באפשר
יף ותבחן א
 דרכים להתמ

מקדמינושא 

פרסם מ 2012
 החוזר פורס
תר, את יכולת
ת לביטוח חיי
ם ה המגלמי

ק תכניות ביט
ד, בטווח האר
ת תוכניות ב

") יתאפובטח
עקרונות הבא
לא תהא הגב
ים, יהיו זהי
על מאפיינים א

סום טיוטה ז
וק תכניות ב
לים מקדם מו
ניתנו יוגבלו 
 ידי חברת בי

%א יעלה על 
ביטוח חיים ה
ביטוח חיים כ

תב העדכון, ב
ם שיינתנו בח
 זה אשר אינ

טוח הכולהבי
לפבכל הנוגע 

בשיעור רכיבי
) הג1באות: (

ראות צו ההר
(ב) לחוק ה20

ראשונה של ע
יוני כתוצאה 
ביל למכתב ע
דם מובטח, ב

ה בתקופה רות

טת החוזר ומ
בקרנות מוגרפי

בנ המפקח ע
ה נקבעו שיעו

 על הפיקוח
נמוכה צבורה
 היתרה שסך

בסכום חד פע

השינויים כלל
בקופות הגמל
להפחתה בה
הערך הגלום
הינה מידע צ
היום, ואולם,

תוסי החברה
פעילותה וכן 

בנ הסדרה(ב) 

2בחודש יולי 
טיוטת .חיים

בחן, בין הית
כיום, תכניות
המרה לקצבה
המשך שיווק
חברות לעמוד
המשך מכירת

המקדם המו"
אלו יעמדו בע

) ל2למבוטח; 
במועד מסוי
המבוססות ע

במקביל לפרס
ההיתר לשיוו
ביטוח הכולל
ההיתרים שנ
שיימכרו על 

"), לאהמעבר
מספר חוזי ב
מכמות חוזי ב

משך למכתבה
בין ההיתרים
ביטוח מסוג 
היקף חוזי ה
המעבר (ב) ב
ו/או שינוי ב
מהסיבות הב
בהתאם להור

0לפי לסעיף 
בעת צירוף לר
לחסכון פנסי
העובד. במקב
הכוללים מקד

המכיר היקפי

, לטיוטבנוסף
הדמ ההנחות
שביצע מחקר

בנייר העמדה
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חן מפדיון 
חייבויות 
ל נתונים 
. בהמשך 
 ואומדני 

 52 - של כ
 מתייחסת

 בגין בות
הערות  ן
 החברה, 

פרמטרים 
ר, הודיע 
טוח חיים 

 ידי על ם
ל תמהיל 
גובשו כל 
המוצרים 

 על מורים
מור תיק 
י הניהול 
 השפעה 

מידע  ןינ
קנות דמי 
 ההערכות
, כתוצאה

   .על

השקעה  
 תקנות "

  מוסדיים
 הוראות 
חידים על 

חים. ברוו
ל וקרנות 
ה החלים 
להתאימן 
ו מגבלות 
ההשקעה 
 בתקנות 
קי ביטוח 
פי שיקול 
קול דעת 
מקרקעין 
צד קשור 
ול מחקה 
ההשקעה 

 עתודות 
י" (להלן, 

בעקבות  
ללי. לאור 

קצבה (במובח
שפעה על הת
מדה אל מול
 הקיים שלה.
יםוחלת החי

בהיקף ש לאות
מ האמורה שה

התחייב ללים
לית הפנסיה 

בלבד, הטיוט
בות בחינת פ

לאמור המשך
ות בענף ביט

   צר.

חיים ביטוח ת
ועל מובטח ה

בדה כי טרם ג
לעניין ה פרט

האמ שינויים
שונים, על שי
רפורמה בדמ
עיף זה, תהיה

ה כאמור רה
תק ועל"ל הנ

ה כיוודאות 
כ המוערכות 
בפוע שתהיה 

 גמל) (כללי
" אוהתקנות

חוזר גופים 
כוללה, ")עה

י השקעה אח
 משתתפות ב
על קופות גמל
כללי ההשקעה
ם, על מנת ל
תקנות הוסרו
בות ועדות ה
 היו קבועות
יקוח על עסק

, לקביעה לפ2
יעה לפי שיק
ות, בזכות במ
עסקה עם צ
 לרבות מסלו

חוזר כללי ה 

טוח) (חישוב
 בביטוח כלל

פורסמוטות 
 הביטוח הכל

אות לקבלת ק
אשר לה הש
טו בנייר הע
תיק הביטוח 

אומדני תו ת
לגמל משלימה

ההפרש). מס 
כו ואינם 20

טוח וקרנות 
 כי מדובר בט

, לרבהסופיות
בה. בהפרשה

חישוב עתודו
אקטואר האו

פוליסות של ת
קצבה מקדם 

, ולאור העוב
ובטח ה מוב
הש של כוללת

הפנסיוני הש 
ן, יתכן כי לר
כמפורט בסע

החברת והערכ
ה העמד נייר

כאמור אין 
התוצאות מן

 כפי הצרכנים

סיים (קופות
" ך פסקה זו:

ח , פורסםביל
השק כללי ר

ה להחיל כללי
ה ופוליסות 
עה החלים ע
 ובינן לבין כ
קעה הקיימים
ים, בפרט. בת
הגברת מעורב
הוראות אשר

ובתקנות הפ 
2011- התשס"א

 הועברו לקב
שקעה בשותפ
לעמיתים), ע
עה מתמחה, 

תיקוןלחוזר 

 פיננסיים (בי
תודות ביטוח

). הטיוטאמה
ביטוח בענפי 

 יממשו הזכא
"), אבההקצ ת

צר כפי שפורט
על מאפייני ת

את החברהה 
מ לעתודה שה
 לאחר"ח ש ן
12 ביוני 30 

 חברות הביט
אור העובדה

ה ההוראות ם
ע התאמות 
קידום דרכי ח

בראשות א ים

המכירות היקף
עם בפוליסות

. בשלב זהרה
מקדם קצב ם
הכ ההשפעה 

 החיסכון צרי
על כ יתרם. 

דמי הקצבה כ
הם הקיימות. 
ונבי המפקח 

, ושפורסמו 
מ שונות היות

ה בהתנהגות ו

ירותים פיננס
הלן, לצורךול
במקב. 2012 
חוזר(להלן: " 
הינה והחוזר 

קרנות פנסיה
 כללי ההשקע
פות ברווחים,
 מכללי ההש
יעים המוסדי
דמות, תוך ה
עברו חלק מה

 1964-תשכ"ד
חייבויותיו), ה
ניינים, אשר 
 השקעה, הש
ת (לרבות ל
 מסלול השק
חסמה טיוטת 

  .בום 

 ללי

על שירותים 
זר "חישוב עת

בהתא", החוזר
כת עתודות ב
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בוטחים אשר 
לקיחת שיעור

קטואר האוצ
ה בהתבסס ע

, עדכנהחברה
ההפרש את ה
מיליון 34 - וכ
ליום עד יים
הזמין את ח

בנושא זה. לא
פרסום עם ת

הצורך תבצע
צוות לק ינוי

חיצוניי עצים

ה על השפעה
ב והפדיונות 

החברווח של 
עםטוח חיים 

 את להעריך 
במוצ פעילות

 הגלומה בהם
 בנושא מקד
ביטוח החיים

החוזר ומכתב 
 כפישא זה 

לה עשויות ל
אוהסופי  רה

פיקוח על שי
ו עיל(ל 2012-

יולי בחודש
ים מוסדיים
 טרת התקנות
ופות גמל, ק
מות כיום בין
סות משתתפ
משנות חלק 
עילות המשקי
תקנות הקוד
. כמו כן, הוע
ופות גמל), הת
ח וניהול התח
מפורטות בענ
יגה משיעור 
מתן הלוואות
הוראות לגבי 

פורס, 2012 
ללים הקבועי

כל בביטוח וח

נות הפיקוח ע
טיוטת חוז כן
ה טיוטת" - ו

 באופן הערכ

 לשיעור המב
ששה (להלן: "

את נתוני אק
 מצויים בידה

הח שערכה ה
הגדילההתאם 

(ו ההכנסה על
חי ביטוח ות
המפק. אלו ת

יימו דיונים ב
נוספת פעםה 
, ובמידת ין
מי על, 2012 
ויו הביטוח ת

ה להיות שויה
 הביטולים ף

הארוך טו סכון
ר למוצרי ביט

 ניתן לא, 20
הפ על החברה

על הרווחיות
עיל ולהסדרה
יק פוליסות ב

 טיוטתת על 
בנוש התקנות
בפוע תוצאות
ההסד בנוסח

תקנות הפמו 
-ם), התשע"ב

 לתוקף נסו
חלים על גופ
נות הנ"ל. מט
י ובכללם ק
בחנות הקיימ
על כספי פוליס
המנהלת וכן מ
בכלל ודרך פע
יו קיימות ב
ת ההשקעות

ניהול קור ול
נות של מבטח
לל הוראות מ
ריה, לעניין ח

 שותפות, מ
ד קשור, וכן ה
חודש נובמבר

הבהרות לכל 

ביטו עתודות

תקנטיוטת  ה
כו 2012-שע"ב

ו" התקנות ת
ם האחרונות

ת התייחסות 
ם לגיל פריש

בוחנת א ברה
נוספים אשר

הבחינה סמך 
ת הקצבה ובה

ע מסים לפני
בפוליסו צברו
בפוליסות ית

ה. טרם התקי
ההפרשה ומדן

ענילבנטיים 
נובמבר  ודש
מחברות ארים

עש"ל הנ ללת
בהיק צמצום

יס מוצרי הח
מוצעים בקשר

013ל מינואר 
ה של כספיות

טוח החיים וע
(א) לע2.5עיף 

שור שימור תי
תיד המבוססת

והת החוק וע
הת. תממשנה

ב אפשרי שינוי

 השקעה רכי

פורסמ ,2012 
ופים מוסדיים

נכ אשר"), ה
י השקעה הח
הוראות התקנ
סכון הפנסיוני
טלות את ההב
אלו החלים ע
סי החברה ה
ת שוק ההון ב
כמותיות שהי
סדיים בפעילו
כללים לאישו
ת ההון והקרנ
ה. החוזר כול
מור, ובכלל זה
תאגיד שאינו
והשקעה בצד
ך לאמור, בח

,בעיקרה ,ללת

 חישוב עניין

פורסמה 2012
ח כללי), התש

טיוטתה זו: "
ת שחלו בשני

בנוסף, קיימת
הוני) בהגיעם

החבהמבטח. 
אקטואריים נ

 ועללאמור, 
שיעור לקיחת

ל"ח, שמיליון 
שנצ לכספים
עתידי צבירה

לנייר העמדה
אותבחן את 

נוספים הרלב
בחוהמפקח, 
אקטוא הכולל

הכול להסדרה
צ על, החברה

המכירות של
השינויים המ
שישווקו החל

הכ התוצאות
פוליסות ביט
כמפורט בסע
מקזזת במיש
צופה פני עת
הניהול והצע

תת האמורות
מש, היתר בין

דר תקנות(ג) 

2בחודש יוני 
החלים על גו

השקעה דרכי
כללי ועניינש

משלימות לה
מוצרי החיסכ
התקנות מבט
פנסיה לבין א
על ניהול נכס
ותלדרכי פעיל

ההשקעה הכ
בגופים המוס
מס הכנסה (כ
(דרכי השקעת
דעת הממונה
הממונה כאמ
באמצעות ת
ובאמצעותו ו

בהמשךמדד. 
הכולהאמור, 

לע טיוטות) ד(
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ב
ה
ה
א
ל
ש
מ
ל
צ
ל
ת
נ
ה
ה

ל
ה
ה
ה
ש
ה
פ
כ
מ
צ
ה
ה
ב

)

ב
ה
ד
ש
מ
מ
ה
פ
ע
ל
ה
ב
מ
)
ד
ה
ב
ו
מ
ה

)

ב
ב
ל
ה



  

ך בעדכון 
עה לבטל 
ח כללי), 
ח בביטוח 
דת עודף 
ן הדרגתי 

הפרשות  

ת ביטוח 
הג מיטבי 
 הדוחות 
 מהותית 
 כלליים, 
עת גובה 
ים לאחר 
ים לשנת 

טנת סך 
 בכללי נוי

 של קיות
  ם.

ת מנהלת 
ף חשבות 
ד למינוי 
, שומרה 

ל החברה 
פה וציות 

ל חברות 
רקטוריון 
"ח מאיר 
זאת החל 

 החברה.

ק מכהנת 

שתתפת") 

התשואה 
 של ה"ה 

לות בהון 
ג פעילות 
ג כאמור, 

 עלה הצורך
התקנות מציע
ידיות בביטוח
תודות ביטוח
 ביטול עתוד
שיבוצע באופן
דרכי חישוב 

חישוב עתודות
פקח לגבי נוה
כללי לצורך
חיות. סטייה
טים עקרונות
סיכונים וקביע
מאזן ולסיכוני
וחות הכספיי

להק יביא ה
השינהשפעת 
העסק תוצאות
אמוריקונים ה

להיותהלר  
זה, מנהל אגף
ברה, וזאת ע
החברה הבת,

ה והציות של
כממונה אכיפ

ל החברה ושל
הביקורת ודיר
ו של ה"ה רו"

, וזהחברה של
ם למדיניות ה

ה"ה רובינק 

  רה.

תשואה ("מש

ות תלויות ה
. במקומו צה

מניות הנכלל
") ומיזוג"תבל

משפט למיזוג

 בתחום זה,
ללי. טיוטת ה
לתביעות עת

שוב עניין חי
 לתוקף הינו

כללי, שהוח 
ד -  בעניין ת

  ת לצבירה.

הג מיטבי לח
ת עמדת המפ
וח בביטוח 
בויות הביטוח
מסמך מפורט
ות, קיבוץ ס
כים ליום המ
ר החל מהדו

הצבירה טול
להעריך את ה

הת עלכיום, 
פית של התיק

דנהד"ר לה 
החל ממועד ז
ונים של החב
סיכונים של ה

ה על אכיפה
במקביל גם כ

קר הפנים של
אישרו ועדת ה
ה, את מינויו

ש הפנים בקר
חברה, בהתא

.2012ביוני,  
  ת

בחבר, כדח"צ 

ות תלויות ה
  כטנברג.

עדת ההשקע
ת של הקבוצ

) ה100%וא (
במ (להלן: "ע"

אישור בית המ

ת ביטוחברו
וח בביטוח כל
ב הפרשות ל
ת והחוזר לע
ת האמורות 

ביטה מענפי 
קודמות חיות

סות מהשקעות

נוה - ממונה 
להציג את ינה

עתודות ביטו
 את ההתחיי
צדקת לכך. במ
ם התחייבויו
קי זמן הסמוכ
המפקח כאמו

ביט. הממונה
, קשה למאידך

 המיושמים כ
שפעה המצרפ

 המאזן, חדל
. הם גיוס הון

כמנהל הסיכו
 כמנהלת הס

 לרר, כממונה
לרר מונתה  

רץ לכהן כמבק
, א2012ביולי  

מור), בהתאמ
מב הולצמן, כ

בוע, עובד הח

1החל מיום 
טחים החזקות

 ,ונה שלישית

עדת ההשקע
בודו טר- נדין

חברותו בווע
אי המשותפת

לרכישת מלו 
ה בישראל בע

לרבות אלים, 
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יסיון של חב
עתודות ביטו
 (דרכי חישוב
יוטות התקנות
יסת הטיוטות
ושבת בחלק 

הנ מבטלות 
ר זקיפת הכנס

עמדתעניינה 
הית הטיוטה 

אם לחשב ע
 נאות והולם
ת סיבה מוצ
זריםר היוון ת

שנמכרו בפרק
של עמדת ה

ות ועמדת 
מהון העצמי. 

חס לכללים 
עריך את ההש

אחר תאריך
מנורה מבטחי

ישמש כמפל, 
משיך לשמש

ה עו"ד רונה 
 צוין, כי הגב'

 שמואל שור
 30 -ו 19 יום

, כאמביקורת
בון רוזנבלום 
מבקר פנים ק

ה ,דירקטורית
מנורה מבט - 

יאטק לכהוקו

מווע ום פלבר
ו מונתה ד"ר 

כה סימיון מח
עדת האשרא

 את העסקה
יתוח תעשייה
תנאים המתל

ם, הידע והני
ושא חישוב ע
עסקי ביטוח
להחיל את טי
יחול עם כני

") המחוצבירה
ראות החוזר
ח כללי ובדבר

מה טיוטה שע
. מטרתח כספי

טוארים בבוא
שקפו באופן 
 כאשר קיימ
מודל, שיעור
ין פוליסות ש
טה תחילתה 

ראות הטיוטו
הה תגדל ולה

בי אקטוארית
, להעזה בשלב

לא ,2012בר 
מ -ברה הבת 

שי קומ רו"ח
ד"ר הלר תמ 

 מונתה ה"ה
"ל החברה. יצ

 .קות

, חדל ה"ה20
בי, לאמור שך

לצת ועדת הב
 רואה החשב

, עד למינוי מ2

ק, מונתה לד
-בחברה האם 

ה ה"ה אורי ק

ש ה"ה אבשלו
יו"ר ובמקומו

רש ה"ה מיכ
ווברה וכן מ

 גרינולד.

  התעשייה

מה החברה א
של הבנק לפי
ר קיום כל הת

ות המשאבים
ן הקיימות בנ
הפיקוח על ע

, ובמקומן ל19
י המרכזי שי

הצהוצאות ("
ר שנים. הור
ידיות בביטוח

, פורסמ2012
י לצורך דיווח

Bestט") לאק
שנתיים כך שי
טבי אפשרית
 ההנחות וה
ביטוחיות בג
על פי הטיוט

את הור נת
ת הביטוחיות

הא העתודה 
בכך, לא ניתן, 

בנובמ 15ם 
ובחב בחברה 

ר ,של החברה
 .קבועכונים 

 .יטוח בע"מ

,2012 אוגוסט
 ישירה למנכ"

החזקמבטחים 

012במאי  1ם 
בהמש קבוצה.

בהתאם להמל
ותף) ממשרד

2012אוגוסט, 

ד אלה רובינק
ב כדירקטורית

, מונ2012רס 

פרש 2012רס 
ה, בה כיהן כ

פר 2012מרס 
פת") של החב

ה ה"ה צבי גונ

בנק לפיתוח -

, השלי2012 
נפק והנפרע ש
ה, וזאת לאחר

הגידול בכמו
הוראות הדין
את תקנות ה

984- התשמ"ה
כללי. השינוי
הכנסות על ה
על פני מספ
לתביעות עתי

2בחודש יולי 
בביטוח כללי

")t Practice
הכספיים הש
מהנוהג המיט
אופן בחירת
התחייבויות ב

עיום המאזן. 
2013.  

בוחנ החברה
ההתחייבויות

 של החישוב
. לפיכהחברה

 אנושי הון

החל מיום  .א
הסיכונים
וכספים ש
מנהל סיכ
חברה לבי

בחודש א  .ב
בכפיפות י
במנורה מ

החל מיום  .
נוספות בק
החברה (ב
איליה (שו

בא 1מיום 

ה"ה עו"ד  .ד
במקביל כ

מר בחודש  .ה

בחודש מר  .
של החברה

בחודש מ  .
("משתתפ
סימיון מו

-רכישת נכס 

בחודש מרס
המניות המונ
בל"ת לחברה
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 הכנסות 

ת מנורה 

לדוחות  5

ד החברה 

הריכוזיות 
וזאת  20

ין תכנית 
לחשיבות 
ר העסקי 
לבקר את 
ה באופן 
 מדיניות 
ה שונות 
 כמו כן, 

 פיננסי ך
 שוק על 
 מדינת ת

י הגופים 
 .IQISע 
 פירעוןשר 
 במכתב ו

ה הנחייה 
, 2011 נת

י נציבות 
 IQIS - ה

  בהתאם.
 יתרום 20

, הישראלי
 המבטח 
 העתקים 

ת לשנים 
חלקה ת. 

ת עבודה. 
 במסמכי 
 כי מפת 
ל, מנהלי 

,הדוח תקופת

) מניו100% (

5ובאור  להלן

שהוגשו כנגד

 ולצמצום ה
12-גהתשע" 

וק ההון להכ
 המודעות ל
משלה, המגזר

ל כןפיננסי, ו
ח את יישומ
נהגת תכנית
לימוד והכשר
חינוך פיננסי.

לחינוך שלתית
ממונהל עצת
אוכלוסיית רב

למנהלי ממוען
לביצוע חוזר 
כוש משטר ם
פורטו כן. 2 

 בנוסף, ניתנה
לשנכספיים 

רסמה על ידי
י צאות דיווח

יק הון עצמי 
011 שנת תוני
ה הפירעון ר
דירקטוריון ל
 למפקח ש

עדים ותכניות
שנים הקרובות
טים ותכניות
 חלק מהותי 
ק ההון, אם
ת כמו למשל

 ון. 

בת, החברה ה
  .הכספיים ת

מלוא את רה
  .ם החזקות

ל 3.1.2 סעיף 

ר תובענות ש
  פיים.

רת התחרות
,קה) (תיקון)

ש עלהממונה 
, לקדם את

הממויות בין 
ניות לחינוך 
טרה להבטיח
אחראי על הנ
ם ותכניות ל
רנט מרכזי לח

הממש הקרן 
מייע כמועצה
בקר פיננסית

המ, מכתבשל 
טיוטת  וכן 
קידום לצורך, 

פית סולבנסי
. 2015 בשנת 

דוחות הה י
, שפורחמישי

תוצממתאים 
יידרשו להחז

נת בסיס על 
כושר משטר 
לע כי, יצויין 

להגי, בנוסף

פת דרכים: י
ל הרשות לש
רטגיה, פרויקט

ת ברגולציה.
רגולציה בשוק
פיקוח הרשות
ותוח שוק הה

רשמההעסקה, 
לדוחות 4 אור

החבר חילקה 
נורה מבטחים

נוספים, ראה

גיות ולאישור
לדוחות הכס 

חוק להגב ת
 (תיקוני חקי
 היתר, את ה
ינוך הפיננסי,
בניית שותפו
סי ויצירת תכ
 הפיננסי במ
 הממונה כא
רסומים שוני
 אתר אינטר

הנהלת של 
כ, בישראל סי

ה האוריינות

סופי ש נוסח
ישראלי עון

,לנקוט כוונתו
טיבה האירופ
ו באופן מלא 

נתונ בסיס 
הח הכמותית

רת הניסיון ה
ברות ביטוח 

 הפירעון שר
דרישות שום
.הקיימת עון
וב למפקח ם

מ ,יירות ערך
 ותכניות של

אסטרחסות ל
צעות להקלו
 ולהקלות בר
 הנמצאים בפ
 שייעודם פית
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מהשלמת ה ה
בא ראה רטים

 ,קבוצהב בני
למנבעין,  דנד

רה ולפרטים נ

ובענות ייצוג
 6ראה באור 

הצעת מהורס
הון בישראל 
 להנחות, בין
 לקידום החי
רם יעיל בהב
חינוך הפיננס
ידום החינוך
 תפקידיו של
נסי, הכנת פר
לרבות הקמת

הסדרה כלול
הפיננס חינוך
ה והגברת נסי

נהמפקח  סם
פירער כושר 
שבכ הצעדים

ברוח הדירקט
עד להחלתוך 
Q (על נוסף
ה ההערכה ר
. לאחר צביר2

מתאימות וחב
כוש מצב שוב

ייש לקראת 
הפירע כושר ת

הגשתם טרם
 .קיימו

רשות ני סמה
יעדים מכילה

התייחכולל  
כולל הצ רכים,

ם המדווחים 
פים אחרים 
ת גם נושאים

כתוצאה. סקה
לפריוני ש"ח. 

מב משינוי לק
כדיבידעלותה, 

הון של החבר

 חשיפה לת
כייצוגיות, ר ה,

  התאגיד

, פו2012 ובר
ים בשוק הה
טת הממשלה 
מית מקיפה 
סי, להוות גו
שי לקידום הח
המדיניות לקי
 מרחיב את 

ך פיננום חינו
ך הפיננסי, ל

יכ לחוק תיקון
ה את לקדם 

הפיננ החינוך

פרס, 2012 בר
משטרעניינו 

ה את המפקח 
, סיכונים סס

שום התהליך
QIS( כמותית

סק הנחיית 
2010ופי ביולי 

ו תקנות הון מ
חישהמפקח,  

הביטוח רות
מסגרת את ד

ט הסקרים 
שהתק דיונים

, פרס2012בר 
המ, 2 -ו 1ק 

הדרכים מפת
של מפת הדר
חס לתאגידים
חסת גם לגופ
הדרכים כוללת

לעס המסיםת 
מילי 54 -של כ

  דנד בעין

כחל, 2012אר 
בבעהיו סיה ש

ה בדרישות ה

  טיים

תחויות בדבר
שלה תואוחד

על עסקי  וח

  

אוקטו חודש
יניניגודי הענ

עקבות החלט
מדיניות לאומ
חינוך הפיננס
המגזר השליש
אופן יישום ה
עיל. התזכיר
אומית לקידו
תחום החינוך

הת כי וחלט
 מטרתה אשר
ה בנושא הון

 .שראל

ספטמב חודש
, שעמוסדיים
 פירט, מכתב
מבוס, שראלי

אבני הדרך ליי
 הערכה סקר

על בהתבסס
איחוד האירו

, יפורסמונ"ל
לדעתמו כן, 
חב היערכות
בעתיד שיחליף
בממצאי דון

ה מפרוטוקולי

ספטמב חודש
קרובות חלק
מראשון של 

השני שחלקה 
רשות מתייח
דרכים מתייח
תיקים. מפת ה

ואישור רשות
בסך ש מיסים

חלוקת דיביד

בחודש פברוא
מבטחים פנס

לעניין עמידה
  .הכספיים

הליכים משפט

לעניין התפת
המ ותוהחבר

ופיקמגבלות 

כללי 2.10.1
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The Fo
ט, חייבים 
כים למי 
ל הגופים 
א יאוחר 
ת לבעלי 
ע אודות 
דע בדבר 
. בנוסף, 

מכל  30%
להוראות 
- ראות ה

 החסמים 
ם גופים. 
יבחן את 
 ליישום 
ל הגופים 

עצמי  הון
 השקעה 
ן נזקפים 
 חיוביים 
הוגן של 
ו נזקפים 

לחוק  302
תוך איזון 

ום חובת 
מסמכים), 
הפרטיות, 
יום סדרי 
גולטורית 
י המידע 
 ארגונים 
ו תשאיר 
ת החוק. 
 מאגרים 

 זה תזכיר
), אכיפה 

 לקריאה 
המופיעים 

   ר.

על פי  .20
מחיר או 
לא תזכה 
ה לצמצם 

הלקוח  -  

ותי דיוור 
ן לפי חוק 

oreign Acc
ובנקים בפרט
 אצלם ושיי

FATעל כל ,
אמריקאית ל
בדיקת נאותו
 לשנה מידע
 להעביר מיד
לשתף פעולה
%האמריקאית 
נם מצייתים ל
. יישום הור
 רבים, לאור 
ו לשאת אות

צוות, אשר י 
ת האפשרות
שוי להקל על

הכלולים בה 
יתה לחברה
בשוויה ההוגן
ם גם סכומים
ם בשוויה הה
מים אלה היו
2בוע בסעיף 

ושי החברה ת

 מס'...) (צמצו
לתיעודם במ
חוק הגנת ה
עת חובה לקי
הפעילות הרג

שום מאגררי
ב, אשר תחיי

חוק. חובה זו
ה של הוראות
יבוריים ועל

ת כי ,יצוין. 1
סמכויות) (1

אלה בהכנה
 והעבירות ה
פיעות בתזכיר

012-התשע"ב
הצמדה של מ
 עלייה שלו ל
 התיקון הינה
השיעור עלה 

 עיסוק, לרבות שיר
מידע של בעל רישיו

count Tax 
נסיים בכלל ו
ת המנוהלים

TCA-ראות ה
ת המיסים הא
יננסי לבצע ב
קאית אחת
גוף הפיננסי
שר סירבו ל
ות המיסים ה
כל אלו שאינ
שבונות בנק.
עורר קשיים 
ת בהן ייאלצו

 2012וסט אוג
לרבות בחינת
ה"ב, אשר עש

ומים אחרים
התקנות, היי

, שינויים ב9 
יראו כעודפים
בשל שינויים

סכומ 39אומי 
ן הרווח" הקב
טרסים של נו

טיות (תיקון 
לי עבודה ול
 להוראות ח
דרך של קביע
ידע ומיקוד ה
 את חובת ר
דם במסמכים,
טי הציות לח
לצד ההפנמה
על גופים צי
1מעצם קיומם

2תיקון מס' 
צאת בימים א
צום הכספי 
וונטיות המופ

), 4יקון מס' 
נאי הקובע ה
של המדד או

כוונת  רסומו.
, כך שאם ה

סירתו לאחר כדרך 
(ג) מאגר מ-יסוקו; ו

 -הק חוק 
כי גופים פיננ
 על חשבונות

הור פי על. 
רשות עםוחד 

ייב הגוף הפי
יסים האמרי
כן, יתחייב ה
 חשבונות אש
קור עבור רשו
בר אליהם, מ
ן מבעלי חש
שראל צפוי ל
עוליות הרבות

, בחודש אצר
בישראל, ל 

ישראל לארה
  וה מוצע. 

החברות (סכו
. על פי ה20

לאומי-פי בין
"), יההשקעה

של החברה ב
לא-ונאות בין

תכלית "מבח
 ראויה לאינט

  י מניותיה.

ק הגנת הפרט
 ניהול וכלל
שיפור הציות
גרי מידע, בד
הול מאגר מי
וצע בתזכיר,
עבודה ותיעוד
נמה של היבט
עולתו וזאת 
המוצע, רק 
ן לפרטיות מ

( הפרטיות ת
ונמצ 2011 ר

 לסעיפי העי
החדשות הרלו

האחידים (תי
זה אחיד, תנ
, כך שירידה ש
שים מיום פר

י למדד מזער

יסוף מידע לצורך מ
בע 1972- , התשל"ב
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ארה"ב, חוקק
Co, הקובע כ

צות הברית 
.אזרח ארה"ב)
ר בהסכם מיו
 ההסכם יתחי
 לרשות המי

מו כאים". כ
ת של בעלי 
, לנכות במק
ריקאי שמועב
פיננסיים וה
פיננסיים ביש
העלויות התפע
ל משרד האוצ

FATCA- ה
 בין מדינת י
מליץ על מתוו

תקנות הסמו 
012- התשע"ב

קן דיווח כספ
 בסעיף זה: "
ון העצמי ש
ם לתקן חשב
ו לשמר את ת
הבטיח הגנה
יבידנד לבעלי

תזכיר חוקסם 
לקיום סדרי

היא ש תזכיר
פרטיות במא
שים לשם ניה
. על פי המו
יהול וכללי ע

מטרתם הפנש
חס לאופן פע

פי ה חול, על
בחובם סיכון

הגנת חוק עת
בנובמבר סמה

גם תוספות 
ה לחובות חס

חוק החוזים ה
 מקפח בחוז
למדד כלשהו,

חודש 4תיקון 
 אחיד שער 

תו העיקרית היא אי
ים ושירותי שמירה,

ות המס בא
ompliance A
ת המס בארצ

(א בארה"ב 
רים להתקשר

. על פי 2013
ק, ולהעביר 
הו כ"אמריקא
רך החשבונות
ם הפיננסיים
ר הכנסה אמר
הן מגופים פ
ידי הגופים ה
 הישראלי, וה

מנכ"ל מינה, 
ום הוראות 
כם בילטרלי
ת היישום, וימ

פורס ,2012ט 
 כעודפים), 
 אשר לפי תק
האחר (להלן, 
הכלולים בה
לבד שבהתאם
התקנות נועדו

ולה 1999- נ"טש
ברה לחלק די

פורס, 2012ט 
עת חובה ל

תה . מטרת
, הנוגעות לפ1

עבודה הנדרש
וח והאכיפה.
לקיום סדרי נ

ש ם פנימיים,
יחב ת לארגון

חמשיך לם ת
טומנים החד 

להצע המשך 
פורס אשר( 

 וכוללשית), 
ביח האמורה, 

חפורסם , 201
 יראו כתנאי
לפי החוזה, ל
חילתו של הת
מופיע בחוזה

ם: (א) מאגר שמטרת
 חוק חוקרים פרטיי

חלק ממדיני
Act FATCA
דיווח לרשות
שחייב בדיווח
פיננסיים הזר

3ביוני  30 -מה
חשבונות בנק
חשבונות שזוה
מספר וסך ער
תחייבו הגופי
תשלום ממקור

-FATCAה ,
FATCA על י

קיימים בדין 
נסיבות אלה,
שלכות יישו
אמצעות הס
פיננסיים את

חודש אוגוסט
שיראו אותם
מכשיר הוני,
רווח הכולל ה
או שליליים 
השקעה, ובל

. ההנקירווח 
חברות, התש
מול יכולת הח

חודש אוגוסט
רישום וקבי

2012-תשע"ב
1981-תשמ"א

יהול וכללי ע
מישור הפיק
תחליף חובה ל
קיום הליכים
מרחב גמישות
חובת הרישום
גישים במיוח

 תיקון מהווה
2012- "בתשע

שנייה והשליש
החוק  תהצע

12חודש יולי 
תיקון לחוק
תשלום אחר, 
את הלקוח. ת
מקרים בהם מ

                

הבאים המאגריםגי 
לפי  שוייר רטיקר פ

200.  
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שימה סגורה של סוג
ר מידע המשמש חוק

02-שראי, התשס"ב

             
 
ברש המדובר 1

ישיר; (ב) מאגר
שירות נתוני א



  

 המזערי, 

ניין מינוי 
חוב ילווה 
מחה יוכל 
של הסדר 
ת הדעת 
רת, בשל 

, ויועצים 
 שירותו 
שירות  ין
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 התיקון, 
 על אדם 

 8%, עד 
 הממונה 
 הפגיעה 
 היעדרן ו

  .קתה

 ק ישראל
למתן  ור,

 ם בהיתר.
גה ביחס 

ביטוח  ת

 מבקשה 
אישיים  
 האחרים 

המדיניות 
 בתחום 
 שנקבעו 
 שיעור ת

וח הוגן בע"מ
מוסדיים, עד
ש מכרז החדש

שזכתה במכר

שירותים על
) לקבועi( -ר 

כי בכלל זה:
שירות החודש
ם הראשונים
תק או עמית
לגוף המוסדי
ם מהמועד שב

פטירתאו על 
הוראות שונו
 כאשר יעד ה
מוסדי הנכלל

, תשלום עמת
מלת היעד בג
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ת היעד במק
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סוכן ביטוח ("
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יקוחית הנהוג
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שבמסגרתה מו
מוסדי לסוכן
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שילם סוכן ה
 הוצאות שיוו
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שערי ריבית".

פורסמה ,201
התש), מילות

 שירות שמש
צעות תשלום
לתקופה לא 
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נוגע להחזר 
שיווק"), ובין ה
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עלול שההפרה

קוד הפרות של

פרילא חודש
להלן, ביחד: 
יתר לשליטה
מסמך נועד ל
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שיעור לבין ח
שליטה בעל 
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מקוא מקבל 

נק הדין פסק
 לפי שלומים
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ערכות המידע
ת של אופן 
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סלול השקעה
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שליטה בעל ל

באמצ אגידים
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יציבות את ח

החזק הגבלת
עניינים; ודי 
שבשל פוקח

הנחיהת ערך 
ה של טעות מ

6לפי תקנה 
בדוח מיידי ש

פעותיה על 
יאוחר מחלוף
קיומה של הט

בית המש  ידי
על אם נ' י

ל פס"ד זה הי
תשלומים שה

ב לפי המזיק.
ת, חדשה פה

עעצמאיים, -
הנפגע של ם
ביטו חוזה פי
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חוזר גלעדכון 
סם בחודש דצ
 המפורטים ב
 בשוק החיס
העמיתים במ
בעו העקרונו
 ההדוק בין ש
דחה ואוחד ע

בעניין מב וזר
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, כי העברת
בד, בתוך של
וראה שקבעה
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מתייחסת אלי
 שמו של מס
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סיה ותגמולים

בבסיסו של ה
לניזוק ת מים

כות חזרה כל
מקיפ פנסיה ן
-לעמיתים ס

המסוים סיוני
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טיוטת רסמה
מוצרי חיסכון
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יכנס זר ת
ע פעולות 

) גמלפות 
 אלהנות 

ל איתור 
הוראות  ת

טבים של 
צורך לדי 

לי עבודה 
נוהל וכן  

לעיל)  1.2
 נותק או 

2. 

 אינטרנטי
 הממונה 
 שמקים 
ר בקלות 
ם למסור 
במוצרים 
רטי זיהוי 
שעל הגוף 
ש מהגוף 

העברת  ן
 הממונה 

 שיווק, ץ
 את לחזק
 ביצוע ת
 המספק ן

 אשר אחר
 לרבות, ו

על רישיון 
 של תניה
 בעלי על
 בכל, ונה
 רכישת ת

 את קיבל

מי ניהול 
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 לאותם המוצ
 תשלום עמל

/או ו צבירה
הל יותר מקו
פנסיוני רק א
 שלהן) שבניה
מבטיחות תשו
 עמית שהקש
פיננסיים (קופ
ין מועד הפח

וף המוסע הג
ת, ועל האפשר
 באופייה מה
פצה המותרת
צבורים בקר

ית ממוחשבת
בעל הרישיון

המני העברת 
011 באוגוסט 

, נוסהחדשזר 
שנעשת עסקה
ז הרישיון על

 בעל הרישיון

סף, נקבע כי ע
שיווק פנסיוני
דשים מראש, 
מי הניהול הנ
1וזר זה ביום 

טיוטת חוזר 
טיוטת החוז
בות תהיה ב

 מתן ממועד 
המ שלרשימת

הב ארכתה ת
הע מקום את

ני לעיל אמור
שיישל נפרד 

ב מעבר ראות
להסכמ) 2014

ת מס הכנסה
קצבה מקופת
משלמת לקצב

שכיר על עות

ת הפיקוח ע
מוצע ל שבה

ת הפצה בגי
מוצע  כןני. 

 המוצרים הפ
הפצה המוצע
ת השוטפות 
מוצע יאפשר 

מהצ  בפועל
מוסדי המנה 

צה עם יועץ פ
לי ההשקעה 
פות ביטוח מ
ת הפצה בגין
ל שירותים פ

מבי המאוחר
עד שבו הודיע
טירת העמית
 אשר שונה
ת עמלת ההפ
ת הנכסים ה

חתימה גרפי 
המסמכים מ
לקצר את זמ
ודם שפורסם

חוזמסגרת הב
ע לגבי עסיק

שבע לאחר ת
 תעשה בפני 

ההפצה. בנוס
 ייעוץ או ש

חוד 4 -קדם מ
דמ סך של 

חילתו של חו

פורסמה ט, 
. ב הפנסיוני

ופת ההתחייב
 חודשים 3- מ
כש, ההטבה 

בתקופ קדות
א ועזב שלו ה
כא המוסדי ף
במכתב זו ה
הור נקבעו ,ף

4 שנת לתום

לפקודת 190 
עמית ולא כ

לא מ גמלת 
המשפיע, צבה

תקנושל  ייה
ש, 2011-שע"א

לשלם עמלת
ייעוץ פנסיונ
שלושת סוגי 
דל עמלת הה

מההפקדו 1.6
ת ההפצה המ

הנגבים הול
קבוע, כי גוף
ר בהסכם הפצ
ות כל מסלול
שואה או קופ
תשולם עמלת
ת הפיקוח על
החל מהמועד 
ודשים מהמוע
מית או על פ
 השתלמות,
תיר את תקרת

מיתרת 0.25%

חוזר שעניינו 
אופן העברת 
ו וף המוסדי
קו מבטל חוזר
ב. )2011-10-4

מע להחתים 
וזאת, העובד 

העובד  חתמת
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ר, בחודש נ
יהול במכשי
 הניהול קודם
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ל( לחסכון ות
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לעמי להודיע
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בהטבותבים 
 .שליטה

2מאי  חודש
קופות גמל)(ע

לרבותמבטח (
שבניהולו ואש
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שירותים 
ם טיוטת 

טיוטות  "
 אחת לכ

 עמיתים 
ול אחר, 

 שטרם ם
 בכל אשר

 בכלע, כי 
 קעההש 
, ותותיק 

 גמלופות 
 לתקנות 
 בינואר 1
 בכפוף), ת

-"בהתשע
התחבורה 
שווי רכב 

נקבע  ות

 דמי) (ח
 את ירות

 הלוואה 
 למנוע, ת

 אלו לבין
 שישלם 

להלוואה 
 המבטח 
העמילות 

 30% של 

 - (תיקון 
 במקרים 
 ביטוחי, 
ע. מטרת 
דד נהיגה 

עד גיבוש 
ך שכאשר 
 תקופת 
רי ביטוח 

 בדרכים 
 במתווה 

יתה ישה 
ציבור על 
תקן רכב 
ק שיקבע 

 הפיקוח על ש
יחד עם ,2012

: להלןעמית (
ב לנהלוסדי 

ת מחדל עבור
בחרו במסל 

לעמיתים ולים
א השקעות לי
מוצע עוד. ם

לבמסלו קעו
סיהפנ נותקר
תשואה וקו ת
השלישית טה

1 -ל התקנות
בכנסת עברה

ה), 11' מסון 
ה  ידי משרד

שבהתאם,  ב.
התקנותן של 

ביטוח( ננסיים
מסדי אשר 20
אגב מבנה ח
עמילות דמי ת

ל לדיור לוואה
הפרמיה רות

רש כבטוחה ל
ביטוח שגבה
בשיעור דמי ה
יהיו בשיעור 

20.  

ונות דרכים 
 פי ההצעה,
 יזכה בכיסוי

הנפגע צה את
את כדי לעוד

תיישנות ממוע
כך ,ה הביטוח

ביטוח, תחל
ה זו על מקר

ת והבטיחות
מדובר הרכב.

2011דצמבר 
סירת מידע לצ
ם בבואם לת
חי מהותי כנזק

של תקנות  
2-), התשע"ב
למאפייני הע
ל כל גוף מו
ר יהוו ברירת
 ימים) שלא

מסלו שלושה
 - )ii (מסלול
מסוים לידה כי
שיו קצבה מי

ל מרכזיות, ק
מבטיחותגמל 
הטיוט אישור
ה תחילת את

שהוע מקורית

(תיק תעבורה
שייקבע על 
ברישיון הרכב

תחילתהרכב. 

פינ שירותים
012-ג"התשע 

בביטוח יטוח
בקביעת ינות
הל אגב יטוח
התייקר מנוע

, הנדרלדירה 
מ, מדמי הב

מדרג בובהן 
, יכאמוריים, 

013בינואר  1 

 לנפגעי תאו
. על2012-"ב

ג הפוגע לא 
ע לאחר שתפ
פי הנפגע, וזא

הת -ח (תיקון 
לחוק חוזה 31

ה ממקרה ב
יל הוראהחלה

 ס לתוקף.

ות הלאומיות
י" ברישיון ה
התחבורה, מ
מור הינה מס
ונטי למוסכי
דר נזק ביטוח

שלישיתוטה 
ברירת מחדל

ל ההשקעהל 
"מ, עלהחכל 

 השקעה, אש
ם הקייהכללי

) :i (ש לפחות
או, ומעלה 6

תאריכ בטווח
תשלומל ויות
קופות גמ לע

, קופות גישי
בא עיכוב כח
 לדחות ונתו
ה בטיוטה צע

הת תקנותות 
ב קוד רכב, 
 התחבורה, ב
יע ברישיון ה

 על הפיקוח
, )לדיור וואה
בי לסוכני מו
הג לוודא דה

בבי משולמים
ולמ אחרים 

 מקיף ביטוח
, כולל מע"מ

ו, מעבר אות
מילות המרבי

ביום התקנות 

ק הפיצויים
חוק), התשע"
במיוחד הנהג
ן הנהג הפוגע
על הפוגע כלפ

חוזה הביטוח
1יתוקן סעיף 

רמה כתוצאה
 כן, מוצע ל
 במידה ותכנס

התשתי ,ורה
יחותי מהותי

של משרד  2
 הרישום האמ
ו מקצועי רל
הצהרה: הוגד
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טיו המפקח 
מת מסלולי ב
תאמת מסלול

המודל טיוטות
ספר מסלולי 
במסלולים ה
ופות הבאות:
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ב עמיתים של

התחייב כנגד
ע למיועד לחו
א למל בניהו
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בכוו כי יקוח

שהוצ כפי, 20

רסמו ברשומו
בשילוב הינו 

באתר משרד
הדגם שיופי 

תקנות סמו
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שישולמ ביים

נועד עמילות 
המ עמילות י
דירה מבנה 

בבעבור  לות
,20% עד של
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הצעת חוה 
אים על פי ח
עה מסוכנת ב
הוצאותיה מן
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הצעת חוק ח 
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 נכות שנגר
 הנכות. כמו
ילת ההוראה 

משרד התחב
שום "נזק בטי

22ת נוהל מס' 
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כב וכן מידע
אות כאמור ב
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משומש ייקבע

3מרס חודש 
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מרביי מילות
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קביעתדיור. 
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ב משולמים
תקרת. מבוטח
הוגבלהדיור, 

מהמבוטח. על
באומרביים, 
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2חודש יולי 
וספת נפגעים
הם נפגע אד
חברת הביטוח
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נכות), התשע
ילת התביעה
התיישנות מ
שטרם התיישנ

2חודש יוני 
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תה בחוק 

תכלית  ם
 בתאונת 
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 השימוש 
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 המשמש 

 של קופה
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ם הערה בדב
מנהל מקצוע
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 עבור ביטוח
(ב3 את סעיף 

לא מבוטח 
012במאי  1ם 

עדכון תעריפ 
ברכ שתמשים
למנג בהתאם

מנגנון לקביעת
ש לביטוח דר

לחוז ספחים
 למאפיינים ש

, בנוסף). דד
של רכב המ 
במקרה ש כי, 

ת. בטבלה בנ
 לנהג נקוב
לי רכב פרטיי
ההשתתפות 

,2002- תשס"ג
(מ דרכים ות
הביט מדמי ים

ת הלשכה המ
 שפורסם לח
ן. התעריפים
עט תעריף ביט

בבעלות, נות
ב קודמים ים

עקרו הכרעות
לבדוק עניינה

ביטו תגמולי 

309 בתקנה 
מים וההיגוי
בהצהרה; שמ
, ידווחו על
מידע במשרד
ון הרכב כרוך

לנפגע פיצויים
חוק, ישנו חו

בח יערכוי ,ה
ים מסויימיע

תאונת דרכים
 יקבלו פיצוי 

הגדרו עדכון 
במקרים של ת

האחרי נהג ל
להבהיר כי מ

לא ,מהרכב א
השימוש ברכ
י" כהגדרתו ב

הבי בתעריפי 
ה הביטוח מי

דו לגבות דמי
נטו  ביטוח 

ר הנ"ל מבטל
טוח נטו לכל

מיום החל את

 ווזר שעניינ
למש ביטוח פי
בבישראל,  ח

שיורי ומ טוח
ההס מסגרת

כנ שצורפו ת
נטו בהתאם 

המ וקביעת 
 במקרה ספת
,נקבע עודה. 

 כל התוספות
, לאופנועים
אספנות ולכל

ה שיעור ספו
ון הקרן), הת

תאונ לנפגעי
אחוזי 8 של ר

כן שמפרסמת
השינוי במדד
י יום העדכון

, למע2012אי 
אספ כרכב ה
חוזר מבטל ר

ה חוזרטיוטה 
שע, 2000/12 
 -) רכוש( כב
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המצויניםת 
מערכות הבלמ
וסח שנקבע ב
אחר תאונה,
גף מערכות מ
מהותי ברישיו

פ חוק הצעת 
יים כיום בח
על פי ההצעה
י סיווג אירוע
ירוע מהווה "
נות הדרכים 
מוצעים הינם
כב". בנוסף, ב

כל על), יםטח
ל מבקשתה, 

יצאר שאגע 
ידי מבטחת ה
ש ברכב מנועי

 השינויים ות
דמ שעניינור 

ן אישור על יד
מדמי 90%ל 

בפול). החוזר
כי דמי הביט

וזתו מבוטח, 

ם המפקח חו
תעריפ עדכון 

מבטח אצל 
ביטי (הסדר 

במ נטו יטוח
בטבלאות ים

מי הביטוח נ
הנוסעים ות

תוס, למשל 
וכדומה שכרה

 להפעיל את 
הביטוח נטו,
והים כרכב א
יווטוח נטו י

דרכים (מימו
ל פיצויים צו

בשיעורדמים 
מחירים לצרכ
לפי שיעור ה
שלישי שלפני

מאב 1ל מיום 
מזוהה שאינו

החוזר. 2012 י

ט ם המפקח
חוזר הפרת 

רכביטוח  יינו

נפגע במקומו
 מכאניים במ

ן הרכב בנויו
ע בדיקות ל
ון הרכב לאג
מ זק בטיחותי

פורסמה  ,20
בנוסח הקי .

נת דרכים. ע
ת הקיים לגב

אי מתיבהר, 
בתאונ פגעים

המ השינויים 
מנועי" או "רכ

מבט' מסעם (
במקרה זה ה

לי הרכב. נפ
ע אלא על י
שה בו "שימוש

בעקבו, 2012 
ח חוזרהמפק

ח כי לא יינתן
, העולים על
טוח השיורי (ב
בה", שקבע 
פול עבור אות

פרסם ,2012 ל
 -  קרי ,2012 
ישיר באופן 

ח רכב מנועי
ב דמי קובע
המפורטי נים
דמ פורטו וזר

כמו אומנוע 
,ספציפיים ם

להש המשמש 
וב הזמן, יש 
קביעת דמי 
ת שאינם מזו

הביטכי לדמי 
עי תאונות ד

צ לפי רותים
ו 2009-תש"ע
למדד המ דים

לכל חודש ל 
ם לחודש הש
רי, יחולו החל
שובים בלבד, 

ביולי 1 מיום 

, פרסם2012 ל
בעקבות תית

שעני 2000/1

נ הרכבאשר 
מעט נזקים 
מהותי בריש
מורשה לביצו
מהותי ברישיו
רישום של נז

12יוני  חודש
2012-"בתשע

סיווגם כתאו
חוסר הוודאות

יו -ה, דהיינו 
נ - קרי. חוק

רכים. עיקרי 
"רכב מ ,"מנועי

מס' כלי רכב (
ההצעה, ורכב

פגעו בתוך כ
רכב שבו נס
מהרכב לא עש

אפריל חודש
, פרסם ה201

בהיר המפקח
שאינו אופנוע
מסגרת הביט
ענף רכב חוב
ביטוח נטו בפ

אפרילחודש 
במאי  1מיום 
ביטוחי יסוי

תקנות ביטוח
 החוזר. 200

שונ משתנים
לח' א נספח

מרכב, נפח ה
למקרינחות 
 לרכב תוספת

יימים יחד ר
משתנים, לק
בעלות אחרת
קבע בחוזר כ
יצויים לנפגע

השיר אספקת
שירותים), הת

צמודטו יהיו 
1 -יעודכנו ב

מדד שפורסם
ביטוח השיור
שני נהגים נק

חל אשר, שנה

אפרילחודש 
מערכת שבה

2חוזר ביטוח 

כא
למ
ה
מ
מ
ה

 בח
ה
וס
ח
זה
ה
דר
מ
מ
בר
נפ
בר
מ

 בח
12
הב
ש
במ
בע
הב

 בח
מ
כי
לת
01
למ
כנ
ה
ה
ת
ק
ה
בב
נק
פי
א
ה
נט
וי
למ
בב
ש
ש

 בח
ה
ח



  

 הביטוח 
 במשתנים

ק פסיקת 
ורית ועד 
ד המבטח 

על  דובר
 תקופות 
לת מידע 
 ההשבה 
 הנחיות 
 חודשים 

המפקח  ם
ביר לידו 

) גניבהת 
 נוספים ם

פקח את 

 רכב טוח
בענף ית 

רכב אשר 
 מתקנות 
ך שתחול 
. כמו כן, 

 לחישוב ש
 שתתפות

 )3והול. (
 מכלולים

 המבטח, 
 )4פרט. (
 רכב יקון
 גביית על
 אף על כי
רכוש  זקי

 הוצאות 
 הנזק את

 הפסדים 
 יעות, וכן

 שהרכב 
 ) הסדרת
 ותה בדף

 .אדמה ת
 בטיוטה 
ה להעריך 
יר השוק 
הלקוחות 
דע המצוי 
התוצאות 
ין תיקון 

חלקי רכב 
 פי על. 20

 האחריות
 אחר רכב

סכום תגמולי
ב התחשבות

צמדה לפי חוק
בתביעה המקו
ם או לא כנגד

מ משפטי יך
למעטסופית, 

קבל לאחר). 
קף הוראות
הצורך במתן
ה בתוך ששה

פרסם, לעיל ה
להעב ביקש ה

ן גמור (לרבות
מסמכים וכן 

המ ם ישקול

לביט חוזהנאי 
וליסה התקני
טוח רכוש לר

התקנות  טח.
ד שלישי), כך
מצב הקיים).

המשמש נגנון
) הש2תקופה. (
אלכו השפעת

וה האבזרים 
דרישת לפי 

במ שנקובים
ת ) חובת5. (
ע איסור )6 (
כ הבהרה )7 (
נז כיסוי בגין 

הבאות: אות
א לתקן ניתן 
שיפוי בשל 
תבי העדר חת

ובלבד יקונו
)8לעסקו. ( ש
או לרשום בה
רעידת כיסוי 

יים הכלולים
אינה יכולה ה

העריך את מח
תחרים וה המ

סת על המיד
 שונות מן ה
השינויים בגי

  לתקנות.

בחם פעולות 
012-"בהתשע

ה בשטחי ים
ר באמצעות 

הפרש שבין ס
ה לא בוצעה

שי ריבית והצ
ולי הביטוח ב
אלה אם קיים

הליקיים  לא
לסההכרעה  

ל שקיים כזה
את הי פקח

ואת  שהפר,
ע את ההשבה

האמורה וטה
ובה, 2000/12

ח בשל אובדן
,2008-2011ם 

דע מהמבטחים
 ת החוזר.

(תנ ביטוח קי
ת תנאי הפו

לביטמאליים 
לטובת המבוט
וש (עצמי וצד

טון ב 4ומת 
המנ שינוי )1
ת באמצע סה

ה תחת נתון 
לרבות לרכב,

בו  שהותקנו
ש אליו מודים

מקוריים. או 
באחריות.  ע
לצד שלישי. 
שישולמו ים
ההוצא את ם
שבו ביותר ב

התאונה, חר
הנח ואבדן ית
ת לצורך כב

ומשמש לישי
חוב והטלת 
) הסדרת10 (

ל מספר שינו
הקבוצהזאת, 

ינה יכולה לה
, בהתנהגות 
עתיד המבוסס
ויות להיות 
רפיות של ה
בות התיקון ל

ימוש ורישום
עה) (תיקון), 

ישראליי רכב
 ישראליים ב

הה אתוטחים 
משולם אילול
נושאים הפרש
תשלום תגמו

בשא תלויה ה
לצוגית (אם 
פיכת טיוטת
 ייצוגית, ככל

המפ ישקול 
, אם וככל ש
 כאמור לבצע

הטי לפרסום 
2חוזר ביטוח 
תגמולי ביטוח
ודשים בשנים
 קבלת המיד

שהפר אתטח 

עסק על פיקוח
 מפרטות את
תנאים המיני
השינוי הוא ל
כב מנועי רכו

טון (לעו 3.5 
ים הבאים: (

הפוליס את ל
היה הנהג ר

ל שנגרם נזק
המיגון  מצעי

הצמ האבזרים
חדשים לפים
לקבוע התאם

ונזק עצמי זק
וליסה, סכומ

גם יכללו ונה
הקרוב למקום

לא חפצו חוז
עצמי תתפות

הרכ של תתו
צד של עלות
אחידה כינון

השקיפות.  ת
 מצטברת של
ממוצעת. עם ז
 מהטעם שאי
לוי, בין היתר
ע צופה פני ע
ת בפועל עש
שלכות המצ

שוק בעקבת ב

ק הגבלת השי
הוראת שע - 4
ר כלי תיקון 

רכב כלי ברת
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למבו להשיב 
כום שהיה מ
ו כאשר הם נ

ממועד ת, 196
ההשבה קופת

בתובענה ייצ 
הפמו למועד 

, בתובענה ט
,החוזרראות 

,ר את החוזר
יידרש מבטח

 מקביליכך, ב
אופן יישום ח

לתשלום ת ת
חו שלושהור 

לאחר .החוזר
תנו לכל מבט

הפ תקנותמו 
התקנות .20

 את נוסח הת
תם רק אם ה
הוגה בענף רכ
מסחריים עד 
, את השינויי

מבטל הוא שר
כאשר דרכים
או אבדן לול
אמ הרכב, גם
ה או דין כוח

בחל שנתיים
בה יבואן  או

נז של במקרה
הפו במסגרת 
תאו עקב וק
הרכב ל של ו

למח השלישי
השת תשלום ל

השבת בזמן
בבע שנמצא 

דמי נוסחת
את להגביר ת

ה כי השפעה 
 התביעה המ
ה, בין היתר, 
לתקנות, התל
נה בגדר מידע
ח. התוצאות
 היתר, מההש
רים והלקוחות

הצעת חוקה 
4 (תיקון מס' 

 על איסור 
העב על סור

הייתה הפרה 
על ובין הסכ
כומים ישולמ

1-התשכ"א ה,
תק ום בפועל.

ועומד לוי ת
השנים שקדמ
פסק דין חלוט
ל יישום הור
מבטח שהפר
אם לטיוטה, י

לפי ת ההשבה.
ת מידע על א

תביעות לגבי 
ר להלכה עבו

ה הוראות ום
 ההשבה שיינ

, פורסמ2012 
012-"בהתשע 

כוש, הכוללת
ח יכולה לשנו
התקנית הנה
כב פרטיים ומ

היתר ות, בין
כאש למבוטח

ד בתאונת ת
יכל רה ביטוח

דג של סיסית
מכ בו מצאים

עד שגילו כב
יצרן  חריות
ב כפולה מית
מכוסה אינו

ניזו שרכבו י
והעברתו רתו
 הצד של תו
בשל שלישי ד

רווחים אבדן
מסחרי רכב

קביעת )9( ב.
מנת על ליסה
מעריכה בוצה

לגידול עלות
שפעה האמורה
ות התיקון ל

הינ הקבוצה 
במועד הדוח 

תוצאה, בין 
הגות המתחר

פורסמה ,2012
גניבות)  יעת

חל שלעיל ה
ואיס לסטינית

שה וככל, מור
בפוע ששולמו
הסכ. מפחיתים

יבית והצמדה
מועד התשלו
ליך משפטי 

שבע ל שבה
נן ניתן פישבג

ממבטחים על
ינתנו לכל שי

בהתאוספות. 
ממועד הוראת
קשה לקבלת
רטים שונים
או אובדן גמור

ליישו נוגעים
יקף הוראות 

אפריל חודש
)(תיקון),רטי

יטוח רכב רכ
חברת הביטוח
את הפוליסה 
ק על כלי רכ
וללות התקנו

ל פרמיה חזר
מוגדל צמית
מקר כי ביעה

הבס שבחבילה
הנמ האבזרים

ר תיקון חובת
אח לגביו שיש

עצ שתתפות
תוצאתי שנזק
שלישי צד של

לשמי סבירות
הגעת הוצאות
צד של מוכחים
בשל א יצוי

הוא מושבת
הרכב שבתת
ובפול רשימה

הקבשלב זה, 
פויה להביא 
את היקף ההש
שייקבע בעקב

הערכתשוק. 
הקבוצהידי 

מוערכות כת
תקנות והתנה

2 סמר חודש
משומשים (מנ

השעה וראת
הפל אזרחית
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 להפחתת

 עצמית), 
 ניתנה שר
לפקודת  
האוצר  ר
, מסויםג 
 עצמית ת

  ק ממון.

") זליכה ת
ם, מיסוי 
ל ידי שר 

הרכב  וא
מחירי  ל

, המלצה 
, היתר בין

  לביטוח
עריכת " 

בין היתר, 
אופן ניין 

 הוגדרוד 
י סטייה 
פקח על 
שיעור של 
הפוליסה 
וסכם או 
 מפרמיה, 
מבוטחים 

ח מחלות 
ח מחלות 

 בתכניות 
ח המציג 
  מפרטת

 עקרונות 
ת הצורך 
 כילות, ו

. כמו כן, 
יינתן  נות

נית אשר 
 אשרטוח 

 המוצעת 
, 2013 ריל

 הוראות 

. החוזר ם
 לממשק 
 למבוטח 
המבוטח. 

ל שלעיל שעה
  .בע

ף השתתפות 
אשהשעה  ת

12 סעיףלגבי 
לש המחוקק 
סוג אוכולם  

השתתפותת 
נזק שאינו נזק

ועדת הרכב ("
עסקיים בלים

ה הוועדה על
יבזיות בענף 

 ולהוזלה ש
,היתר בין, ת
ב, להגדיל רה

תוכנית ריכת
שא שעניינם

, בכוללתטה 
עלהוראות , 
עודפרמיה.  ה

די ונקבע כ
כתב של המ
עודי, יהיו בש

כן, ה- טוח. כמו
בסכום מ והי

עניין שחרור 
רמיה עבור מ

 עודי. 

תכנית לביטוח
ביטוח תכניות

ההגדרות  ת
אמצעות נספח
הן. הטיוטה

 פי עלר. עוד 
ל הפחות, את
פואיות מקוב
אותה מחלה.

לעקרונת וכי 
כי תכנ ההיר

כתכנית ביט 
 התחולהקח. 

באפר 1 מיום 
עם אחד קנה

ביטוח שיניים
ם, בין היתר,
מתן אפשרות 
יסה על ידי ה

הש הוראת של
ק להוראת עה

הארכת תוקף
הוראתת את 
ל גם בהתאמה

 רהתי אלה ם
בישראל, יםח

גביית שעניינן
רות או בעד נ

רותיות בענף 
הגבים כגון 

חר שהתבקשה
מצום הריכוז
 התחרותיות

נכלל הוועדה
במטר הסדר י

ער ןיבעני זר
קודמים בנוש

טיוה ."סיעודי
יטוח סיעודי,

קביעת ים ל
 ביטוח סיעו
 מראש ובכ
ה ביטוח סיע
למקרה הביט
בבית, אשר יה

לעו הוראות 
לשינויים בפר

סיע סת ביטוח

עריכת ת ינה
תח הגדרות ב

התאמת לצורך
בין היתר, בא
 הנדרשים ב
תכנית כאמור
ש שנים, לכל
 להגדרות רפ

ים של אשכיח
המעודכנות ת
מבה הטיוטה 

 תחשב, טה
 על ידי המפק

 החל יחודשו
בק שיעלו וח

לבהתוכניות  
ם, המתייחסי
 במבוטח, למ
 ביטול הפולי

ש ותרומתה ה
השע הוראת 

רכב מנועי (ה
ריך לצמיתות

ובא 3 יףי סע
בסעיפים. 197

חייבות מבטח
ש, תניותטוח 

אובדן השתכר

הגברת התחר
, בתחומיאל

וא, זאת לאח
אפשרויות לצ
ילו להגברת

ה המלצות רת
במוסכי ביטוח
 .צרכן

ת חוזח טיוט
ק םיחוזרליף 

ונה בביטוח ס
י בתכנית לב
קרונות הנוגע
יעת מקרה 
ורק באישור
וח, בגין מקר
שי, בהתאם 
טיפול סיעודי ב

נקבעו מבטח
ראות בנוגע ל
מסגרת פוליס

שעניית חוזר 
רונות לניסוח

ל הנחיה") ות
, בוזאת, כיום

ום ושינויים
במסגרת ת לל

 אחת לחמש
ית, בהתאם

קרים קשים וש
להגדרותתאם 
.המבטח של

בטיוט ופיעים
כתב ומראש,

י או שישווקו
ביט תכניות 

 המסדיר את
לביטוח שיניים
יניים כמטפל
ה וכן לתנאי 
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השפעתה אור
 את להפוך ע

צו ביטוח ר 
ו הינה להאר

, לגבי2008נת 
70-דש], תש"ל

 הוראות המח
 בחוזה הביט
אג ברכב בעד 

עדה להוהושה 
 הרכב בישר
 שילוח וייבו
לבחון את הא

שיובי חסמים
במסגרבענף. 

הב חברות של
ים לרשות הצ

רסם המפקח
ולהחל עדכן

מדריך לקו"ן 
המינימאלי חי

יעודי וכן עק
מאליים לקב

אך ופשרית 
תגמולי הביטו
הביטוח החודש
יטוח עבור ט
על על ידי המ
מסולקת, הור
יב המבטח ב

המפקח טיוטת
ר, עקרן הית

תכנית: "זו ה
כ המקובלות 

הנהוגות כיו
תיכל אשר, ות

טחים לבחון
בתכני פורטת

ות יכוסו מק
ת יתבצע בהת
ש האינטרנט 

המו ולנספח 
בכ אושרה אם
ש פוליסות על

למכור מבטח

חוזר  מפקח
כת תכניות ל
לבין רופא שי
 או המרפאה

לא. כאמור ים
מוצ, רכב כלי

פורסם, 2012
הצו מטרת .
בשנ 17' מס ן

ועי [נוסח חד
, לתתידו על
לכלול הם ל

ם זכאי הנוהג

הגיש ,2012ר 
בענף נויים 

אות וביטוח,
ל 2011וגוסט 

חת להסרת 
ל השירותים ב

ש הבלעדי וש
סכים העומדי

פר ,2012ובר 
לנועדה  טה

ח סיעודי", וכן
הביטוחכיסוי 
יטוח סיה לב

דרטים מינימ
אפ שנקבעו 
כי ת ף, נקבע

מסכום ה 100
ת לתגמולי בי
 שירות בפוע
גין פוליסה מ
נאות בו מחו

, פרסם ה201
, ביתכולל ה
פסקה לצורך 

 רפואיותות 
פר הגדרות 

מחלו של לית
ע לחייב מבט

המפת מחלה 
ך שלכל הפח
ישוב תביעות
מסגרת אתר

 לעקרונותד 
א למעט, לה ד

, מדורגת ינה
מ יחויב מועד

הפרסם  ,201
קרונות לעריכ
נהל התביעה 
רופא המטפל

בשטחי תיקון
כ גניבות מספר

2 סמר חודש
2012-תשע"ב
תיקוןמסגרת 

יטוח רכב מנ
 שמונה מיאו 
המתירות  או

מהפיצויים לה

פברוא חודש
מלצות לשינ
ינלאומי, שמ
תחבורה באו
לגבש המלצו
מכוניות ושל

השימוביטול 
את היצע המוס

  ח בריאות

חודש אוקטו
. הטיוטסיעודי

תכנית לביטוח
תנאי הירוט 

מכירת פוליסה
סטנ טיוטה,

מהסטנדרטים
בנוסףביטוח. 

0%-ל 50%ין 
תכלול אפשרות
דרך של מתן
יווח שנתי ב
יימים וגילוי 

12יולי  חודש
הטיוטה. שות

שות (להלן, 
להגדרו אמור

יקויים במספ
מינימל שימה
, מוצעטיוטה

עדכון הגדרת
יא תנוסח כך

יי גם כימוצע 
, בנאות ילוי

תנוסח בניגוד
מתנגד מפקח

הי הטיוטה של
מ מאותו החל
 .חוזר

12חודש יוני 
חדש מציג ע
ין מבטח כמנ
בחור את הר

לת
מ

 בח
ה
במ
בי
א
א
מ

 בח
ה
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ה
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ה
לב
א
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 הביטוח, 
וכן מורה 
 ם בתנאי

ל הרופא 
 למבוטח 
בי הגילוי 
ת רשימת 
טרנט של 
דשו החל 
ל דחיית 

 מתווה -
 לטיפול 
 בביטוח 
ו), ואופן 

עידים, כי 
תון. קצב 

, 3.2% -כ
ד האוצר 
וך הטווח 
ע ההאטה 
ת משבר 
כותיו על 

לה עומד 
סטוריים. 
ד על שיא 
כר בקיזוז 

 2%- וק ב
  הה.

, 2.1% -כ
הסתיימו 
ת ופירות 
פיעו, בין 
המחירים 
נגד יוקר 
מהעלאת 

 12 - ה ב
 הדירות, 
ם לצרכן, 
עם זאת, 

 התחלות 
רות. יחד 
, וניכרת 

 12 -ייה ב

מתום תקופת 
מסויימים ו ם

סה בפוליסה,
צועי של המק

שלח החברה 
ר הנחיות לגב
כנית ולהצגת
 אתר האינט
מכרו או יחוד
ק במקרה ש

.  

- קבוצתי די
שרד האוצר
היו מבוטחים

או לאחרי 20

אחרונים, מע
תחה בקצב מת
י, עמד על כ
מ"ג של משרד
הצמיחה ארו
ושים על רקע
כון להתפרצו
עקבות השלכ

שיעור האבט
 במונחים היס
העבודה עומד
 (השינוי בשכ
אך עדיין רח
א ברמה גבוה

ב 2012טמבר 
החודשים ש 

דד ללא ירקות
וך יחסית השפ
ליך הפחתת ה
 החברתית נ
ת כתוצאה מ

 הדירה) עלה
. מחירי2.8%

מדד המחירים
. ע1.4% -ל כ

אחרון. רמת 
 בהיצע הדיר

2011באמצע 
התחלות הבני

יום מ 90תוך 
בתנאיםטוח, 

לטיפול המכוס
שיקול דעתו 
יס רפואי, תש
ד כולל החוזר
 המוצע בתוכ
רם, במסגרת
 שיניים שיימ
 הודעת נימוק

.2013בינואר 

סיעוד ביטוח
ה מטעם מש

), שה2012בר 
010באפריל  

החודשים הא
התפת 2012ת 

שק הישראל
 השינוי בתמ
 נמוך מקצב 
ול של הביקו
אופיינה בסיכ
גוש היורו וב

ילות גבוהה. ש
 רמה נמוכה, 
תפות בשוק ה
ה במגמת עליי

, (2010חילת 
הפנויות נמצא

 בחודש ספט
 12 -שראל. ב

, המד2% -ל כ
נפלציה הנמו
נראה גם תהל
פעת המחאה
מידה מסוימת

 מחירי שכר
% - ר של כ

ם נכללים במ
בשיעור של 2
2.  

תה בעשור הא
ביטוי בגידול
שנרשם בה ב
ראל. מספר ה

ים שבוצעו ב
י תכנית הביט
יפול חלופי ל
להשפיע על ש
ערעור על בסי
השיניים. עוד
ל הטיפולים 
חיותם ותאר
סות לביטוחי
יחס לחובת 

 1 -ו החל מה

יוטת חוזר 
הצעת מתווה

בדצמב 31ום 
1עד הקובע (

סמו במהלך 
תשונה של שנ

, של המש201
 עם תחזיות
מיחה שהינו 
ת בקצב הגיד
פה הנסקרת 
פר מדינות בג

צא ברמת פעי
, שהינה 2011

שיעור ההשתת
ריאלי נמצא ב
שנה, מאז תח
עור המשרות ה

ם שהסתיימו
ה של בנק יש
ה בשיעור של
ל שיעור האי
נבארץ וככל ה
שונים, בהשפ
 הנסקרת במ

מתבסס על 
, בשיעו2012

הלמ"ס, ואינם
2012אוגוסט 
2.9% -ירות ב

ה ביחס לרמת
ך לבוא לידי ב
תחת לשיא ש

מקרקעי ישר 
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 יכסה טיפולי
התאם לתנאי
בכך, לקבל טי
בטח נאסר ל
 או דחיית ע
על ידי רופא ה
ח באשר לסל
ח על פי מומ
ולו על פוליס
הסעיף המתיי

נס לתוקפויכ

המפקח טי ם
וטה דנה בה

ומעלה ביו 60
במוע הביטוח

 ות לגביהן.

  

  והכספים

ליים שהתפרס
מחצית הראש

12 של שנת 
תיישב אמנם
ובר בקצב צמ
ת מהיחלשות
ולמית בתקופ
ובות של מספ

  

י עודנו נמצאל
1ון השני של 
ם למרות שש
כך, השכר הר

בש 2%- של כ
 כמו כן, שיע

החודשים 12 
ד האינפלציה
ללא דיור עלה

. על1.3% -  בכ
חה בעולם וב
י שירותים ש
וף התקופה

 לצרכן (שמ
2ש ספטמבר 
הדירות של ה
ימו בחודש א
לו מחירי הדי

 ברמה גבוהה
פויה להמשיך
יה מצויה מת
 על ידי מנהל

מבטח כי  ,זר
וחר יותר, בה
טח המעוניין ב

על המב .חוזר
דחיית תביעה
ת וחתומה ע
ברת הביטוח
ם שבהסדר,
ות החוזר יח

. ה2012טובר 
ח או ערעור, י

פרסם ,2012 
הטי .בוגרים

0בוגרים (בני 
התי בחברות 

סות הקבוצתיו

 תאקרו כלכלי

, שוקי ההון 

מאקרו כלכל
ת במהלך המ
ת הראשונה
ם. קצב זה מת
 אך עדיין מד
ה לפער נובע
 הסביבה העו
ת משבר החו
 שאר העולם. 

המשק הישרא
, מאז הרבעו7

מוך זה מתקיים
ם. במקביל לכ
ירים לצרכן) 
ערב המשבר.

- צרכן עלה ב
מרכז יעד ביב

המדד ל 2012 
 ללא אנרגיה 
האטה בצמיח
שיווק וספקי
 שקוזזה בס

דד המחירים
תיימו בחודש
סקר מחירי ה
שים שהסתיי
 האחרונים ע

בנייה מצויה
הה, והיא צפ
תחלות הבני
ק הקרקעות 

וד קובע החו
או במועד מא

למבוט אפשר
בח מפורטים

במקרה של ד
ודעה מנומק
נאות של חב
ופאי השיניים

הורא חברה.
באוקט 1 -מה

תביעת מבוטח

חודש מרס 
מב מבוטחים

מבוטחים מב
סיעודי קבוצת
חידוש הפוליס

בסביבה המא

תחות המשק

נדיקטורים ה
ילות הכלכלי
יחה, במחצי
נחים שנתיים
 בנק ישראל 
בהמשק. הסי

ילות בעולם.
רופה, בעקבות
ר הגוש ועל ש

ות ההאטה, ה
7% -פחות מכ

ור אבטלה נמ
אחוזים 63.6%

ת מדד המחי
ת השיא של 

 המחירים לצ
ור הנמצא סב
דש ספטמבר 

והמדד  1.1%
ר, הציפיות ל
ידי רשתות ש
חיה, השפעה
  ור המע"מ. 

ף הדיור במד
סתדשים שה

דדים על פי 
החוד 12 - ב

שת החודשים 

ילות בענף ה
ייה עדיין גבו
זאת, רמת ה
ה בקצב שיוו

ע
א
לא
ה
וב
ה
ה
רו
ה
מ
ת

 בח
למ
במ
ס
ח

התפתחויות ב

התפת 2.11.1
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. 2012וני 
ות. מלאי 
גידול של 
גבי חודש 
ין מדובר 
ך הדירות 
 כי ייתכן 

  "מ. 

דוד. בסוף 
ת לתמוך 
ת המשק 
שיעור של 
 הפיחות 
יה לשנה 
 בתחילת 
ועל רקע 

ההכנסות 
 ועל פי 

תוצר.  4%
קצב   על

. במהלך 
ה להגדיל 
מסגרת זו 

ועדכון  1
ס הכנסה 
טלת מס 
 והארכת 
ין שאינה 
א חולקו 
קעות הון 
כלואים"), 

  

ת במשבר 
העולמית. 
 ממשיכה 
 בארה"ב 
כתחילה). 
ביעים על 
מית כלפי 

, 3.6%-ו 
פטימיות, 
הנמצאות 
ה תוכנית 
 הבנקים 
  בצמיחה.

 של גוש 
ל צעדים 
שבר, אם 
הוריד את 
טניה ויפן 
הודיע על 
אריך את 

בחודש יו 42,4
דירו 20,390ל 

דירות, ג 10,3
ת המדינה לג

, אך עדיי201
עה, מתוך סך

. יודגש, 23% 
בשיעור המע"

נה באופן מד
, על מנת2.25%

ית על צמיחת
הריבית על ש
ק נמצא בה,
יות לאינפלצ
ת הפיסקלית 
המוניטרית ו

ם על כך שה
אי העונתי,

%עד  3.5% 
לה, התבססה
גבוה מהצפוי
כליים במטרה
הממשלה. במ

7% - ל 16% 
ה העלאת מס
ח הלאומי, ה
י ש"ח בשנה 
כות במקרקעי
שהצטברו ול
ק עידוד השק
ם ("רווחים כ
 הון השחור. 

בהתפתחויות
ל הכלכלה ה
כאשר ספרד 
מו לאחרונה
הנמוכות מלכ
נתונים המצב
בע הבינלאומ

3.3%-ל 4.1%
ל הנחות אופ
ל המדינות ה
אלי") ותתווה
רן המטבע כי
ע באשראי וב

 שרי האוצר
ו והודיעו על
המצויים במש
 האירופאי ה
זיים של בריט
זי באנגליה ה
האמריקאי הא

462, לעומת 4
 על רמה של

00 - נרכשו כ
 מנהל הכנסות

12חודש יולי 
ירות להשקע
 - קודמים, כ

פיות לעלייה ב

פעילות המתו
% לרמה של 

אטה הגלובלי
שמר שיעור ה
מוכה שהמשק
האטה, הציפ
לגבי המדיניות
 המדיניות ה

, מצביעים201
זרות מהתווא
 - יעור של כ

קציב הממשל
ון ממשלתי ג
ר צעדים כלכ
 גירעונות ה
 - המע"מ מ

, נקבעה2013
עסיק לביטוח

אלפ 800 על 
ל ברכישת זכ
 על רווחים ש
מהטבות מחוק
קת דיבידנדים
ת המלחמה בה

רעה נוספת ב
 הצמיחה של

, כ11% -של כ
קרו שהתפרס
ס לתחזיות ה
כו להתקבל נ
ה קרן המטב

%-ו 3.6%-מ 
ה נשענת על
ת הבעיות ש
הצוק הפיסק
ך העריכה קר
 שעלול לפגוע

שונים, אישרו
מיליארד אירו
ות ולבנקים ה
הבנק המרכזי
בנקים המרכז
 הבנק המרכ

ה Fed -ביל, ה

40,554, על 20
ויות למכירה

, 2012ש יולי 
ראשונית של 
בהשוואה לח
ד. שיעור הדי
מתו בחודשים
ושפעו מהציפ

ה להמשך הפ
שק ריבית במ

לית של ההא
 של השנה נש
 הריבית הנמ
תמודד עם ה
אי הוודאות ל
 התמרון של

12ד אוגוסט 
הכנסות הנגז
ה להיות בשי
עליה נבנה תק
ך נוצר גירעו
 הכנסת מספר
 להקטין את

רה, העלאתי
משנת המס 
ת הפרשות מע
 יחיד העולה
 רכישה מוגד
 לגביית מס
נהנו בעבר מ

על חלוקמלא 
עדים להגברת

ה הנסקרת ה
וספים בקצב
הגיע לשיא ש

. נתוני המק2
 לטובה (ביח
שיוברזיל המ

בות כך עדכנ
2013- ו 2012

ה כי תחזיתה
 זמן סביר את
התקציביות ("
 נוסף על כך

דבר ה ניכרת,

המשקים הש
מ 100 -של כ

לסייע למדינו
צאו לפועל. ה

וה 0.75%של 
כאשר בנוסף
ריאלי. במקב
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012ודש יולי 
 הדירות הפנו
חרונה. בחודש
קד. הערכה ר
ידה מתונה ב
וסט אשתקד
תר דומה לרמ

הו 2012גוסט 

 ישראל הגיבה
שראל את הר
שפעה השליל
ת הראשונה 
על רקע רמת

הישראלי להת
תחום היעד, א
 את מרחב 

  רי הדירות. 

דש ינואר עד
שמעותי מהה
הגרעון השנה
ה ממסים, שע
 ובהתאם לכך
ושרו על ידי 
ממסים ובכך
 סיגריות ובי
כבים. החל מ
 ש"ח, הגדלת
 הכנסתו של
ה ישולם מס
הקלות בנוגע
ס, בחברות ש
לשלם מס מ
ף, ננקטים צע

הלך התקופה
מני האטה נו
חוד האירופי ה

25% - מעל ל
רובם הפתיעו
ם, סין, הודו ו
צמיחה. בעקב
2-העולמית ל

לאומית ציינה
תור תוך פרק 
 בבעיותיה ה
ב בר קיימא.
המינוף בצורה

הקשיים של ה
ים בהיקף ש
תיד על מנת 
ם אלו אכן יצ
 לרמת שפל ש
שות האג"ח, כ

נסי והר הפינ

נים עמד, בח
, עמד מלאי 
ות בשנה האח
ה ליולי אשתק
צביעה על יר
 לחודש אוג

, נות2012 ולי
שים יולי ואוג

טרית של בנק 
הוריד בנק יש
ת לנוכח הה
אחר שבמחצי
ריבית חלה ע

עה למשק סיי
ביבות מרכז ת
ת, שהגבילה
עלייה במחיר

מחודממשלה 
 באופן מש
ד כה צפוי ה
נסות המדינה
קצב בפועל, 

, או2012של 
ת המדינה מ
מס קניה על
הירוק לגבי ר

אלפי  14 -  ל
על חלק 2% 

ת השעה לפיה
 כן, נקבעו ה
ו הטבות מס
היו אמורות ל
ת המס. בנוס

ת נרשמה במ
יחד עם סימ
אבטלה באיח
ר אבטלה של
עורבים, אך ר
ררים הגדולים
ת בקצבי הצ
ת הצמיחה ה
המטבע הבינל
רו יצליח לפת
תצליח לטפל
תוואי של חוב
 להוריד את ה

 העולמית וה
קים הספרדי
ם לנקוט בעת
ר האם צעדים
קודות האחוז 
ת היקפי רכיש
סיוע לסקטור

דשים האחרו
2012דש יולי 

שמר על יציבו
בהשוואה 29%

מצ 2012סט 
ול בהשוואה
כרו בחודש י
סקאות בחודש

יניות המוניט
, 2012ש יוני 

ילות הריאלי
קומי וזאת לא

. הורדת הר2
ער השקל, שס
מה, שהיו בסב
קופה הנסקרת
שש מהמשך ה

י פעילות המ
סים נמוכות
תפתחויות עד
רכה לגבי הכ
חה גבוה מהק
עון השלישי 
 היקף הכנסו
עה העלאת מ
חת המיסוי ה
לי שכר מעל
ף בשיעור של
פה של הוראת
ה יחידה. כמו
ופה בה ניתנ
מסגרתן הן ה
 העמקת גביית

כלה העולמית
ב באירופה, 

ור האן, ששיע
וט עם שיעור
ירופה היו מע
שקים המתעור
טה משמעותי
ה את תחזית
תאמה. קרן ה
ירהן גוש הא

שבר, וארה"ב 
נה לחזרה לת
רופה יצטרכו 

רקע ההאטה
רו סיוע לבנק
פים שבכוונתם

יין לא ברורעד
נק 0.25- בית ב

עו על הגדלת
לת תוכניות 

החוד
בחוד
זה ש

% -כ
אוגוס
בגידו
שנמכ
והעס

המדי
חודש
בפעי
המק
2.5%
בשע
קדימ
התק
החש

נתוני
ממיס
ההת
ההע
צמיח
הרבע
את 
נקבע
נוסח
לבעל
נוסף
קפתו

דירה
בתק
ושבמ
תוך ה

בכלכ
החוב
יצוין
לבלו
ובאי
במש
האט
מטה
בהת
ולפיה
במש
אמינ
באיר

על ר
האיר
נוספ
כי ע
הריב
הודיע
הפעל



  

) עד סוף 

בשווקים 
טת ביחס 
בות בהן 
 על רקע 
 פוליטית 

  דת. 

 -ר של כ
 -ור של כ

גיה ומדד 
לעומתם, 
השלילית 

 -כ 2012ת 

 S&P -  ה
 10.4% -כ

ה במהלך 
 הצרפתי 

וד שמדד 
ד האג"ח 

ד הניקיי ד
שיעור של 

-ו 40, 20
 חיובית, 
 - ור של כ

היציג של 
 של בנק 

 74.9 - כ

ציאה של 
 בתקופה 
המגבלות 
מהמלוות 

ה בעיקר 
רו  המאק

ת במספר 
קים, ע"י 
 הכלכלה 

עון השני, 
 הרבעון. 
 בהובלת 

כות במקומן)

ה חיובית ב
את חסר בולט
אחר שנים ר
ם, בין השאר
וסר יציבות 
 המשיכו לרד

בשיעור 25א 
ירד בשיעו 7

טכנולוג- ת"א
חילת השנה. ל
שיכו במגמה ה
ונים של שנת

ארה"ב, מדד 
ג'ונס עלה בכ
ס הגרמני עלה

, מדד הקאק2

בעו 1.1% -בכ
ומד 2.6% -כ

ת, כאשר מד
אנג) עלה בש

דדי תל בונד 
שמה תשואה
ות עלו בשיעו

ומת שערו ה
תרות המט"ח
עומת סך של

, לנוכח היצ2
רי. הפיחות 

ה על רקע הש
קיעים זרים מ

לכה והתעצמ
ות סוגיות 
ארית שלישית
 ישירה בשווק
נות להמרצת

לילית מהרבע
 חיובית של

אביב,- ה בתל

של אג"ח ארוכ

אפיינו במגמ
 הניבו תשוא

), וזאת לא20
לותיה בעולם
מתעצמת, חו
ניות המקומי

עלה מדד ת"א
5 מדד ת"א 

מדדי  לחיוב 
התאמה, מתח
 חדשות המש
דשים הראשו

ות שערים. ב
מדד הדאו ג 

 מדד הדאקס
23.6% -של כ

 - 3.7%.  

ב 20תל בונד 
צמוד עלה ב

קופה הנסקרת
סא-ונג (ההאנג

לת השנה: מד
משלתיות נרש
החוב השקליו

לעו 2.8% - כ
של האירו. ית
ארדי דולר לע

2011שך מאז 
רעון המסחר

והתרחש 201
ציאה של משק

שווקים, שהל
המשיכו להי
רחבה מוניטא
 להתערבות 
יעו על ניסיונ

   לאומיים.

 למגמה השל
ילו לסגירה 
ילות בבורסה

ת ורכישה ש

התא 2012ת 
מיים,ת המקו

11בר בשנת 
מזו של מקבי
הרגולציה המ
חר בשוק המ

, ע2012שנת 
.7.8% -של כ

. בלטו 5.5% 
, בה27% -וכ 

 רגולטוריות 
ך תשעת החוד

עליו 2012שנת 
 15.1% -של כ

. באירופה,20
בשיעור חד  
-שיעור של כב

 עלה מדד הת
 הממשלתי ה

 במהלך התק
יות בהונג קו

חיובית מתחיל
ת החוב הממ

ואגרות ה 6%

בשיעור של 
שערו היציג ש

ליאמי 76.2 -

בפיחות מתמש
 הגידול בגי
1ה בתחילת 
ר שהביא ליצ

מה חיובית בש
 המרכזיים ה
על תכנית הר
רנות הסיוע
, הסינים הוד
ר בפרויקטים 

לילי בהמשך
איראנית הוב
במניות המוב
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ל אג"ח קצרו

ם של שנת
מדדי המניות
ה שהחלה כב
ואה גבוהה מ
ת בישראל, ה
מחזורי המסח

אשונים של ש
עלה בשיעור ש
 - שיעור של כ

31% - ה של כ
עו מהוראות
איבדו במהלך

ו מתחילת ש
ת בשיעור ש

0.4%חד של 
2012של שנת 

האנגלי עלה ב

, 2012ל שנת 
 מדד האג"ח 

2.9.  

ליות שערים,
ומדד המני .6

שמה מגמה ח
אחד. באגרות
-למדד עלו ב

וחת השקל ב
 השקל מול ש

-בכ 2012בר 
2011.  

משק נמצא ב
קומי ולנוכח
יחות שהחלה
 בישראל, דבר

  ראל.

נרשמה מגמ 2
י ההשפעה 
ב התבשרנו 
סמיך את קר
דיות; במזרח,

דולר טריליון 

תח בסימן של
 הסוגיה הא
ליות חדות ב

T מכירה של)

  ניות

ם הראשונים
מיים, כאשר מ
עולם (תופעה
ת"א עם תשו
ית המתגברת
ית. במקביל, 

חודשים הרא
ע 100ד ת"א 

עלה בש 50ר 
שבלטו בעלייה
שורת שהושפ

וא 2011בשנת 
  רכם.

 בעולם הציג
קופה הנסקרת
עלה בשיעור 
 הראשונים ש
מדד הפוטסי ה

הראשונה של
. 0.7% -ה בכ

9% -י עלה בכ

יה נרשמו על
6% -ור של כ

קונצרניות נרש
, כל א6%-ל 5

וב הצמודות 

 הנסקרת, פ
שיעור פיחות
 בסוף ספטמב

1בסוף דצמבר 

ריאלי של המ
 מהשוק המק
לק ממגמת פ
 מטבע החוץ 
נפיק בנק ישר

2012של שנת 
רבעון. גורמי
ונה של ארה"
ה, הוחלט לה
טלקיות וספרד
 השקעה של 

 השלישי נפת
ששות סביב
עון נרשמו ע

Twist -נית ה
 2012.  

י האג"ח והמנ

שת הרבעוני
ננסיים העולמ
די המניות ב
ה הבורסה ב
חאה החברתי

חונייחות ביט

לך תשעת ה
, כאשר מדד9
ומדד היתר 0

ש 50- בלוטק
ת ענף התקש
פיינה אותם ב

רנוספים מע 

שווקי המניות
 במהלך התק
ד הנאסד"ק ע
עת החודשים 

ומ 8.8% - בכ

לך המחצית 
עלה 40 בונד 

משלתי השקלי

בבורסות אסי
ני עלה בשיעו

12.9%.  

רות החוב הק
5.2%עלו בין 

החושר אגרות 
4.  

כום התקופה
לר, בדומה לש
אל הסתכמו 
ארדי דולר, ב

 החליפין הר
קיעים זרים 
קרת הוא חל
טלו על שוק 
י המועד שמנ

עון השלישי ש
את סוף הר
ובליות: מכיוו

Qבאירופה ;(
שת אג"ח איט
הם באמצעות 

ראל, הרבעון
ם רגיעה בח
את סוף הרב

תוכנ
שנת

שוקי 2.11.2

שלוש
הפינ
למדד
בלטה
המח
ומתי

במהל
9.6%
0.6%
ת"א 
מניות
שאפ
42%
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ברבע
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)QE3
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 בהובלת 

לם רשמו 
בבורסות 
משל מדד 
נגלי עלה 
י המניות 
ד מניות 

. 15%- בכ
גז איבדו 
ה בשיעור 
 תל בונד 

 ECB -ה
בכלכלות 

. MBS -ה
ה צפויות 

ההחלטה 
, לעומת 
ר המימון 

את  75% 

ת תחזיות 
 הקרובה 
ף הדיור, 
התייקרות 

 

מגמה חיובית

 בארץ ובעול
, ב6% -ע של כ

שונות. כך למ
הפוטסי האנ

. במדדי7.6% 
בלטו במיוח
נקים שזינקו 
ושי הנפט וה

עלה 25 ת"א 
ומדד  20ונד 

בה כמותית. ה
שוקי האג"ח ב
ספת בשוק ה
תוכניות אלה

. ה2%- ל 0.25%
דש ספטמבר,

את שיעור 50
 - פרי דיור ול

גרר מטה את
שבחצי השנה

הוזל סעי 20
ש אוקטובר ה

וב נרשמה מ

ת המובילים 
שיעור ממוצע
 הבורסות הש
עומתו מדד ה
 -שיעור של כ

לים. ב המובי
ומניות הבנ 2
מניות חיפו 2

. מדד1.2%של 
. מדד התל ב

ל צעדי הרחב
 לייצב את ש
ת רכישות נוס
ם קוריאה. ת

 

%- נובמבר ב
מאופס לחוד

0% - ישראל ל
 המימון למש

ו 0.2%ר של 
ים, למרות ש

012אוקטובר 
 חלה בחודש

  

ק אגרות החו
 .  

 מדדי המניות
בילים עלו בש
ם גדולים בין 
 השלישי ולע
פתי עלה בש
ית המדדים

22% - יותר מ
012של שנת 

ה רבעונית ש
.8.7% - של כ

  ן.

ם מרכזיים על
יות במטרה 
יישום תוכנית
יפן, סין ודרו

  הקרובים. ם 

משק לחודש
ים לצרכן ה
, הגביל בנק 

את  70% - ל
  ונה.

ירד בשיעו 20
דשים הקרובי
במדד חודש א
המדד הנמוך,
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קשורת. בשוק
צמודות מדד.

, 2012 שנת 
המדדים המוב
, אך בפערים

ברבעון 13.6
הצרפ 40קאק 

עליות במרבי
 ממוצעת של

עון השלישי ש
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עלה בשיעור 
מהלך הרבעון

  אזן 

מספר בנקים
ג"ח ממשלתי
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מית ברבעונים
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 מדד המחיר
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דול של סעיפ
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קשורת עם על
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4    לפני מס

מיות בביטוח
ני ש"ח בתקו
ה הסתכמו ה
פה המקבילה

קדמי קצבהמ
 ההיתר לשיו
נה החברה 
מים הבטחת 

ף, התקבלו ב
 מרכיב ביטוח
בילה אשתקד
חייבויות בגין 
ליוני ש"ח, בת

ונות בתקופת
בילה אשתקד.
, בתקופה המ
ני ש"ח לעומ
תודה הממוצע
בילה אשתקד
ח (ללא מרכיב

המקבילה פה
מיליו 64 - כ ת

לפני הכולל ח
מיליוני ש"ח 

תוצא 4.4.2

באלפ

פרמיו
שהור
ברוטו
רווחי
(הפסד
מהשק
והכנס
הכנס
ניהול
הכנס
מעמל
תשלו
ושינו
בהתח
בגין ח
וחוזי 
ברוטו
עמלות
שיווק
רכישה
הוצא
וכללי
ואחר

רווח 
לפני מ

רווח 
כולל 

  

הפרמ
מיליונ
השנה
בתקופ
חוזר מ
תוקף
הקטינ
המגלמ

בנוסף
(ללא 
המקב
להתח

מיל 81

הפדיו
המקב
3.4%,
מיליונ
מהעת
המקב
ביטוח
בתקופ
לעומת

רווחה
 89 -כ

  



  

 מיליוני 7

 מעליהא) 
ת שערים 

 משיפור 
 תחייבות

  .ל

עים לפי 
ו נזקפים 

 2012, בר
ש"ח ליום 
 הנכסים 

1-12/201  

8.02%(  

8.58%(  

5.67%(  

6.24%(  

1-12/20  

7.92(  

9.10(  

5.57(  

6.78(  

חים ודמי 

1-12/2  

698(  
9  
 

9  

75 - סך של כ

: (אעיקריים 
וצאה מעליית

(ב) ;שקעות
ה בגין פרשה
לעיל 4.3 סעיף

שואה מושק
 השקעות אלו

בספטמב 30 
מיליוני ש ,11
תשואה עלה

  .וליסות

7-9/2011  11

)6.92%(  )%

)7.06%(  )%

)6.38%(  )%

)6.53%(  )%

7-9/201  011

6.46%(  )%

6.76%(  )%

5.91%(  )%

6.22%(  )%

תתפות ברווח

7-9/2  2011

714(   )8.0

23   4.2

  -  
23   4.2

ל לפני מס בס

מקורות שה
פיננסיים כתו
הכנסות מהש

מהפ מנגד(ג)  -
בס כנזכרנה, 

ם תלויות ת
נותיו. רווחי 

תשואה ליום
790, -ך של כ

בע בעיקרו מ
דיונות של פו

  ווחים:

7-9/2012  

4.63%  

4.46%  

5.53%  

5.36%  

7-9/201  1

4.63%  )%

4.24%  )%

5.53%  )%

5.14%  )%

וליסות משת

7-9/20  011

534   )4.6

25   3.2

  -  
25   3.2

ת הפסד כולל

משלו נובע ם
רך הנכסים ה
ה לעלייה ב

-ו ;זה בתחום
השני של השנ

ת ביטוח חיים
ותק (ביטוח) 

יים תלויות ת
בהשוואה לסך
ל כאמור, נוב
מיות בניכוי פד

משתתפות ברו

:  

  1-9/2011  

)10.39%(  

)10.79%(  

)7.92%(  

)8.33%(  

  החדשה):

1-9/2011  2

)9.90%(  %

)10.77%(  %

)7.42%(  %

)8.31%(  %

מבוטחים בפו

1-9/20  012

935.(   4.7

72   5.7

  - 
72   5.7

  32 - א 

 ש"ח לעומת
  .קד

חיים ביטוח 
מעליית ער ר

, אשר גרמה
ב והתפעולית

צעה ברבעון ה

ים בפוליסות
תים פיננסים 

  יהול.

ות ביטוח חי
יליוני ש"ח, ב

ול. הגיד9% - 
כנסות מפרמ

 בפוליסות מ

(קרן י'): 1992

1-9/2012 

5.93%  
 

5.45%  
 

8.17%  
י 

7.68%  

קרן י' ה( 2004

1-9/2012  

5.93%  

4.86%  

8.17%  

7.08%  

ה שנזקפו למ

1-9/20  011

800   ).3

75   2.8

  - 
75   2.8

מיליוני 33 -
אשתק קבילה

מפעילות ולל
בעיק הנובעת

ומי והעולמי
 החיתומית ת

בוצ אשר תיד

  תשואה

יטוח הנצברי
קוח על שירות
 בניכוי דמי ני

עות מפוליסו
מי 12,973 - כ

- גידול של כ
מה וכן הדוח 

רי התשואות

2-2003בשנים 

ני תשלום דמי 

חרי תשלום דמי 

פני תשלום דמי

חרי תשלום דמ

4 החל משנת 

ני תשלום 

חרי תשלום 

פני תשלום 

חרי תשלום 

וחי ההשקעה
   ש"ח):

012

ומינליים 
 לאחר 

 0.8

  5.0

   - 
  5.0

בכ הסתכםה 
המק בתקופה 

הכו ברווח וי
ה הפיננסי וח

 ההון המקו
הפעילות אות
בע גמלה לום

סות תלויות ת

 עתודות הב
ות חוק הפיק
ת המבוטחים 

יבויות הנובע
כמו בסך של 

,2011דצמבר 
שגה בתקופת 

ם בדבר שיעו

סות שהוצאו ב

ריאלית לפנואה 
  ול

ואה ריאלית אח
  ול

ואה נומינלית ל
  ול

ואה נומינלית א
  ול

סות שהוצאו

ואה ריאלית לפנ
   ניהול

ואה ריאלית אח
   ניהול

ואה נומינלית ל
   ניהול

ואה נומינלית א
   ניהול

ים בדבר רוו
הול (במיליוני 

חי ההשקעה הנו
קפו למבוטחים 

   הניהול
  ניהול קבועים
 ניהול משתנים

 הכל דמי ניהול

השנה
"ח, ש

השינו
במרוו
בשוק
בתוצא
לתשל

פוליס

כספי
הוראו
לזכות

התחיי
הסתכ

בד 31
שהוש

פרטים

פוליס
  

תשו
ניהו
תשו
ניהו
תשו
ניהו
תשו
ניהו

  

פוליס
  

תשו
דמי 
תשו
דמי 
תשו
דמי 
תשו
דמי 

  

פרטי
הניה

רווח
שנזק
דמי 

דמי 

דמי 

ה-סך

  



  

טח לגבות 
התשואה 
 ריאלית 
י הניהול 
, כי בכל 
הינם דמי 
ן השלכה 

 תשואה 
ת ירידות 
ה ריאלית 
תנים עד 
התשואה 

 בחישוב 
-אוקטובר

מבוטחים 

 -תכמו בכ
המקבילה 

מיליוני  2

1-12/201  
323,313  

2,774  

1,490  

72,195  

164,396  
90,986  

ות הנ"ל 
 תקופות 

בתקופה  
 לפני מס 

 2011אר, 
ו), הנובע 
גד עלייה 
העובדים 

 

רשאי מבט 2
ת והנגזרים מה
בגין תשואה
 מגביית דמי
מצטבר. יצוין,
הול הנגבים ה
מהשקעות אין

חיים תלויות
. בעקבות5.45
תשואה ,201

י ניהול משת
גבו בשל היא י

מיליוני ש"ח.
א ים בחודש

רו לחובת המ

ת הדוח הסת
תקופה הח ב

26 -סתכמו בכ

7-9/201  11

81,191   3

749   4

-   0

21,680   5

43,661   6

16,599   6

, התוצא2012
משקפות אה

 מיליוני ש"ח
לעומת רווח 

בינוא 1יום 
 הניהול (נטו

ומנג לעמיתים
ול במצבת ה

003עד  1991 
ועים בתקנות
 נגבים רק ב
מבטח מנוע
ד הריאלי המ

, דמי הניה200
ריאליים מה 

ת ביטוח ח
5% - הינה כ ,

1בשנת  אלה,
א תגבה דמי
יהול אשר לא

מ 41 - כך של 
 בשוקי ההון
קעות שנצבר

שואה בתקופ
מיליוני ש" 7

של השנה הס
  .קד

1  שינוי %

)83.0%(   1

)81.9%(   9

 -

)83.8%(   0

)81.1%(   1

)84.5%(   9

2לפברואר  
ההשווא ופות

מ 10 -ך של כ
ל ,2012רואר, 

שהחלה בי ד
 עליה בדמי
יכוי הנחות ל
 בעיקר מגיד

  

נפקו בשנים 
יעורים הקבו
ל המשתנים

המ , שלילית
ה את ההפסד

04החל משנת 
או לרווחיםם 

חים בפוליסו
,תקופת הדוח
א בפוליסות 

ל חברהך, ה
אומדן דמי הני
 עומד על סך

השערים  ות
הפסדי ההשק

ם תלויות תש
71 -לעומת כ 

עון השלישי 
קבילה אשתק

  ה:

1-9/2011  %

 234,569  )

 2,091  )

 )48(  

 55,494  )

 118,768  )

 62,350  )

15 -פנסיה ב
תקו. החלוקה

 הפנסיה בסך
בפבר 15יום 

ילה אשתקד
פן יחסי חלה
ל בגבייה, בני
ק הנובעות 

  33 - א 

 תשואה שהו
 משתנים בשי
 דמי הניהול
אה ריאלית

שתושג תכסה
ה שהונפקו ה
כן, להפסדים

  הול אלה.

קפה למבוטח
בת ')י ןקר( 2

,, נרשמה201
. לפיכך8.58%
. א2011 שנת

תאריך הדוח, 
עליובעקבות 

 את מלוא ה

ת ביטוח חיים
בועים בלבד) 
הקבועים ברב
 בתקופה המק

  

נף הפנסיהבע

ל חודש 
תיימה ביום 

  

ה מבטחים פ
ה מועד עד 

פני מס בענף
ה ביוהסתיימ

קופה המקבי
. באופ2011, 

הלים ומגידול
וצאות שיווק

חיים תלויות 
ם ודמי ניהול 
ק ההשקעות.
הושגה תשוא
ר התשואה ש
תלויות תשואה
בד ואשר על 
גביית דמי ניה

ת נטו שנזק
2003עד  1991

11הון בשנת 
% -עור של כ
ש בגין הריאלי

תלת כאמור, 
סום הדוח, ב

כיסתה חברה

הול בפוליסות
דמי ניהול קב
דמי הניהול ה

מיליוני ש"ח  

  ענף הפנסיה

ות הפעילות 

לתקופה ש
וחצי שהסת
15.02.2012

   39,983  
 378  

 666  
ק 

 8,974  

 22,414  
 9,639  

מניות מנורה
לות הפנסיה

רשם רווח לפ
 2012ינואר, 

ני ש"ח, בתק
בספטמבר, 30

הנכסים המנוה
 וכלליות וה

יסות ביטוח ח
יהול קבועים
לית של תיק
ו ת. במידה

תנים עד אש
ע לפוליסות ת
 קבועים בלב

כאמור על גה 

ואה הריאלית
1פקו בשנים 
רים בשוק הה
שלילית בשיע

ה ההפסדלמת 
לית השלילית

סמוך לפרס ד
הח ,2012בר 

  .ר לעיל

סות מדמי ני
יליוני ש"ח (ד

. הכנסות דקד
 23 -לעומת כ

ע פעילותאות 

י באור תוצא

  ח"פי ש
 ות מדמי ניהול
  ות מעמלות

ם (הפסדים) 
קעות, נטו 
  סות מימון

ת הוצאות שיוו
אות רכישה 

  ת
ות הנהלה 
  יות ואחרות
   לפני מס

בות חלוקת מ
פות את פעי

  . ת

פת הדוח, נר
בי 1לה ביום 

מיליונ 62 -כ
0תיימה ביום 
לייה בהיקף ה
אות הנהלה
  .אות מיכון

בפולי
דמי ני
הריאל
חיובית
המשת
הנוגע
ניהול
ישירה

התשו
שהונפ
השער
נטו ש
להשל
הריאל
עדלמו

נובמב
כאמור

ההכנס
מי 75

אשתק
ש"ח ל

תוצא 4.4.3

עיקרי

באלפ

הכנסו

הכנסו
רווחי
מהשק
והכנס
עמלות
והוצא
אחרות
הוצא
וכללי

רווח ל

  

בעקב
משקפ
מלאות

בתקופ
שהחל
של כ
והסת
מהעל
בהוצא
והוצא



  

1-12/201 

2,310,63  

186,315  

153,583  

1,603,53  

482,944  

130,752  
123,150  

44,327  

רת עסקי 

בהשוואה 
. 10% - כ

וני ש"ח 
 -ול של כ

יוני ש"ח 
ברווח  יה
מיליוני  1

חר) בסך 
 32 - של כ

 123 - בכ
 אשתקד. 
ובה בסך 

 23 -כשל 
ף חבויות 
כנית של 
ת רכישה, 
ותית על 

 

1  שינוי % 

7.4%  
 

37

101.5%   5

2.3%   3

4.0%  
 

31

11.3%   4

)18.0%(   2

133.1%   0

 7

כב חובה ויתר

ליוני ש"ח ב
ד, גידול של 

מילי 614 -כ
 אשתקד, גידו

  .הלן

מילי 221 -בכ
העליישתקד. 
170 - סך של כ

נף חבויות א
 רכוש בסך ש

שנה הסתכם
ה המקבילה 
עילות רכב ח
 רכוש בסך ש
(בעיקר בענף
 הקצאה עדכ
עות, הוצאות
 השפעה מהו

  .ה להלן

7  7-9/2011  

   571,532  

  27,379  

  36,663  

   382,669  

   119,576  

  33,792  
  33,160  

   )6,742(  

כב רכוש, רכ

מיל 1,978 -כ
בילה אשתקד

הסתכמו בכ 
פה המקבילה 

לההכללי ראה 

דוח הסתכם 
 המקבילה אש
רכב חובה בס
ם (בעיקר בע
 בתחום רכב

שלישי של הש
ש"ח, בתקופ
ס בתחום פע
בתחום רכב 
טוח אחרים (

צעההדוח בו
 ליישוב תביע
 כאמור אין 

ח הכללי ראה

  

7-9/2012  נוי

1   613,573

1   55,159 

(   37,509 

   397,923

   133,074

1(   27,716 
10   77,310 

 122,955

מי פעילות: ר
  חרים).

 הסתכמו בכ
בתקופה המק

השנה של 
 ש"ח, בתקופ

הביטוח ה נפי

 בתקופת הד
ש"ח, בתקופה
ום פעילות ר
ביטוח אחרים

לפני מס  לל

הש ברבעוןי 
מיליוני  7 - כ

כולל לפני מס
לל לפני מס 
מס בענפי ביט
כי בתקופת ה
הלן: הוצאות
ות. להקצאה

מענפי הביטו

  34 - א 

  כללי

שינ %  1-9/2

1,791, 10.4%

149,4  16.1%

117,9  )5.3%(

1,186, 8.6% 

362,9  5.8% 

98,3  )9.0%

77,8  05.8%

11,05(  

שלושה תחומ
נפי רכוש אח

קופת הדוח 
יליוני ש"ח ב

השלישי עון
מיליוני  572  

בעניה ברוטו 

 ביטוח כללי
מיליוני ש 11 

פני מס בתח
י מס בענפי ב

והכ הפסדב 

 ביטוח כללי
לל בסך של כ

ברווח הכ ליה
הכול ברווחל 

כולל לפני מ
יצוין, כ ש"ח.

 השונים כלה
נהלה וכלליו

מס מ לפניולל 

מגזר ביטוח כ

1-9/2012  011

1,977,665 
 

024

173,486   463

111,666   952

1,288,550 
 

895

383,949   921

79,601   314

160,296   881

220,790   )51

ללי כוללים ש
ות אחרות וע

ברוטו בתק 
מי 1,791 - כ

ברבע ברוטו 
- ת בסך של כ
השינוי בפרמ

י מס מעסקי
 -בסך של כ ל

ל הכוללווח 
לפני הכוללח 

מקיטוןש"ח ו

י מס מעסקי
מת הפסד כול

מעלנובע  לל
גידולמש"ח,  

ה רווחב דול
ש נימיליו 31

מבין מרכיביה
ן הוצאות ה

נוי ברווח הכו

אות פעילות מ

2  ח"י ש

  ות ברוטו
 
5

ם 
קעות, נטו 
6   סות מימון

ות 
6   לות

ומים ושינוי 
חייבויות 

חוזי ביטוח 
  ו

 
0

ת, הוצאות 
ק והוצאות 
9   ה אחרות

ות הנהלה 
  ות ואחרות

6   לפני מס

(הפסד) 
0   לפני מס

 הביטוח הכל
ח כללי (חבויו

ות מפרמיה
בסך של סות

ות מפרמיה
ואה להכנסות
לעניין פירוט ה

לפני הכוללח 
כולל הפסדת 
בר עלייהת מ

ברווח מעליה
ש מיליון 30 - 

  .ני ש"ח

הכולל לפני ח
ני ש"ח לעומ

הכו ברווח וי
מיליוני 76 -

גידני ש"ח ומ
- בסך של כ
ות החברה מ
ק ועמלות וכ

  אות.

ן פירוט השינ

תוצא 4.4.4

באלפי

פרמיו
רווחים
מהשק
והכנס
הכנסו
מעמל
תשלו
בהתח
בגין ח
ברוטו
עמלות
שיווק
רכישה
הוצאו
וכלליו

רווח ל

רווח (
כולל ל

עסקי
ביטוח

הכנסו
הכנסל

הכנסו
בהשו

. ל7%

הרווח
לעומת
נובעת
מש"ח 
-כשל 

מיליונ

רווחה
מיליונ
השינו
-של כ
מיליונ
אחר)
הוצאו
שיווק
התוצא

לעניין

  



  

1-12/201 
634,780  

121,182  
3,771  

491,199  

63,539  

39,854  

126,375  

73,872  

עומת סך 
ההכנסות 
ח לעומת 
ה נובעת 

 8 -  של כ
ם הבאים: 
חייבויות 

 הרווחת 
נובעת  ח
  

1-12/201  
904,35  

18,40  
49,05  

705,04  

221,04  

45,19  

47,083(  

55,297(  

יוני ש"ח 
 השלישי 

11 שינוי % 

 5.4%   0

102.0%   2

 1

 19.8%   9

9.1%   9

)12.0%(   4

48.2%   5

601.7%   2

יליוני ש"ח לע
. ה9.5% - כ

מיליוני ש"ח 1
העליי. 5.4% 

כולל רווחת 
קר מהגורמים
 חיובית בהת

ני ש"ח לעומ
רווחב העלייה

רור הצבירה.

11  שינוי %

9.3%   2

146.0%   7

5.7%   3

2.0%   1

13.4%   5

)19.7%(   0

 )3

 )7

מיל 698 -ת כ
ברבעוןתכמו 

7-  7-9/2011 
17   161,746 

3   17,682  
 572  

12   105,895 

   16,280  

  9,900  

5   39,482  

8   12,666  

מי 535 -של כ
ד, גידול של

170 - סך של כ
-  גידול של כ

  

ני ש"ח לעומת
ח נובעת בעיק

מהתפתחות ו
   קטוארית.

מיליונ 89 -  כ
הה אשתקד. 
מעלייה בשח

7 7-9/2011 
2   224,799  

  2,544  
   12,069  

1   173,280  

   52,991  

  11,626  

 )13,126( 

  )17,433( 

י ש"ח לעומת
ת ברוטו הסת

  ובה:

9/2012-  שינוי

9   70,454

15   35,721

 -  

1.(   26,830

5   17,758

16.(   8,712 

106   58,520

2054   88,877

סתכמו בסך ש
בילה אשתקד

הסתכמו בס 
ילה אשתקד,
כב מסחריים.

מיליונ 179 -כ
העלייה ברווח
ורור הצבירה 
ההערכה האק

הינו  השנה ל
ופה המקבילה

ו מהשקעות 

  וש:

9/2012-  שינוי

10   245,624

30   6,257 
0   12,754

5   76,811

4   60,095

20.(   9,336 

53.(   466  

84.(   5,954 

מיליונ 773 -כ
. הפרמיות11%

  35 - א 

 בענף רכב ח

ש %  1-9/201

488,691  9.5%

96,996  5.5%

3,632  

403,483  ).3%

46,606  5.6%

29,649  ).1%

67,211  6.4%

8,289  4.8%

קופת הדוח הס
תקופה המקב

השנה של שי
תקופה המקבי

בכלי רכ רבות

ת הדוח הינו כ
תקד. הה אש

מעלייה בשחר
שינוי באומדן ה

של השלישי 
 ש"ח, בתקו
ייה בהכנסות

רכב רכבענף 

ש % 1-9/201

697,731  0.9%

15,442  0.4%

38,424  0.3%

515,323  5.1%

166,062  4.5%

33,635  ).5%

)28,552( ).3%

)38,113( ).0%

ופת הדוח בכ
% - דול של כ

אות הפעילות

1-9/2012  1

 535,068   1

 112,013   6

 -   2

 398,116   3

 49,208   6

 24,887   9

 138,736   1

 178,609   9

בתקת ברוטו 
וני ש"ח, בת

השליש רבעון
יוני ש"ח, בת

לרק הלקוחות 

 מס בתקופת
ופה המקבילה
מהשקעות, מ
 כתוצאה מש

ברבעוןי מס 
מיליוני 13 -

הבאים: מעלי

ות הפעילות ב

1-9/2012 1

 773,437   1

  20,135   2

 38,523   4

 541,596   3

 173,541   2

 26,740   5

 )13,320(  )

 )6,104(   )

סתכמו בתקו
ה אשתקד, גיד

באור תוצארי 

  ח"פי ש
  ות ברוטו

ם מהשקעות, 
הכנסות 

  ן
  ות מעמלות
ומים ושינוי 

חייבויות בגין 
  ביטוח ברוטו
ת, הוצאות 
ק והוצאות 
  ה אחרות

ות הנהלה 
  יות ואחרות

   לפני מס

  כולל לפני מס

סות מפרמיות
מיליו 489 - כ

במיות ברוטו 
מיל 162 - ל כ

ל בהיקף תיק

ח הכולל לפני
ני ש"ח, בתק
יה בהכנסות 
וחיות בעיקר

הכולל לפני ח
של כ בסךל 

ר מהגורמים ה

י באור תוצאו

  ח"י ש
  ות ברוטו

ם מהשקעות, 
 הכנסות מימון
  ות מעמלות
מים ושינוי 

חייבויות בגין 
  ביטוח ברוטו
ת, הוצאות 
ק והוצאות 
  ה אחרות

ות הנהלה 
  ות ואחרות

(הפסד) לפני 

(הפסד) כולל 
  מס

מיות ברוטו ה
פה המקבילה

עיקר
  

באלפ

פרמיו
רווחי
נטו וה
מימון

הכנסו
תשלו
בהתח
חוזי ב
עמלות
שיווק
רכישה
הוצא
וכללי

רווח ל

רווח כ

ההכנס
של כ
מפרמ
סך של
מגידול

הרווח
מיליונ
מעליי
הביטו

רווחה
ללהכו

בעיקר

עיקרי

באלפי

פרמיו
רווחים
נטו וה

הכנסו
תשלומ
בהתח
חוזי ב
עמלות
שיווק
רכישה
הוצאו
וכלליו

( רווח
  מס

רווח (
לפני מ

  

הפרמ
בתקופ

  



  

 אשתקד, 
לי הרכב 

לפני מס  
ת ברובה 
לפני מס 

מיליוני  1
השקעות, 

1-12/201 
771,505  

46,726  
100,759  

407,29  

198,360  

45,708  
43,858  

25,752  

יוני ש"ח 
ש אחרים 

 מיליוני 3
 197 - בכ
. 7% - ל כ

וני ש"ח, 
. 17% - כ

יוני ש"ח 
 -סך של כ

 רווחח. ה
כולל ה סד
 מעלייהת 
 בתקופת 

 

ה המקבילה 
ל בכמות כל

 כוללת הפסד 
בהפסד נובעת

הכולל ל רווח
17 -לל של כ

בהכנסות מה

11  שינוי % 

 6.8%   5

84.3%   6

3.1%   9

 )8.9%(   1

9.8%   0

)21.2%(   8

169.3%   8

 2

מיל 605 -ת כ
ע מענפי רכוש

36 - כ של בסך
של השנה  י

של גידולקד, 
מילי 2 -של כ

ח, גידול של 

מיל 19 -ת כ
 החבויות בס

"חש מיליון 2
ההפסלעומת 

ברווח נובעת 
 שנרשמו ות

 ש"ח בתקופ
וצאה מגידול

ש"ח לעומת 
קד. הירידה ב

ר. החיתומיות
מת הפסד כו

מהעלייה ב ו

7  7-9/2011  
1   184,987  

   7,153  
   24,022  

   103,494  

   50,305  

  12,266  
   6,804  

   )1,975(  

י ש"ח לעומת
בפרמיות נובע

ב אחרים ויות
השלישיבעון 

קבילה אשתק
חרים בסך ש

מיליוני ש"ח 1

ני ש"ח לעומ
ברווח בענפי

 - כ של בסך 
מיליוני ש"ח ל

 העלייהתקד. 
הביטוחיו ות

  

מיליוני 225 
 בעיקר כתו

מיליוני 6 -כ 
קבילה אשתק
בתוצאות הח
וני ש"ח לעומ

ונובע ברובי 

   אחר:

7-9/2012  ינוי

1   197,495

1   13,181 
3(   24,755 

3   94,282 

   55,221 

20(   9,668 
11(   18,324 

15   28,124 

מיליונ 669 -כ
ב הגידול. 11%

חבו ומענפי 7
 הסתכמו ברב
בתקופה המק
ענפי רכוש אח

10 -סך של כ
  .קיים

מיליונ 48 -  כ
נובע מגידול 

האחרים כוש
מ 28 - הינו כ

מקבילה אשת
ההתחייבויו ת

  36 - א 

-ח לעומת כ
נובע פרמיה

ת הדוח הינו
בתקופה המק
, ומשיפור ב

מיליו 6 -נו כ
השינויתקד. 

.  

בביטוח כללי

שי %  1-9/20

604,60  0.7%

37,02  1.6%

75,89  )3.6%

268,08  30.1%

150,25  7.3% 

35,03  )0.1%

39,22  )1.1%

18,77  57.2%

ופת הדוח בכ
% - של כ דול
7% - כ של דול

מיות ברוטו 
יליוני ש"ח ב

נובע מעשי, 
ות אחרים בס

עסק מלקוחות

ת הדוח הינו
ברווח נ גידול

הרכ בענפי ח
של השנה  שי

, בתקופה המ
הערכת עדכון
 .אשתקד לה

מיליוני ש"ח 2
בפהגידול  .9

ני מס בתקופ
ב ,יליוני ש"ח

ת מהשקעות
של השנה הינ
מקבילה אשת
.ת החיתומיות

ות הפעילות ב

1-9/2012  011

 669,160   02

 41,338   25

 73,143   96

 348,838   89

 161,200   53

 27,974   30

 34,880   22

 48,285   73

סתכמו בתקו
גידה אשתקד, 

גיד"ח, ש ליוני
. הפרמ20% -

מ 185 -מת כ
ברבעון השלי
ומענפי חבויו

מ בעיקרו הינו

י מס בתקופת
גה אשתקד. ה

ברווח מעלייה
השלישרבעון 

מיליוני ש"ח, 
עבניכוי  עות
המקביל קופה

246 - בכ השנה
9% -  של כ
 טחים. 

סד הכולל לפנ
מי 38 -כשל 

לייה בהכנסות
ש השלישיון 

 בתקופה המ
פור בתוצאות

י באור תוצאו

  ח"י ש
  ות ברוטו

ם 
קעות, נטו 
  סות מימון

  ות מעמלות
מים ושינוי 

חייבויות בגין 
  ביטוח ברוטו
ת, הוצאות 
ק והוצאות 
  ה אחרות

ות הנהלה 
  ות ואחרות
  לפני מס

(הפסד) כולל 
  מס

ברוטו ה מיות
פה המקבילה

מיל 28 -כ של
כ של גידול 

ני ש"ח לעומ
בבפרמיות  ל

, 2% - של כ
ה פרמיותב ל

לפני הכוללח 
פה המקבילה

ומ"ח שיליוני 
ל לפני מס בר

 2 -מס של כ
מהשקע סות

תקה לעומת, 

ה של
גידול
המבוט

ההפס
שבסך 
מהעל
ברבעו
ש"ח,
ומשיפ

עיקרי
  

באלפי

פרמיו
רווחים
מהשק
והכנס

הכנסו
תשלומ
בהתח
חוזי ב
עמלות
שיווק
רכישה
הוצאו
וכלליו

רווח ל

רווח (
לפני מ

הפרמ
בתקופ
ש בסך
"ח,ש

מיליונ
הגידול
גידול
הגידול

הרווח
בתקופ

מי 27
הכולל
מ לפני

בהכנס
,הדוח

  



  

1-12/20  

370,92  

28,1  

9,6  

239,48  

82,1  

30,5  

52,69  

48,07  

 נימיליו 3
ההכנסות 

 93 -מת כ
שהורווחה 

לפני כולל 
ס ברבעון 

מיליוני  6
במקביל  
 לפני מס 

בהכנסות 
 ועמלות 

 השייכים 
שתתפות 

 למכירה, 
בהתאם  

רה נזקפו 

 

011  שינוי %

14.1%   20

433.9%   18

23.1%   17

15.0%   87

51.0%   12

41.3%   13

693.4%   92

1147.6%   76

311 -בכ ותכמ
ה .13% -כ של

וני ש"ח לעומ
ש הבפרמי ה

כ רווחעומת 
כולל לפני מס

6 -מס של כ 
שני הסכמים

 הרווח ו את
 חלה עלייה ב
הלה וכלליות

אינן סחירות 
ד פוליסות מש

סיים זמינים 
 הערך, והכל

זמינים למכיר

7 7-9/2011 

   93,449  

  2,669  

 2,096  

  63,032  

  18,377  

  8,352  

  8,057  

  5,576  

הסת הדוח ת
ש גידול, תקד
מילי 107 -בכ

העלייה. 14% 

יליוני ש"ח לע
הכ רווחהקד. 
לפניכולל  ח
חתימה על שמ

אשר הגדיל) 
בנוסף  .ש"ח

הוצאות הנה

והמניות שא 
שקעות כנגד

ך נכסים פיננס
סכום עליית 

ים פיננסיים 

  

7-9/2012  נוי

1   106,662

6   14,249 

24(   2,581  

3   72,481 

3   27,758 

4   11,805 

9   63,921 

16   69,566 

בתקופתאות 
אש המקבילה

בהסתכמו נה 
 - של כ גידול

מי 66 - כם בכ
מקבילה אשתק

רווחח לעומת 
מברווח נובע 

לעיל) 2.1עיף 
מיליוני ש 50 -

 חל גידול ב

ות סחירות) 
לים בתיק ה

ערךב שינוי ל
, לפי סהדו"ח

הוגן של נכסי

  37 - א 

  ת

שי % 1-9/20

275,41  13.0%

20,61  60.1%

9,28  )4.8%

187,80  32.9%

61,61  31.8%

23,99  45.7%

30,23  92.3%

24,45  68.6%

בביטוח בריא 
ה בתקופהח 

של הש לישי
גה אשתקד, 

  .וחות

ת הדוח הסתכ
 בתקופה המ

מיליוני ש"ח 
הגידול ב קד.

(כמפורט בסע
-כבהיקף של 

ומנגדיתומי 

  נסיים

סי חוב ומניו
 כאמור הכלו

.  

קרן הון) בשל
עד לתאריך ה

ת ערך בשווי 
  ם כדלקמן:

ביטוח בריאות

1-9/2012 11

 311,317   13

 32,995   14

 6,982   84

 249,620   01

 81,205   13

 34,970   96

 58,136   34

 65,692   53

 שהורווחה ה
"ש מיליוני 2
השברבעון ה 

ופה המקביל
הלקו תיק קף

 מס בתקופת
ש"ח נימיליו 

70 -ה הינו כ
קבילה אשתק
 של החברה (

ב, פעמי-ן חד
ל ברווח החי

. 

 נכסים פיננ

הסחירים (נכס
מעט נכסים 
ינים למכירה.

 להון עצמי (ק
ד רכישתם וע

יעה כי ירידות
ח והפסד) הינ

פעילות ב אות

  ח"פי ש
ות שהורווחו 

  ו
ם 

קעות, נטו 
  סות מימון

  ות מעמלות
ומים ושינוי 
חייבות בגין 
ביטוח וחוזי 
  עה ברוטו

ת הוצאות 
ק והוצאות 
  ה אחרות

ות הנהלה 
  יות ואחרות

   לפני מס
 כולל לפני 

 

מפרמיה סות
75 -כ לעומת

מיה שהורווחה
ני ש"ח בתק

בהי מגידול ת

לפני הכולל ח
24 -סך של כ

של השנה שי
 בתקופה המ
נה בטחי מש

באופן, חברה
ומגידולקעות 

חסות לתחום

וי בערך של

את הנכסים ה
שבקבוצה (למ
 פיננסיים זמי

מים שנזקפו 
 הערך ממועד

   בהם.

 בבסיס הקבי
מי (ולא לרווח

תוצא 4.4.5

באלפ

פרמיו
ברוטו
רווחי
מהשק
והכנס

הכנסו
תשלו
בהתח
חוזי ב
השקע
עמלות
שיווק
רכישה
הוצא
וכללי

רווח ל

רווח כ
  מס

ההכנס
ל"ח ש

מפרמ
מיליונ
נובעת

רווחה
בסמס 

השליש
, ש"ח
עם מ
השל 

מהשק
המיוח

 בדבר שינו

צה סיווגה א
ות הביטוח ש
חים), כנכסים 

 פירוט הסכומ
ת שיעור יריד

פת ההחזקה ב

ולים שעמדו 
ת להון העצמ

  

גילוי .5

הקבוצ
לחברו
ברווח

להלן 
לפי ש
לתקופ

השיק
ישירו



  

(  

  

  
  

 המלווה 

ל נכסים 
 לנכסים 

שיעור הון 

שר א צה

 
 

ח והפסד 

  סה"כ  ם

 )14,785(

 )1,119( 

 -  

 83,426 
 67,522 

  אים:

שקלת על ידי

 מקבוצה של
ך את הירידה

 על אג"ח; ש

  ון נמוכה).

ות של הקבו
  ול הדעת.

  סה"כ  ם

 )553(  

 -  
 -  
 53,453 
 52,900 

רן הון לרווח

חודשים 12מעל 

 )13,164(  

 )733(  

 -  

 58,798  
 44,901  

 הגורמים הבא

   קרן;

נשלא הייתה 

  חר;

  ם;

ם העתידיים
ן עדיין לשייך

  לווה;

יעור תשואה
  ם קרובות;

גו ברמת סיכו

ם אגף השקע
פי מיטב שיקו

חודשים 12מעל 

 )355(  

 -  
 -  
 50,992  
 50,637  

ידת ערך מק

  חודשים

 

  

10  
10  

ין היתר, את 

  ייב;

מי ריבית או 

נסיים אשר ל

דש פיננסי אח

שיים פיננסיים

מי המזומנים
ות שלא ניתן

בקרים של הל

 הון חוזר; ש
לווה בשנתיים

  עניין זה;
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  )certification(צהרה ה

  :מצהיר כי, רוזן מוטי, אני

לרבעון שהסתיים ביום ") חברת הביטוח: "להלן( מ"בע ביטוחמנורה מבטחים של  רבעוניסקרתי את הדוח ה .1

 ").הדוח: "להלן( 30.09.2012

איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  הדוח, בהתבסס על ידיעתי .2

עים בהתייחס לתקופה לא יהיו מט, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

מכל , באופן נאותומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים הרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

חברת של ותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי , פעולותתוצאות ה, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

 .למועדים ולתקופות המכוסים בדוח הביטוח

 1הגילויהמצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי  ת הביטוחחברב אני ואחרים .4

   - וכן; חברת הביטוח של 1כספיולבקרה הפנימית על דיווח 

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(

מובא לידיעתנו על ידי , לרבות חברות מאוחדות שלה, חברת הביטוחלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, ובאותן חברות ביטוחה חברתאחרים ב

המיועדת לספק , או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי  )ב(

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני 

 ;שוק ההון ולהוראות הממונה על) IFRS(דיווח בינלאומיים 

והצגנו את מסקנותינו לגבי  ת הביטוחחבר הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  -וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

שהשפיע באופן  שאירע ברבעון זהל דיווח כספי ע חברת הביטוח גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

 - וכן; על דיווח כספי ביטוחה חברת על הבקרה הפנימית של, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, מהותי

המאזן לדירקטוריון ולוועדת , המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקרבחברת הביטוח אני ואחרים  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח , חברת הביטוחשל הדירקטוריון של 

 : כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   )א(

לסכם ולדווח על מידע , לעבד, לרשום ביטוחה חברת אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של, דיווח כספי

   -וכן; כספי

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , בין מהותית ובין שאינה מהותית, ל תרמיתכ  )ב(

 .על דיווח כספי ביטוחה חברתתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  
  
  

  

  

                                              
  .דוחות וגילויים, הצהרות –כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לעניין בקרה פנימית על דיווח כספי  1

  מוטי רוזן          2012 ,בנובמבר 28
  מנהל כללי                     



 
  

   )certification(צהרה ה

  :מצהיר כי, שי קומפל, אני

 לרבעון שהסתיים ביום ") חברת הביטוח: "להלן( מ"בע ביטוחמנורה מבטחים של  רבעוניסקרתי את הדוח ה .1

 ").הדוח: "להלן( 30.09.2012

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , בהתבסס על ידיעתי .2

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  . המכוסה בדוח

מכל , אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ומידע כספיהרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

חברת של ותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי , פעולותתוצאות ה, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

 .למועדים ולתקופות המכוסים בדוח הביטוח

 1הגילוי המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי ת הביטוחחברב אני ואחרים .4

   - וכן; חברת הביטוח של 1כספיולבקרה הפנימית על דיווח 

המיועדים להבטיח , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(

מובא לידיעתנו על ידי אחרים , לרבות חברות מאוחדות שלה, חברת הביטוחשמידע מהותי המתייחס ל

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, ובאותן חברות ביטוחה חברתב

המיועדת לספק , או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי  )ב(

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 ;ולהוראות הממונה על שוק ההון) IFRS(בינלאומיים 

והצגנו את מסקנותינו לגבי  ת הביטוחחבר הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  )ג(

  -וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

שהשפיע באופן  ל דיווח כספי שאירע ברבעון זהע טוחחברת הבי גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של  )ד(

  - וכן; על דיווח כספי ביטוחה חברת על הבקרה הפנימית של, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, מהותי

המאזן לדירקטוריון ולוועדת , המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקרבחברת הביטוח אני ואחרים  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח , חברת הביטוחשל הדירקטוריון של 

 : כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח   )א(

; פילסכם ולדווח על מידע כס, לעבד, לרשום ביטוחה חברת אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של, כספי

   -וכן

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(

 .על דיווח כספי ביטוחה חברתתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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  מ"בע מנורה מבטחים ביטוחדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
  
  

  מבוא
  

הכולל את , )הקבוצה - להלן (מ וחברות הבנות שלה "בע מנורה מבטחים ביטוחשל סקרנו את המידע הכספי המצורף 
המאוחדים על הרווח התמציתיים ואת הדוחות  2012 ,ספטמברב 30המאוחד על המצב הכספי ליום התמציתי הדוח 
. באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימה ותשעשל  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ, הרווח הכולל, והפסד

בהתאם לתקן חשבונאות  אלהת ביניים והדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
המפקח על הביטוח בהתאם  ידי- עלובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו " יםדיווח כספי לתקופות ביני" - IAS 34בינלאומי 

ת וכספי לתקופהמידע האחריותנו היא להביע מסקנה על . 1981- א"התשמ, )ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  .בהתבסס על סקירתנו אלוביניים 

  
  

  היקף הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים " - י חשבון בישראל של לשכת רוא 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר , מורכבת מבירוריםסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". רואה החשבון המבקר של הישות ידי-עלהנערכת 

סקירה הינה מצומצמת . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 

אין אנו מחווים , בהתאם לכך. להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת
  .חוות דעת של ביקורת

  
  

  מסקנה
  

מכל הבחינות , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ, ל סקירתנובהתבסס ע
המפקח על הביטוח  ידי-עלובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , המהותיות

  .1981-א"התשמ, )ביטוח(בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  

המאוחדים  ביניים לדוחות הכספיים .א6הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , ל"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ
  .להתחייבויות תלויותבדבר חשיפה 

  
  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     ,אביב-תל
  רואי חשבון    2012, נובמברב 28
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
  

  נכסים
  
  

  ליום
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ליום 

2012  2011  2011  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  ח"אלפי ש

  366,338   864,538   371,190   נכסים בלתי מוחשיים 

  7,602   9,144   498   נכסי מסים נדחים

  845,820   918,904   903,603   נדחותהוצאות רכישה 

  357,463   197,911   401,233   רכוש קבוע

  116,438   104,194   146,078   השקעות בחברות כלולות

  68,768   68,127   67,110   ן להשקעה "נדל

  1,371,510   1,355,010   1,481,066   נכסי ביטוח משנה

  89,824   78,984   77,818   נכסי מסים שוטפים

  145,828   128,050   255,068   חייבים ויתרות חובה

  547,602   615,134   632,165   פרמיות לגבייה

  11,466,241   11,171,261   12,447,790   השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

  :השקעות פיננסיות אחרות

  3,679,513   3,502,136   3,533,521   נכסי חוב סחירים    

  5,248,752   5,208,656   5,402,060   נכסי חוב שאינם סחירים   

  262,170   258,619   249,067   מניות   

  392,053   445,426   404,311   אחרות   

  9,582,488   9,414,837   9,588,959   סך כל השקעות פיננסיות אחרות

  535,315   449,875   616,638   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  210,270   306,871   437,373   מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

  690,436   -    -    )2.א.1באור  -נכסים המיועדים לחלוקה לבעלים 

  26,401,943   25,682,840   27,426,589   סך כל הנכסים

  12,124,752   11,741,986   13,167,053   סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
  
  

  .המאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  

  הון והתחייבויות
  
  

  ליום
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ליום 

2012  2011  2011  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  ח"אלפי ש

  הון

  291,331   291,331   291,332   הון מניות

  324,687   324,687   333,486   פרמיה על מניות

  95,527   73,298   174,024   קרנות הון

  1,204,748   1,179,525   755,415   ) 2. א 1באור  -עודפים 

  1,916,293   1,868,841   1,554,257   סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

  1,073   923   1,512   זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,917,366   1,869,764   1,555,769   סך כל ההון 

  התחייבויות

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם
  9,890,535   9,859,620   10,420,889   תלויי תשואה 

  11,790,991   11,434,381   12,977,991   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

  80,556   53,405   45,800   בגין מסים נדחיםהתחייבויות 

  125,922   123,666   120,037   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  6,052   194   55   התחייבויות בגין מסים שוטפים

  1,202,038   1,203,069   1,079,137   זכאים ויתרות זכות

  1,342,721   1,138,741   1,226,911   התחייבויות פיננסיות 
  - התחייבויות המתייחסות לנכסים המיועדים לחלוקה לבעלים 

  45,762   -    -    )2. א.1באור 

  24,484,577   23,813,076   25,870,820   סך כל ההתחייבויות 

  26,401,943   25,682,840   27,426,589   סך כל ההון וההתחייבויות
  
  

  .המאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  
  
  

              2012, נובמברב 28
  שי קומפל   מוטי רוזן   ארי קלמן  שור הדוחות הכספייםיתאריך א

    
  ר הדירקטוריון"יו

 
  מנהל כללי 

   
   למנהל כללימשנה 

  וכספים מנהל אגף חשבותו
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  דוחות רווח והפסד מאוחדים
  
  

  לשנה

  שהסתיימה 
  ביום חודשים שהסתיימו 3 -ל חודשים שהסתיימו 9 -ל

  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום 

  
2012  2011  2012  2011  2011    

  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ]למניה) הפסד(למעט נתוני רווח נקי [ח "אלפי ש

  4,318,853   1,097,864   1,170,125   3,218,298   3,461,436   פרמיות שהורווחו ברוטו

  878,433   216,157   224,118   671,209   643,416   ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  3,440,420   881,707   946,007   2,547,089   2,818,020   פרמיות שהורווחו בשייר

  )60,130(  )643,636(  788,705   )448,037(  1,438,907   נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  94,232   23,245   25,723   70,914   74,980   הכנסות מדמי ניהול 

  200,896   49,521   52,456   157,515   153,359   הכנסות מעמלות
  1,484   168   131   459   478   הכנסות אחרות

  3,676,902   311,005   1,813,022   2,327,940   4,485,744   סך כל ההכנסות

  בגין חוזי ביטוחתשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  2,923,426   181,318   1,471,072   1,751,920   3,752,283   וחוזי השקעה ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
  )570,700(  )140,846(  )181,623(  )408,614(  )485,104(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
  2,352,726   40,472   1,289,449   1,343,306   3,267,179   וחוזי השקעה בשייר  

  811,729   205,664   235,098   612,201   676,795   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  407,436   103,227   95,343   300,103   282,239   הוצאות הנהלה וכלליות

  7,318   2,143   1,884   6,502   5,641   הוצאות אחרות
  99,557   21,594   27,758   77,504   77,939   הוצאות מימון

  3,678,766   373,100   1,649,532   2,339,616   4,309,793   סך כל ההוצאות

  14,482   3,448   189   4,502   1,371   חלק ברווחי חברות כלולות

  12,618   )58,647(  163,679   )7,174(  177,322   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  16,458   )14,623(  58,326   3,792   10,777    4אור ב -) הטבת מס(מסים על ההכנסה 

  )3,840(  )44,024(  105,353   )10,966(  166,545   מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח נקי 
 - רווח נקי מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים 

  57,153   10,239   -    38,906   5,915   )  2) א 1באור 

  53,313   )33,785(  105,353   27,940   172,460   )הפסד(רווח נקי 

  :מיוחס ל
  52,782   )33,944(  105,216   27,559   172,021   בעלי המניות של החברה

  531   159   137   381   439   זכויות שאינן מקנות שליטה

  53,313   )33,785(  105,353   27,940   172,460   )הפסד(רווח נקי 

  למניה המיוחס לבעלי המניות) הפסד(רווח נקי 
  )ח"בש(של החברה   

  )0.02(   )0.19(   0.45    )0.05(   0.72    מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח נקי 

  0.25    0.04    -    0.17    0.02    רווח נקי מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים

  0.74    0.12    0.45   )0.15(    0.23  
  
  

  .המאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  הרווח הכוללמאוחדים על דוחות 
  
  
  
  

  לשנה

  שהסתיימה 

  ביום חודשים שהסתיימו 3 -ל חודשים שהסתיימו 9 -ל

  
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום 

  
2012  2011  2012  2011  2011    

  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  53,313   )33,785(  105,353   27,940   172,460   )הפסד(רווח נקי 

  :כולל אחר) הפסד(רווח 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  9,379   6,510   71   6,521   4,018   פעילויות חוץ

פיננסיים שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים 
  )194,383(  )112,023(  98,668   )214,933(  125,618   שנזקף לקרנות הון המסווגים כזמינים למכירה

רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים 
למכירה שהועברו לדוחות רווח   המסווגים כזמינים

  13,885   20,876   )10,959(  6,247   )23,673(  והפסד

נכסים פיננסיים המסווגים הפסד מירידת ערך של 
  41,788   20,706   657   37,518   18,532   שהועבר לדוחות רווח והפסד כזמינים למכירה

כולל אחר לפני מסים על ההכנסה ) הפסד(רווח 
  )129,331(  )63,931(  88,437   )164,647(  124,495   )הטבת מס(

המתייחסים ) הטבת מס(מסים על ההכנסה 
  )42,668(  )21,740(  32,599   )56,088(  45,229   כולל אחר) הפסד(לרכיבים של רווח 

  )86,663(  )42,191(  55,838   )108,559(  79,266   נטו, כולל אחר) הפסד(רווח 

  )33,350(  )75,976(  161,191   )80,619(  251,726   כולל) הפסד(הכל רווח - סך

  :מיוחס ל

  )33,881(  )76,135(  161,054   )81,000(  251,287   בעלי המניות של החברה
  531   159   137   381   439   זכויות שאינן מקנות שליטה

 251,726  )80,619(   161,191  )75,976(  )33,350(  
  
  
  

  .המאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות   קרן הון  קרן הון 
  זכויות  הנובעות בגין נכסים   בגין עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים  אחרות  פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  בלתי מבוקר
  ח"אלפי ש

  1,917,366   1,073   1,916,293   1,204,748   7,034   4,738   43,670   40,085   324,687   291,331   )מבוקר( 2012, בינואר 1יתרה ליום 

  172,460   439   172,021   172,021   -    -    -    -    -    -    רווח נקי
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות

  4,018   -    4,018   -    -    4,018   -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים  
  125,618   -    125,618   -    -    -    125,618   -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  נטו ממימוש שלרווחים והפסדים 
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
למכירה שהועברו לדוחות רווח  

  )23,673(  -    )23,673(  -    -    -    )23,673(  -    -    -    והפסד
  הפסד מירידת ערך של נכסים

  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  18,532   -    18,532   -    -    -    18,532   -    -    -    שהועבר לדוחות רווח והפסד 

  מסים על ההכנסה
  המתייחסים לרכיבים של רווח  
  )45,229(  -    )45,229(  -    -    )1,504(  )43,725(  -    -    -    כולל אחר 

  79,266   -    79,266   -    -    2,514   76,752   -    -    -    כ רווח כולל אחר"סה

  251,726   439   251,287   172,021   -    2,514   76,752   -    -    -    כ הרווח הכולל"סה

  8,800   -    8,800   -    -    -    -    -    8,799   1   הנפקת הון מניות
באור  – דיבידנד לבעלי מניות החברה

  )621,354(  -    )621,354(  )621,354(  -    -    -    -    -    -    )2. א. 1

  )769(  -    )769(  -    -    -    -    )769(  -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  1,555,769   1,512   1,554,257   755,415   7,034   7,252   120,422   39,316   333,486   291,332   2012, בספטמבר 30יתרה ליום 
  

   .המאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 
  
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות   קרן הון   קרן הון

  זכויות  הנובעות  בגין נכסים  בגין עסקת 
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות  פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  2,049,388   542   2,048,846   1,251,966   7,034   )1,479(  136,550   38,757   324,687   291,331   )מבוקר( 2011, בינואר 1יתרה ליום 

  27,940   381   27,559   27,559   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  6,521   -    6,521   -    -    6,521   -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים  
  )214,933(  -    )214,933(  -    -    -    )214,933(  -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
למכירה שהועברו לדוחות רווח  

  6,247   -    6,247   -    -    -    6,247   -    -    -    והפסד

  הפסד מירידת ערך של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  37,518   -    37,518   -    -    -    37,518   -    -    -    שהועבר לדוחות רווח והפסד 

  )מסים על ההכנסה(הטבת מס 
  המתייחסים לרכיבים של רווח  
  56,088   -    56,088   -    -    )1,891(  57,979   -    -    -    כולל אחר) הפסד( 

  )108,559(  -    )108,559(  -    -    4,630   )113,189(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  )80,619(  381   )81,000(  27,559   -    4,630   )113,189(  -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  )100,000(  -    )100,000(  )100,000(  -    -    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  995   -    995   -    -    -    -    995   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  1,869,764   923   1,868,841   1,179,525   7,034   3,151   23,361   39,752   324,687   291,331   2011, בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  

  .המאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות   קרן הון  קרן הון 
  זכויות  הנובעות בגין נכסים   בגין עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים  אחרות  פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  בלתי מבוקר
  ח"אלפי ש

  1,384,140   1,375   1,382,765   650,199   7,034   7,301   64,535   37,678   324,687   291,331   2012, ביולי 1יתרה ליום 

  105,353   137   105,216   105,216   -    -    -    -    -    -    רווח נקי 
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות

  71   -    71   -    -    71   -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים  
  98,668   -    98,668   -    -    -    98,668   -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
למכירה שהועברו לדוחות רווח  

  )10,959(  -    )10,959(  -    -    -    )10,959(  -    -    -    והפסד
  הפסד מירידת ערך של נכסים

  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  657   -    657   -    -    -    657   -    -    -    שהועבר לדוחות רווח והפסד 

המתייחסים מסים על ההכנסה 
  )32,599(  -    )32,599(  -    -    )120(  )32,479(  -    -    -    לרכיבים של רווח כולל אחר

  55,838   -    55,838   -    -    )49(  55,887   -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  161,191   137   161,054   105,216   -    )49(  55,887   -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  8,800   -    8,800   -    -    -    -    -    8,799   1   מניותהנפקת הון 

  1,638   -    1,638   -    -    -    -    1,638   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  1,555,769   1,512   1,554,257   755,415   7,034   7,252   120,422   39,316   333,486   291,332   2012, בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  

  .המאוחדיםביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 
  
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות   קרן הון   קרן הון

  זכויות  הנובעות  בגין נכסים  בגין עסקת 
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות  פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  1,945,408   764   1,944,644   1,213,469   7,034   )1,471(  70,174   39,420   324,687   291,331   2011, ביולי 1יתרה ליום 

  )33,785(  159   )33,944(  )33,944(  -    -    -    -    -    -    )הפסד(רווח נקי 

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  6,510   -    6,510   -    -    6,510   -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים  
  )112,023(  -    )112,023(  -    -    -    )112,023(  -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
למכירה שהועברו לדוחות רווח  

  20,876   -    20,876   -    -    -    20,876   -    -    -    והפסד

  הפסד מירידת ערך של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  20,706   -    20,706   -    -    -    20,706   -    -    -    שהועבר לדוחות רווח והפסד 

) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
) הפסד(המתייחסים לרכיבים של רווח 

  21,740   -    21,740   -    -    )1,888(  23,628   -    -    -    כולל אחר

  )42,191(  -    )42,191(  -    -    4,622   )46,813(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  )75,976(  159   )76,135(  )33,944(  -    4,622   )46,813(  -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  332   -    332   -    -    -    -    332   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  1,869,764   923   1,868,841   1,179,525   7,034   3,151   23,361   39,752   324,687   291,331   2011, בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  

  .המאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  
  
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות   קרן הון   קרן הון

  זכויות  הנובעות  בגין נכסים  בגין עסקת 
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים  אחרות  פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  מבוקר

  ח"אלפי ש

  2,049,388   542   2,048,846   1,251,966   7,034   )1,479(  136,550   38,757   324,687   291,331   2011,  בינואר 1יתרה ליום 

  53,313   531   52,782   52,782   -    -    -    -    -    -    רווח נקי 
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות

  9,379   -    9,379   -    -    9,379   -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים  
  )194,383(  -    )194,383(  -    -    -    )194,383(  -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
למכירה שהועברו לדוחות רווח  

  13,885   -    13,885   -    -    -    13,885   -    -    -    והפסד

  מירידת ערך של נכסיםהפסד 
  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  41,788   -    41,788   -    -    -    41,788   -    -    -    שהועבר לדוחות רווח והפסד 

  )מסים על ההכנסה(הטבת מס 
 ) הפסד(המתייחסים לרכיבים של רווח  
  42,668   -    42,668   -    -    )3,162(  45,830   -    -    -    כולל אחר 

  )86,663(  -    )86,663(  -    -    6,217   )92,880(  -    -    -    כולל אחר) הפסד( כ רווח"סה

  )33,350(  531   )33,881(  52,782   -    6,217   )92,880(  -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  )100,000(  -    )100,000(  )100,000(  -    -    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  1,328   -    1,328   -    -    -    -    1,328   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  1,917,366   1,073   1,916,293   1,204,748   7,034   4,738   43,670   40,085   324,687   291,331   2011,  בדצמבר 31יתרה ליום 
  
  

  .המאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 

 12

  מזומניםמי הימאוחדים על תזרות דוח
  
  
  

  לשנה
  שהסתיימה 

    
  ביום  חודשים שהסתיימו 3 -ל חודשים שהסתיימו 9 -ל

    
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום 

    
2012  2011  2012  2011  2011    

    
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש  נספח
  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות 
  619,129   133,154   262,719   611,900   677,030   )א(  נמשכות

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
  36,142   32,576   -    116,982   22,118   המיועדת לחלוקה לבעלים

  655,271   165,730   262,719   728,882   699,148   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  )73,692(  )61,729(  )15,371(  )73,692(  )34,424(  השקעות בחברות כלולות

  3,049   1,170   324   2,456   912   דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה
  השקעה ברכוש קבוע

  
)112,095(  )25,529(  )37,309(  )5,130(  )149,311(  

  מקדמות על חשבון רכוש קבוע
  

  -  )9,788(    -  )9,788(    -  
  )124,080(  )32,871(  )26,636(  )86,855(  )78,342(  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

  3,435   718   433   2,628   3,171   תמורה ממימוש רכוש קבוע
  -    -    -    -    )34,336(  )ד(   4באור  -נטו  , רכישת נכסים
  )18,975(   -    -    )18,975(   -    רכישת פעילות

מזומנים נטו ששימשו לפעילויות 
  )359,574(   )107,630(   )78,559(   )209,755(   )255,114(  השקעה נמשכות

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
  )3,262(   )764(   -    )1,781(   )312(  המיועדת לחלוקה לבעלים

  )362,836(   )108,394(   )78,559(   )211,536(   )255,426(  לפעילות השקעהמזומנים נטו ששימשו 

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  201,541   -    -    -    -    קבלת התחייבויות פיננסיות 
  )73,796(   )7,607(  )56,624(  )73,796(   )124,069(  פרעון התחייבויות פיננסיות

  -    -    8,800   -    8,800   הנפקת הון 
  )100,000(   -    -    )100,000(   )20,490(  דיבידנד ששולם

מזומנים נטו שנבעו מפעילויות 
  מימון נמשכות) ששימשו לפעילויות(

)135,759(   )173,796(   )47,824(   )7,607(   27,745  

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 
  -    -    -    -    )1,249(  המיועדת לחלוקה לבעלים

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  27,745   )7,607(   )47,824(   )173,796(   )137,008(  מימון) לפעילות

השפעת תנודות בשער החליפין על 
  4,257   4,094   )1,502(  )7,952(  1,711   מזומנים יתרות מזומנים ושווי

  324,437   53,823   134,834   335,598   308,426   עליה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  421,148   702,923   919,177   421,148   745,585   )ב(  התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  745,585   756,746   1,054,011   756,746   1,054,011   )ג(  התקופה
  
  

  .המאוחדים ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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  מזומנים מי התזריעל ים מאוחד ותדוח
  
  
  
  

  לשנה
  שהסתיימה 

    
  ביום  חודשים שהסתיימו 3 -ל  חודשים שהסתיימו 9 -ל

    
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום 

    
2012  2011  2012  2011  2011    

    
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות  )א(

  נמשכות

  )3,840(  )44,024(  105,353   )10,966(  166,545   לתקופה) הפסד(רווח נקי 

  :התאמות לסעיפי רווח והפסד

  )14,482(  )3,448(  )189(  )4,502(  )1,371(  חלק ברווחי חברות כלולות
נטו מהשקעות פיננסיות ) רווחים(הפסדים 

השקעה תלויי  עבור חוזי ביטוח וחוזי
  658,562   722,001   )543,214(  911,215   )906,418(  תשואה

נטו מהשקעות פיננסיות ) רווחים(הפסדים 
  :אחרות

  )548,001(  )47,896(  )59,520(  )166,109(  )169,715(  נכסי חוב סחירים
  )377,952(  )97,161(  )112,480(  )310,214(  )317,019(  נכסי חוב שאינם סחירים

  )13,690(  18,500   )2,432(  7,579   6,019   מניות

  
  12,737   42,050   2,634   25,054   )10,470(  השקעות אחרות

)491,184(  )443,690(  )171,797(  )84,507(  )926,906(  

  78,983   12,789   23,285   66,294   66,388   פיננסיותהוצאות מימון בגין התחייבויות 
  22   )7(  12   72   82   ממימוש רכוש קבוע) רווח(הפסד 
ן "בשווי ההוגן של נדל) עליה(ירידה 

  )820(  155   7   )179(  222   להשקעה 

  :פחת והפחתות
  28,260   6,588   7,301   21,013   21,641   רכוש קבוע

  77,728   20,694   26,019   56,788   73,490   מוחשייםנכסים בלתי 
  
  
  

  .המאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  מזומנים מי התזריים על מאוחדות דוח
  
  
  
  

  לשנה

  שהסתיימה 

    
  ביום  חודשים שהסתיימו 3 -ל  חודשים שהסתיימו 9 -ל

    
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום 

    
2012  2011  2012  2011  2011    

    
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות  )א(

  )המשך(נמשכות  
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

  )117,817(  )585,442(  632,020   )474,427(  1,187,000   השקעה תלויי תשואה
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

  425,983   100,032   102,029   395,068   530,354   תשואה השקעה שאינם תלויי
  3,179   8   390   2,725   )338(  עסקאות תשלום מבוסס מניות

  )34,169(  )3,992(  )1,173(  )17,669(  )109,556(  שינוי בנכסי ביטוח משנה
  )56,215(  )5,351(  )18,667(  )27,753(  )57,783(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

  16,458   )14,623(  58,326   3,792   10,777   )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

  :שינויים בסעיפים מאזניים אחרים
השקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי 

  :השקעה תלויי תשואה

  )723,165(  )92,892(  )10,162(  )521,487(  )427,129(  של השקעות פיננסיותנטו , רכישות

  : ן להשקעה"השקעות פיננסיות ונדל
  )20(  -    -    )20(  -    ן להשקעה"רכישת נדל

  2,625   1,008   1,436   1,008   1,436   ן להשקעה"תמורה ממימוש נדל
נטו של השקעות , )רכישות(תמורה ממימוש 

  263,798   )12,154(  43,090   103,208   301,462   פיננסיות

  )22,527(  )12,198(  4,434   )90,059(  )84,563(  פרמיות לגבייה
  )42,748(  570   )82,988(  )16,504(  )109,075(  חייבים ויתרות חובה
  88,296   )10,505(  )63,113(  27,257   )42,541(  זכאים ויתרות זכות

  
  11,684   4,180   2,904   7,533   )5,885(  לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות 

סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי 
  )283,291(  42,906   9,949   )317(  )42,992(  מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה 
  :עבור

  )65,338(  )24,641(  )22,885(  )63,009(  )61,367(  ריבית ששולמה
  847,418   145,691   166,401   605,894   598,364   ריבית שהתקבלה
  )85,286(  )12,681(  )13,356(  )84,083(  )99,054(  מסים ששולמו

  61,219   564   1,282   60,661   48,958   מסים שהתקבלו

  
  148,247   25,338   15,975   103,719   66,576   דיבידנד שהתקבל

 553,477   623,182   147,417   134,271   906,260  
סך הכל תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות 

  619,129   133,154   262,719   611,900   677,030   נמשכות
  
  

  .המאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  מזומנים מי התזריים על מאוחדות דוח
  

  לשנה

  שהסתיימה 

    
  ביום  חודשים שהסתיימו 3 -ל  חודשים שהסתיימו 9 -ל

    
  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום 

    
2012  2011  2012  2011  2011    

    
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  )ב(
חוזים תלויי מזומנים ושווי מזומנים עבור 

  67,575   258,673   529,073   67,575   535,315   תשואה
  353,573   444,250   390,104   353,573   210,270   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
  421,148   702,923   919,177   421,148   745,585   התקופה

  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף   )ג(
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי 

  535,315   449,875   616,638   449,875   616,638   תשואה

  210,270   306,871   437,373   306,871   437,373   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  745,585   756,746   1,054,011   756,746   1,054,011   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

  )4באור (נטו , רכישת נכסים  )ד(

  -    -    -    -    32,477   נכסי מסים נדחים

  -    -    -    -    166   חייבים ויתרות חובה

  -    -    -    -    26,241   השקעות פיננסיות אחרות

  -    -    -    -    )2,721(  זכאים ויתרות זכות

  -    -    -    -    )21,827(  התחייבויות פיננסיות

  -    -    -    -    34,336   כ"סה

 )ה(
חלוקת מניות חברה שאוחדה בעבר 

  )7באור (כדיבידנד בעין לבעלים 

  -    -    -    -    510,020   נכסים בלתי מוחשיים

  -    -    -    -    98,258   הוצאות רכישה נדחות

  -    -    -    -    5,363   רכוש קבוע

  -    -    -    -    1,873   נכסי מסים שוטפים

  -    -    -    -    4,561   חייבים ויתרות חובה

  -    -    -    -    72,810   השקעות פיננסיות אחרות

  -    -    -    -    )2,348(  התחייבויות בגין מסים נדחים

  -    -    -    -    )1,390(  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  -    -    -    -    )87,034(  זכאים ויתרות זכות

  -    -    -    -    )1,249(  התחייבויות פיננסיות

  -    -    -    -    600,864   כ"סה

  פעילות מהותית שלא במזומן  )ו(

  48,722   -    4,350   -    4,350   רכישת רכוש קבוע באשראי

  .המאוחדים ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  יכלל   -: 1באור 
  
  החברה תאור  .א
  

מ "מנורה מבטחים החזקות בע ידי- עלנשלטת ) החברה -להלן (מ "מנורה מבטחים ביטוח בע  )1
, אביב יפו-שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל, )החברה האם -להלן (

החברה פועלת בכל ענפי הביטוח העיקריים . מהון המניות של החברה 100% -המחזיקה ב
הפעילות בתחום הביטוח הכללי נעשית גם . ותביטוח בריאביטוח חיים ו ,ליובכללם ביטוח כל

חברת בת בבעלות ובשליטה , )שומרה ביטוח -להלן (מ "באמצעות שומרה חברה לביטוח בע
באמצעות ) ראה להלן( 2012, בפברואר 15עד ליום החברה  הבנוסף עסק. מלאה של החברה

  . בניהול קרן הפנסיה מבטחים, )פנסיה מבטחים -להלן ( מ"מנורה מבטחים פנסיה בע
  

- תל ,115הינה אלנבי  הרשמית האשר נתאגדה בישראל וכתובת, החברה הינה תושבת ישראל
  .יפו-אביב

  
חילקה החברה את מלוא החזקותיה במבטחים פנסיה כדיבידנד בעין  2012, בפברואר 15ביום   )2

את תוצאות פעולותיה כוללים הדוחות הכספיים המאוחדים  .להלן 7ראה באור  ,לחברה האם
  .של מבטחים פנסיה עד למועד החלוקה

  
ה ילפיתוח התעשי חברהממניות ה 100%עסקה לרכישת  השלימה החברה, 2012, במרס 4ביום   )3

עם השלמת הרכישה מוזג הבנק . )הבנק -להלן ( )מ"לשעבר הבנק לפיתוח התעשייה בע( מ"בע
  . להלן 4ראה באור , לתוך החברה

  
 תשעהשל  ותולתקופ 2012, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .ב

יש לעיין ). דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן (באותו תאריך  ושלושה חודשים שהסתיימו
ולשנה  2011, בדצמבר 31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים -להלן (שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 
  . )המאוחדים

  
  

   בונאיתשחעיקרי המדיניות ה   -: 2באור 
  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

, כספי לתקופות בינייםדיווח , IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל  
יש לקרוא את תמצית הדוחות . ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים

דוחות אלו נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו , כמו כן. יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים
  .1981 -א "התשמ ,)ביטוח(בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  
המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עיקרי 

  .המאוחדים מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
  

  שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ב
  

נדרשת הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת , הדוחות הכספיים ביניים המאוחדיםתמצית בעריכת 
הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים , הסתייע באומדניםול

יובהר כי התוצאות בפועל עלולות להיות . הכנסות והוצאות, התחייבויות, המדווחים של נכסים
  .שונות מאומדנים אלה

  
ריות שיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיק

ו ששימשו בדוחות הכספיים הינם עקביים עם אל, ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות
  .להלן 1.ג.8ראה באור , לגמלאות אומדן העתודה המשלימהשינויים שחלו בלעניין למעט , השנתיים

  
.להלן 4ראה באור , מ"לעניין אומדנים שנעשו בקשר לרכישת החברה לפיתוח התעשייה בישראל בע
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית   -: 2באור 
  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני     .ג
  

גילוי בדבר , הסדרים משותפים, דוחות כספיים מאוחדים – IFRS 10 ,IFRS 11 ,IFRS 12 -תיקונים ל    
  זכויות בישויות אחרות

      
, )IFRS 10 -להלן (דוחות כספיים מאוחדים  - IFRS 10 -תיקונים ל IASB - פרסם ה 2012בחודש יוני 

גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות  - IFRS 12 -ול) IFRS 11 - להלן (הסדרים משותפים  - IFRS 11 -ל
  .IFRS 12 -ו IFRS ,IFRS 11 10התיקונים מבהירים את הוראות המעבר של ). IFRS 12 -להלן (

  
ומאפשרים , IFRS 12 -ו IFRS ,11 IFRS 10התיקונים כוללים הקלות בקשר להוראות המעבר של 

לתקופות קודמות יותר הינו  התיקון מספרי השווא. לתקן את מספרי ההשוואה לשנה אחת בלבד
התיקונים אף ביטלו את הדרישה להציג מידע השוואתי לתקופות הקודמות . אפשרי אך אינו חובה

  . ות מובנות שאינן מאוחדותביחס לישוי
  

, 2013 ,בינואר 1לתוקף החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  יכנסוהתיקונים 
  .IFRS 12-ו IFRS ,11 IFRS 10שהוא מועד התחילה של 

  

  ב"פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר של ארה    .ד
  

     
שער חליפין   
 יציג של מדד המחירים לצרכן 
ב"הדולר ארה מדד ידועמדד בגין  
 % % % 
   :ה חודשים שהסתיימו ביוםתשעל
    

 2.4 2.1 20122.1, ספטמברב 30
 4.6 2.8 20112.2, ספטמברב 30
    

   :לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
    

 )0.3( 0.9 20121.1, ספטמברב 30
 8.7 0.6 -2011, ספטמברב 30
    

 7.7 2.6 20112.2, בדצמבר 31לשנה שהסתימה ביום 
    

  
  

   מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  :מגזרי הפעילות הבאיםפועלת ב הקבוצה
  
  ארוך טווח חסכוןמגזר ביטוח חיים ו  .1
  

 חסכוןמתמקד בעיקר ב והוא פנסיהו כולל את ענפי ביטוח חיים ארוך טווח חסכוןמגזר ביטוח חיים ו
וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים  )קרנות פנסיהובמסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן ( לטווח ארוך
   .ועוד אובדן כושר עבודה, נכות ,מוות: שונים כגון

  
 7בו חולקה פעילות הפנסיה כדיבידנד לחברה האם כאמור בבאור , 2012, בפברואר 15החל מיום 

פעילות הפנסיה כלולה . מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח כולל את ענפי ביטוח חיים בלבד, להלן
  .בפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים

  
וחיסכון ארוך טווח לביטוח חיים  מפורט מגזר ביטוח חיים, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח  

  .ופנסיה
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
   מגזר ביטוח בריאות    . 2

  
ניתוחים , מחלות קשות, רפואיותביטוח הוצאות , כולל ביטוח סיעודיביטוח בריאות מגזר 

  .  ועוד ביטוח שיניים, השתלותו
  

מאחד תחתיו גם את מרבית פוליסות ביטוח  בריאותמגזר ביטוח  2012, בינואר 1החל מיום יצויין כי 
על מנת לאפשר השוואה . אשר הועברו אליו ממגזר הביטוח הכללי, הבריאות השונות לטווח קצר

  .הוצגו מחדש בדוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה מספרי ההשוואה, לתקופות קודמות
  
  ביטוח כללי מגזר  .3
  

בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר ביטוח . ות והרכושמגזר ביטוח כללי כולל את ענפי החבוי
  .ענפי חבויות אחריםואחרים וענפי רכוש , רכב רכוש, כללי לפי ענפי רכב חובה

  
   רכב חובהענף   •

  
דין  פי- עלהיא חובה ידי בעל הרכב או הנוהג בו - עלרכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו  ענף

כתוצאה משימוש ) לנוסעים ברכב או להולכי רגל, הרכבלנהג (לנזק גוף  ואשר מעניק כיסוי
  .ברכב מנועי

  
   רכב רכוש ענף  •

  
המבוטח יגרום  רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב ענף

  .לצד שלישי
  

   רכוש ואחריםענפי   •
  

  .וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים שאינם רכביתר ענפי הרכוש 
  
  אחרים חבויותענפי   •

  
ענפים אלו . יגרם לצד שלישייענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק ש

אחריות ואחריות מקצועית , אחריות דירקטורים, אחריות מעבידים', אחריות כלפי צד ג: כוללים
י כל, וכן ענפים אחרים המחושבים בשיטת עודף הכנסות על הוצאות כגון כלי שייט המוצר
  .וערבות חוק המכרטייס 

  
  עונתיות

  
  ביטוח חיים ובריאות  .1

  
עקב , יחד עם זאת. בריאות אינן מתאפיינות בעונתיותבביטוח ההכנסות מפרמיות בביטוח חיים ו

חלק ניכר מהמכירות החדשות מתבצע  , העובדה שההפקדות לביטוחי חיים נהנות מהטבות מס
  .בסוף השנה

         
  ביטוח כללי  .2
  

רכב כלי הנובעת בעיקר מביטוחי , מחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח כללי מתאפיין בעונתיות  
חודש אשר תאריכי חידושם הם בדרך כלל ב, של קבוצות עובדים שונות וציי רכבים של עסקים

ינואר או חודש אשר תאריכי חידושן הם בדרך כלל ב, ינואר וכן מפוליסות שונות של בתי עסק
באמצעות ההפרשה לפרמיה השפעתה של עונתיות זו על הרווח המדווח מנוטרלת . פרילאבחודש 

  .שטרם הורווחה
    

לא  ,כגון הכנסות מהשקעות ,ובמרכיבי ההכנסות האחרים ,כגון תביעות ,במרכיבי ההוצאות האחרים
כי עונת , ראוי לציין, עם זאת. ולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ברווח, קיימת עונתיות מובהקת

ברבעונים הראשון והרביעי של , בעיקר בענף רכב רכוש, ה בתביעותיחורף קשה עלולה לגרום לעלי
  .וכתוצאה מכך לקיטון ברווח המדווח, השנה
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  )המשך( פעילותמגזרי    -: 3באור 
  

  2012, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9 -ל
  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  ביטוח חיים
  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך

  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
  3,461,436   -    3,461,436   -    -    1,825,776   311,317   1,324,343   ברוטופרמיות שהורווחו 

  643,416   -    643,416   -    -    471,819   78,785   92,812   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

  232,532   1,231,531   פרמיות שהורווחו בשייר
 
 1,353,957    -    -  

 
 2,818,020    -  

 
 2,818,020  

  )12,719(   66,501   173,486   32,995   1,179,310   נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים 
 
 1,439,573   666  

 
 1,438,907  

  74,980   39,983   114,963   -    -    -    -    114,963   הכנסות מדמי ניהול 
  153,359   378   153,737   )18,813(   25,937   111,666   6,982   27,965   הכנסות מעמלות

  478   -    478   -    478   -    -    -    אחרותהכנסות 

  272,509   2,553,769   סך כל ההכנסות
 
 1,639,109   92,916   )31,532(   4,526,771   41,027  

 
 4,485,744  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  3,752,283   -    3,752,283   -    -    1,288,550   249,620   2,214,113   חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו  

  בתשלומים  חלקם של מבטחי המשנה
  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי  
  )485,104(  -    )485,104(  -    -    )279,747(  )151,590(  )53,767(  ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  98,030   2,160,346   חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר  

 
 1,008,803    -    -   3,267,179    -  

 
 3,267,179  

  הוצאות שיווק והוצאות, עמלות
  676,795   8,974   685,769   )18,813(   14,330   383,949   81,205   225,098   רכישה אחרות  

  282,239   21,189   303,428   )12,719(   24,757   76,237   34,970   180,183   הוצאות הנהלה וכלליות
  5,641   1,225   6,866   -    2,277   3,364   -    1,225   הוצאות אחרות
  77,939   -    77,939   -    66,452   6,460   168   4,859   הוצאות מימון

  214,373   2,571,711   סך כל ההוצאות
 
 1,478,813   107,816   )31,532(  

 
 4,341,181   31,388  

 
 4,309,793  

  1,371   -    1,371   -    )129(  -    -    1,500   חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי 
  177,322   9,639   186,961   -    )15,029(  160,296   58,136   )16,442(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  124,495   -    124,495   -    27,730   60,494   7,556   28,715   רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
  301,817   9,639   311,456   -    12,701   220,790   65,692   12,273   סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

  2012,  בספטמבר 30ליום 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם 

  -    -    4,784,103   705,311   4,931,475   תלויי תשואה
 

10,420,889    -  
 

10,420,889  
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי 

  -    -    -    49,415   12,928,576   תשואה
 

12,977,991    -  
 

12,977,991  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2011,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל
  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  ביטוח חיים
  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך

  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
  3,218,298   -    3,218,298   -    -    1,692,376   275,413   1,250,509   פרמיות שהורווחו ברוטו

  671,209   -    671,209   -    -    504,236   76,493   90,480   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

  198,920   1,160,029   פרמיות שהורווחו בשייר
 
 1,188,140    -    -  

 
 2,547,089    -  

 
 2,547,089  

  )448,037(  )48(  )448,085(  )11,359(   31,526   149,463   20,614   )638,329(  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  70,914   234,569   305,483   -    -    -    -    305,483   הכנסות מדמי ניהול 

  157,515   2,091   159,606   )16,056(   24,422   117,952   9,284   24,004   הכנסות מעמלות
  459   -    459   -    459   -    -    -    הכנסות אחרות

  228,818   851,187   סך כל ההכנסות
 
 1,455,555   56,407   )27,415(  

 
 2,564,552   236,612  

 
 2,327,940  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  -    -    1,186,895   187,801   377,224   וחוזי השקעה ברוטוחוזי ביטוח   

 
 1,751,920    -   1,751,920  

  בתשלומים חלקם של מבטחי המשנה
  )408,614(  -    )408,614(  -    -    )277,398(  )74,830(  )56,386(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  -    -    909,497   112,971   320,838   השקעה בשיירחוזי ביטוח וחוזי   

 
 1,343,306    -  

 
 1,343,306  

  612,201   55,494   667,695   )16,056(   12,083   362,921   61,613   247,134   רכישה אחרות הוצאות שיווק והוצאות, עמלות
  300,103   111,418   411,521   )11,359(   19,875   94,950   23,996   284,059   הוצאות הנהלה וכלליות

  6,502   7,350   13,852   -    3,138   3,364   -    7,350   הוצאות אחרות
  77,504   -    77,504   -    66,313   6,942   4   4,245   הוצאות מימון

  198,584   863,626   סך כל ההוצאות
 
 1,377,674   101,409   )27,415(  

 
 2,513,878   174,262  

 
 2,339,616  

  -    4,502   -    -    -    -    4,502   חברות כלולותחלק ברווחי 
                

 4,502  
  )7,174(  62,350   55,176   -    )45,002(  77,881   30,234   )7,937(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )164,647(  -    )164,647(  -    )51,652(  )88,932(  )5,781(  )18,282(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
  )171,821(  62,350   )109,471(  -    )96,654(  )11,051(  24,453   )26,219( הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך כל הרווח 

  2011,  בספטמבר 30ליום 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם 

  9,859,620   -    9,859,620   -    -    4,507,528   602,309   4,749,783   תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי 
  -    -    -    47,712   11,386,669   תשואה

 
11,434,381    -  

 
11,434,381  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
    

  2012, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל
  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  חייםביטוח 
  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך

  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
  1,170,125   -    1,170,125   -    -    620,619   106,662   442,844   פרמיות שהורווחו ברוטו

  224,118   -    224,118   -    -    163,653   26,776   33,689   ידי מבטחי משנהפרמיות שהורווחו על 
  946,007   -    946,007   -    -    456,966   79,886   409,155   פרמיות שהורווחו בשייר

  788,705   -    788,705   )4,312(   36,460   55,159   14,249   687,149   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  25,723   -    25,723   -    -    -    -    25,723   הכנסות מדמי ניהול 

  52,456   -    52,456   )5,862(   8,018   37,509   2,581   10,210   הכנסות מעמלות
  131   -    131   -    131   -    -    -    הכנסות אחרות

  1,813,022   -    1,813,022   )10,174(   44,609   549,634   96,716   1,132,237   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  1,471,072   -    1,471,072   -    -    397,923   72,481   1,000,668   חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו  

  בתשלומים חלקם של מבטחי המשנה
  )181,623(  -    )181,623(  -    -    )88,965(  )79,313(  )13,345(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  1,289,449   -    1,289,449   -    -    308,958   )6,832(  987,323   חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר  

  הוצאות שיווק והוצאות, עמלות
  235,098   -    235,098   )5,862(   5,221   133,074   27,758   74,907   רכישה אחרות  

  95,343   -    95,343   )4,312(   5,420   26,595   11,805   55,835   הוצאות הנהלה וכלליות
  1,884   -    1,884   -    763   1,121   -    -    הוצאות אחרות
  27,758   -    27,758   -    23,282   2,576   64   1,836   הוצאות מימון

  1,649,532   -    1,649,532   )10,174(   34,686   472,324   32,795   1,119,901   סך כל ההוצאות

  189   -    189   -    )129(  -    -    318   חברות כלולות) הפסדי(ברווחי חלק 
  163,679   -    163,679   -    9,794   77,310   63,921   12,654   רווח לפני מסים על ההכנסה

  88,437   -    88,437   -    16,192   45,645   5,645   20,955   רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  252,116   -    252,116   -    25,986   122,955   69,566   33,609   מסים על ההכנסהסך כל הרווח הכולל לפני 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 

  

  2011, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל    
  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  ביטוח חיים
  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך

  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
  1,097,864   -    1,097,864   -    -    568,106   93,449   436,309   פרמיות שהורווחו ברוטו

  216,157   -    216,157   -    -    160,713   25,246   30,198   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  881,707   -    881,707   -    -    407,393   68,203   406,111   פרמיות שהורווחו בשייר

  )643,636(  -    )643,636(  )4,282(   )10,239(  27,379   2,669   )659,163(  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  23,245   81,191   104,436   -    -    -    -    104,436   הכנסות מדמי ניהול 

  49,521   749   50,270   )4,662(   7,192   36,663   2,096   8,981   הכנסות מעמלות
  168   -    168   -    168   -    -    -    הכנסות אחרות

  311,005   81,940     392,945   )8,944(   )2,879(  471,435   72,968   )139,635(  סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  181,318   -    181,318   -    -    382,669   63,032   )264,383(  השקעה ברוטוחוזי ביטוח וחוזי   

  בתשלומים חלקם של מבטחי המשנה
  )140,846(  -    )140,846(  -    -    )100,118(  )24,851(  )15,877(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  40,472   -    40,472   -    -    282,551   38,181   )280,260(  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר  

  205,664   21,680   227,344   )4,662(   3,864   119,576   18,377   90,189   רכישה אחרות הוצאות שיווק והוצאות, עמלות
  103,227   41,211   144,438   )4,282(   6,967   32,671   8,352   100,730   הוצאות הנהלה וכלליות

  2,143   2,450   4,593   -    1,022   1,121   -    2,450   אחרותהוצאות 
  21,594   -    21,594   -    18,120   2,356   1   1,117   הוצאות מימון

  373,100   65,341     438,441   )8,944(   29,973   438,275   64,911   )85,774(  סך כל ההוצאות

  3,448   -    3,448   -    -    -    -    3,448   חלק ברווחי חברות כלולות
  )58,647(  16,599     )42,048(  -    )32,852(  33,160   8,057   )50,413(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )63,931(  -    )63,931(  -    )14,066(  )39,902(  )2,481(  )7,482(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  )122,578(  16,599     )105,979(  -    )46,918(  )6,742(  5,576   )57,895(  הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך כל הרווח 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור   
    

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  חייםביטוח 
  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך

  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח
  מבוקר
  ח "אלפי ש

  4,318,853   -    4,318,853   -    -    2,266,872   370,920   1,681,061   פרמיות שהורווחו ברוטו
  878,433   -    878,433   -    -    657,992   101,862   118,579   ידי מבטחי משנהפרמיות שהורווחו על 

  3,440,420   -    3,440,420   -    -    1,608,880   269,058   1,562,482   פרמיות שהורווחו בשייר
  )60,130(  1,490   )58,640(  )15,526(   45,050   186,315   28,118   )302,597(  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 

  94,232   323,313   417,545   -    -    -    -    417,545   הכנסות מדמי ניהול 
  200,896   2,774   203,670   )22,494(   31,556   153,583   9,617   31,408   הכנסות מעמלות
  1,484   -    1,484   -    1,484   -    -    -    הכנסות אחרות
  3,676,902   327,577   4,004,479   )38,020(   78,090   1,948,778   306,793   1,708,838   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  2,923,426   -    2,923,426   -    -    1,603,531   239,487   1,080,408   חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו  

  בתשלומים חלקם של מבטחי המשנה
  )570,700(  -    )570,700(  -    -    )400,736(  )99,093(  )70,871(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  2,352,726   -    2,352,726   -    -    1,202,795   140,394   1,009,537   חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר  

  811,729   72,195   883,924   )22,494(   16,449   482,944   82,112   324,913   רכישה אחרות הוצאות שיווק והוצאות, עמלות
  407,436   154,596   562,032   )15,526(   29,435   126,266   30,513   391,344   הוצאות הנהלה וכלליות

  7,318   9,800   17,118   -    2,832   4,486   -    9,800   הוצאות אחרות
  99,557   -    99,557   -    79,017   9,137   1,082   10,321   הוצאות מימון

  3,678,766   236,591   3,915,357   )38,020(   127,733   1,825,628   254,101   1,745,915   סך כל ההוצאות
  14,482   -    14,482   -    -    -    -    14,482   חלק ברווחי חברות כלולות

  12,618   90,986   103,604   -    )49,643(  123,150   52,692   )22,595(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
  )129,331(  -    )129,331(  -    )33,139(  )78,823(  )4,616(  )12,753(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  )116,713(  90,986   )25,727(  -    )82,782(  44,327   48,076   )35,348(  הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך הכל הרווח 

  2011, בדצמבר 31ליום 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם 

  9,890,535   -    9,890,535   -    -    4,504,355   610,332   4,775,848   תלויי תשואה

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי 
  -    -    -    45,811   11,745,180   תשואה

 
11,790,991    -  

 
11,790,991  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  ים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללינתונ  .א

  2012,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל
  ענפי  ענפי
  חבויות  רכוש

  כ"סה  **)אחרים  *)ואחרים  רכב רכוש רכב חובה
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  223,248   445,912   773,437   535,068   פרמיות ברוטו
 

1,977,665 
  526,506   97,672   270,500   145,137   13,197   פרמיות ביטוח משנה

  125,576   175,412   628,300   521,871   פרמיות בשייר
 

1,451,159 

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )97,202(  )13,545(  )4,257(  )44,502(  )34,898(  בשייר, הורווחה 

  112,031   171,155   583,798   486,973   פרמיות שהורווחו בשייר
 

1,353,957 

  נטו והכנסות , רווחים מהשקעות
  173,486   35,938   5,400   20,135   112,013   מימון 

  111,666   8,444   64,699   38,523   -    הכנסות מעמלות

  156,413   241,254   642,456   598,986   סך כל ההכנסות
 

1,639,109 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  126,531   222,307   541,596   398,116   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

 
1,288,550 

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות  
  )279,747(  )37,802(  )139,652(  )87,955(  )14,338(  בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  88,729   82,655   453,641   383,778   חוזי ביטוח בשייר 

 
1,008,803 

  הוצאות שיווק והוצאות , עמלות
  383,949   42,442   118,758   173,541   49,208   רכישה אחרות 

  76,237   8,100   19,874   25,058   23,205   הוצאות הנהלה וכלליות
  3,364   -    -    1,682   1,682   הוצאות אחרות
  6,460   729   1,500   1,854   2,377   הוצאות מימון

  140,000   222,787   655,776   460,250   סך כל ההוצאות
 

1,478,813 

  160,296   16,413   18,467   )13,320(  138,736   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  רווח כולל אחר לפני מסים על
  60,494   11,610   1,795   7,216   39,873   ההכנסה 

  הכולל לפני ) ההפסד(סך הכל הרווח 
  220,790   28,023   20,262   )6,104(  178,609   מסים על ההכנסה 

  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
בלתי ( 2012, בספטמבר 30ליום 
  )מבוקר

 
2,585,205  705,144   431,313   1,062,441  

 
4,784,103 

  
בתי עסק ודירות אשר , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש  *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 80%הפעילות בגינם מהווה 
  

ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים    **)
     .בענפים אלומסך הפרמיות  84%אשר הפעילות בגינם מהווה  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3אור ב
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2011,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל

  ענפי  ענפי
  חבויות  רכוש

  כ"סה  **)אחרים  *)ואחרים  רכב רכוש רכב חובה

  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  186,945   417,657   697,731   488,691   פרמיות ברוטו
 

1,791,024 
  460,149   78,186   242,946   128,781   10,236   פרמיות ביטוח משנה

  108,759   174,711   568,950   478,455   פרמיות בשייר
 

1,330,875 

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )142,735(  )11,149(  )13,423(  )48,412(  )69,751(  בשייר, הורווחה 

  97,610   161,288   520,538   408,704   פרמיות שהורווחו בשייר
 

1,188,140 

  נטו והכנסות , רווחים מהשקעות
  149,463   32,058   4,967   15,442   96,996   מימון 

  117,952   11,932   63,964   38,424   3,632   הכנסות מעמלות

  141,600   230,219   574,404   509,332   סך כל ההכנסות
 

1,455,555 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  113,274   154,815   515,323   403,483   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

 
1,186,895 

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות  
  )277,398(  )39,838(  )83,358(  )114,280(  )39,922(  בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  909,497   73,436   71,457   401,043   363,561   חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות , עמלות
  362,921   39,909   110,344   166,062   46,606   רכישה אחרות 

  94,950   9,447   25,583   31,953   27,967   הוצאות הנהלה וכלליות
  3,364   -    -    1,682   1,682   הוצאות אחרות
  6,942   610   1,811   2,216   2,305   הוצאות מימון

  123,402   209,195   602,956   442,121   סך כל ההוצאות
 

1,377,674 

  77,881   18,198   21,024   )28,552(  67,211   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
  הפסד כולל אחר לפני מסים על

  )88,932(  )17,636(  )2,813(  )9,561(  )58,922(  ההכנסה 

הכולל לפני ) ההפסד(סך הכל הרווח 
  )11,051(  562   18,211   )38,113(  8,289   ההכנסה מסים על

  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
בלתי ( 2011, בספטמבר 30ליום  

  )מבוקר
 

2,478,888  631,866   386,126   1,010,648  
 

4,507,528 
  

בתי עסק ודירות אשר , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש  *) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 80%הפעילות בגינם מהווה 

  
ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים    **)

     .בענפים אלומסך הפרמיות  82%אשר הפעילות בגינם מהווה  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
            

  2012,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ל
  ענפי  ענפי
  חבויות  רכוש

  כ"סה  **)אחרים  *)ואחרים  רכב רכוש רכב חובה
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  613,573   68,780   128,715   245,624   170,454   ברוטופרמיות 
  156,869   35,221   74,195   42,557   4,896   פרמיות ביטוח משנה

  456,704   33,559   54,520   203,067   165,558   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  262   3,020   2,296   )5,346(  292   בשייר, הורווחה 

  456,966   36,579   56,816   197,721   165,850   בשיירפרמיות שהורווחו 

  נטו והכנסות , רווחים מהשקעות
  55,159   11,461   1,720   6,257   35,721   מימון 

  37,509   2,361   22,394   12,754   -    הכנסות מעמלות

  549,634   50,401   80,930   216,732   201,571   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  397,923   39,467   54,815   176,811   126,830   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות  
  )88,965(  )17,557(  )29,403(  )30,805(  )11,200(  בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  308,958   21,910   25,412   146,006   115,630   חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות , עמלות
  133,074   13,947   41,274   60,095   17,758   רכישה אחרות 

  26,595   2,897   6,771   8,776   8,151   הוצאות הנהלה וכלליות
  1,121   -    -    560   561   הוצאות אחרות
  2,576   256   540   829   951   הוצאות מימון

  472,324   39,010   73,997   216,266   143,051   סך כל ההוצאות

  77,310   11,391   6,933   466   58,520   רווח לפני מסים על ההכנסה

  כולל אחר לפני מסים על רווח
  45,645   8,473   1,327   5,488   30,357   ההכנסה 

  סך הכל הרווח הכולל לפני 
  122,955   19,864   8,260   5,954   88,877   מסים על ההכנסה 

  
בתי עסק ודירות אשר , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש  *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 82%הפעילות בגינם מהווה 
  

ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים    **)
     .מסך הפרמיות בענפים אלו 81%אשר הפעילות בגינם מהווה  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
          

  2011,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ל
  ענפי  ענפי
  חבויות  רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש רכב חובה
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  571,532   58,436   126,551   224,799   161,746   פרמיות ברוטו
  142,113   29,700   71,013   37,829   3,571   פרמיות ביטוח משנה

  429,419   28,736   55,538   186,970   158,175   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )22,026(  2,890   )373(  )9,940(  )14,603(  בשייר, הורווחה 

  407,393   31,626   55,165   177,030   143,572   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו והכנסות , רווחים מהשקעות
  27,379   6,254   899   2,544   17,682   מימון 

  36,663   4,074   19,948   12,069   572   הכנסות מעמלות

  471,435   41,954   76,012   191,643   161,826   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  382,669   37,471   66,023   173,280   105,895   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות  
  )100,118(  )14,458(  )41,305(  )33,869(  )10,486(  בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  282,551   23,013   24,718   139,411   95,409   חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות , עמלות
  119,576   12,836   37,469   52,991   16,280   רכישה אחרות 

  32,671   3,309   8,957   11,066   9,339   וכלליותהוצאות הנהלה 
  1,121   -    -    560   561   הוצאות אחרות
  2,356   239   621   741   755   הוצאות מימון

  438,275   39,397   71,765   204,769   122,344   סך כל ההוצאות

  33,160   2,557   4,247   )13,126(  39,482   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  הפסד כולל אחר לפני מסים על
  )39,902(  )7,571(  )1,208(  )4,307(  )26,816(  ההכנסה 

  הכולל לפני ) ההפסד(סך הכל הרווח 
  )6,742(  )5,014(  3,039   )17,433(  12,666   מסים על ההכנסה 

  
  

בתי עסק ודירות אשר , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש  *) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 93%הפעילות בגינם מהווה 

  
ואחריות מקצועית אשר ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)

     .בענפים אלומסך הפרמיות  82%הפעילות בגינם מהווה  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  ענפי  ענפי
  חבויות  רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים  רכב רכוש רכב חובה

  מבוקר

  ח "אלפי ש

  232,198   539,307   904,352   634,780   פרמיות ברוטו
 

2,310,637 
  590,958   97,660   315,208   163,683   14,407   פרמיות ביטוח משנה

  134,538   224,099   740,669   620,373   פרמיות בשייר
 

1,719,679 

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )110,799(  )5,514(  )8,985(  )36,617(  )59,683(  בשייר, הורווחה 

  129,024   215,114   704,052   560,690   בשיירפרמיות שהורווחו 
 

1,608,880 

  נטו והכנסות , רווחים מהשקעות
  186,315   40,473   6,253   18,407   121,182   מימון 

  153,583   15,487   85,272   49,053   3,771   הכנסות מעמלות

  184,984   306,639   771,512   685,643   סך כל ההכנסות
 

1,948,778 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  151,469   255,822   705,041   491,199   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

 
1,603,531 

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות  
  )400,736(  )48,412(  )158,364(  )155,189(  )38,771(  בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  103,057   97,458   549,852   452,428   חוזי ביטוח בשייר 

 
1,202,795 

  הוצאות שיווק והוצאות , עמלות
  482,944   52,602   145,758   221,045   63,539   רכישה אחרות 

  126,266   12,159   33,549   42,947   37,611   הוצאות הנהלה וכלליות
  4,486   -    -    2,243   2,243   הוצאות אחרות
  9,137   908   2,274   2,508   3,447   הוצאות מימון

  168,726   279,039   818,595   559,268   סך כל ההוצאות
 

1,825,628 
לפני מסים על ) הפסד(רווח 

  123,150   16,258   27,600   )47,083(  126,375   ההכנסה
  הפסד כולל אחר לפני מסים על

  )78,823(  )15,608(  )2,498(  )8,214(  )52,503(  ההכנסה 
הכולל לפני ) ההפסד(סך הכל הרווח 

  44,327   650   25,102   )55,297(  73,872   ההכנסה מסים על

  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  )מבוקר( 2011, בדצמבר 31ליום  

 
2,460,992  634,749   407,549   1,001,065  

 
4,504,355 

  
בתי עסק ודירות אשר , ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכושענפי רכוש   *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 81%הפעילות בגינם מהווה 
  

ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים    **)
     .רמיות בענפים אלומסך הפ 82%מהווה  אשר הפעילות בגינם 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  ארוך טווח חסכוןנתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים ו  .ב
  

  
  2012,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל

  כ"סה  ביטוח חיים  *)פנסיה 
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  1,324,343   1,324,343   -    פרמיות שהורווחו ברוטו
  92,812   92,812   -    ידי מבטחי משנה- עלפרמיות שהורווחו 

  1,231,531   1,231,531   -    פרמיות שהורווחו בשייר

  1,179,310   1,178,644   666   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  114,963   74,980   39,983   הכנסות מדמי ניהול 

  27,965   27,587   378   הכנסות מעמלות

  2,553,769   2,512,742   41,027   סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  2,214,113   2,214,113   -    ביטוח וחוזי 

 חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )53,767(  )53,767(  -    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  2,160,346   2,160,346   -    ביטוח וחוזי 

הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
  225,098   216,124   8,974   אחרות

  180,183   158,994   21,189   הוצאות הנהלה וכלליות
  1,225   -    1,225   הוצאות אחרות
  4,859   4,859   -    הוצאות מימון

  2,571,711   2,540,323   31,388   סך כל ההוצאות

  1,500   1,500   -    חלק ברווחי חברות כלולות

  )16,442(  )26,081(  9,639   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  28,715   28,715   -    רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  12,273   2,634   9,639   סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה
  
  

       ).להלן 7ראה באור (מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים  *) 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .ב
      

  
 2011, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל

  כ"סה  ביטוח חיים  *)פנסיה 
  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  1,250,509   1,250,509   -    פרמיות שהורווחו ברוטו
  90,480   90,480   -    ידי מבטחי משנה- שהורווחו עלפרמיות 

  1,160,029   1,160,029   -    פרמיות שהורווחו בשייר

  )638,329(  )638,281(  )48(  נטו והכנסות מימון, הפסדים מהשקעות
  305,483   70,914   234,569   הכנסות מדמי ניהול 

  24,004   21,913   2,091   הכנסות מעמלות

  851,187   614,575   236,612   סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  377,224   377,224   -    וחוזי 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )56,386(  )56,386(  -    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  320,838   320,838   -    וחוזי 
  247,134   191,640   55,494  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  284,059   172,641   111,418   הוצאות הנהלה וכלליות
  7,350   -    7,350   הוצאות אחרות
  4,245   4,245   -    הוצאות מימון

  863,626   689,364   174,262   סך כל ההוצאות

  4,502   4,502   -    חלק ברווחי חברות כלולות

  )7,937(  )70,287(  62,350   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )18,282(  )18,282(  -    הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
הכולל לפני מסים על ) ההפסד(סך כל הרווח 

  )26,219(  )88,569(  62,350   ההכנסה
  
  

       ).להלן 7 ראה באור(מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים  *) 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .ב

  
          

  2011,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ל
  כ"סה  ביטוח חיים  *)פנסיה 

  בלתי מבוקר
  ח "אלפי ש

  436,309   436,309   -    פרמיות שהורווחו ברוטו
  30,198   30,198   -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  406,111   406,111   -    פרמיות שהורווחו בשייר

  )659,163(  )659,163(  -    נטו והכנסות מימון, הפסדים מהשקעות
  104,436   23,245   81,191   הכנסות מדמי ניהול 

  8,981   8,232   749   הכנסות מעמלות

  )139,635(  )221,575(  81,940   סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  )264,383(  )264,383(  -    וחוזי 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )15,877(  )15,877(  -    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  )280,260(  )280,260(  -    וחוזי 
  90,189   68,509   21,680   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  100,730   59,519   41,211   הוצאות הנהלה וכלליות
  2,450   -    2,450   הוצאות אחרות
  1,117   1,117   -    הוצאות מימון

  )85,774(  )151,115(  65,341   סך כל ההוצאות

  3,448   3,448   -    חלק ברווחי חברות כלולות

  )50,413(  )67,012(  16,599   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )7,482(  )7,482(  -    הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
הכולל לפני מסים על ) ההפסד(סך כל הרווח 

  )57,895(  )74,494(  16,599   ההכנסה
  
  

       ).להלן 7ראה באור (מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים *)  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .ב
  

  
  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  כ"סה  ביטוח חיים  *)פנסיה 
  מבוקר
  ח "אלפי ש

  1,681,061   1,681,061   -    פרמיות שהורווחו ברוטו
  118,579   118,579   -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,562,482   1,562,482   -    פרמיות שהורווחו בשייר

  )302,597(  )304,087(  1,490   נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  417,545   94,232   323,313   הכנסות מדמי ניהול 

  31,408   28,634   2,774   הכנסות מעמלות

  1,708,838   1,381,261   327,577   סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  1,080,408   1,080,408   -    וחוזי 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )70,871(  )70,871(  -    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  1,009,537   1,009,537   -    וחוזי 
  324,913   252,718   72,195   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  391,344   236,748   154,596   הוצאות הנהלה וכלליות
  9,800   -    9,800   הוצאות אחרות
  10,321   10,321   -    הוצאות מימון

  1,745,915   1,509,324   236,591   סך כל ההוצאות

  14,482   14,482   -    חלק ברווחי חברות כלולות

  )22,595(  )113,581(  90,986   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )12,753(  )12,753(  -    הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
הכולל לפני מסים על ) ההפסד(סך כל הרווח 

  )35,348(  )126,334(  90,986   ההכנסה

  
       ).להלן 7ראה באור (מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים  *) 
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  )מ"לשעבר הבנק לפיתוח תעשייה בע( מ"יה בישראל בעילפיתוח התעש החברהרכישת   -: 4באור 
  

המניות הנכללות בהון המניות ) 100%( מלואעל הסכם לרכישת  החברהחתמה  2011 ,במרס 29ביום 
הושלמה , עם התקיימות כל התנאים המתלים בהסכם, 2012, במרס 4ביום  .המונפק והנפרע של הבנק

, כאשר מתוך סכום זה, ח"מיליוני ש 324 -מניות הבנק הינו כ עבור שנקבע בהסכםסכום התמורה . העסקה
בניכוי , ח שולם כנגד סכום המזומן שהיה בקופת הבנק במועד השלמת העסקה"מיליוני ש 242 -סך של כ

   . סכום כל התחייבויותיו של הבנק לאותו מועד
  

ח יוותר בחברה להבטחת גביית האשראי מלקוחות "מיליוני ש 48 - נקבע כי פיקדון בגובה של כ בהסכם
כי החברה תהיה , כמו כן נקבע. 4.5%שיעור של הפיקדון הינו צמוד מדד ונושא ריבית צמודה ב. הבנק

החברה תהיה זכאית להשבת , בנוסף.  אשר יחושב כשיעור מסכומי הגביה מלקוחות הבנק לתגמולזכאית 
 .  סכומים ששולמו תמורת הרכישה בגין יתרת האשראי שלא תיגבה תוך חמש שנים ממועד השלמת העסקה

  
מוזג הבנק לתוך החברה במיזוג סטטוטורי בהתאם , העם השלמת רכישת מניות הבנק על ידי החבר

ועל פי צו בית המשפט בהתאם  1961 - א "התשכ, )נוסח חדש(ג לפקודת מס הכנסה 103להוראות סעיף 
, לבקשת החברה והבנק 2011, ביוני 15אשר ניתן ביום , 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות 351 -ו 350לסעיפים 

בנוסף התקבל אישור רשות המסים  .טת והבנק מהווה את חברת היעדבאופן שהחברה מהווה החברה הקול
  .2011, באפריל 1בדבר מיזוג הבנק לצורכי מס החל מיום ) רולינג(

  
החברה את עלות הרכישה בהתאם לשוויים הקצתה , עסק מהווה רכישתנטו אינה , מאחר ורכישת הנכסים

  . ההוגן של הנכסים וההתחייבויות אשר זוהו בעסקה
  

לנכסים , בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני, ת הרכישה הוקצתהעלו
  :המזוהים כמפורט להלןולהתחייבויות 

  
  בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
    

  32,477  נכסי מסים נדחים
  166  חייבים ויתרות חובה

  26,241  השקעות פיננסיות אחרות
  )2,721(  זכאים ויתרות זכות

  )21,827(  פיננסיותהתחייבויות 
    
  34,336  
    

    מזומנים אשר שימשו לרכישה 
  241,556  מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה 

  275,892  בניכוי הפיקדון להבטחת גביית האשראי תמורת הרכישה 
    
  34,336  

  
בגין ההפרש בין נכס המס , ח"אלפי ש 53,561 - הכנסות מסים בסך של כ החברהבתקופת הדוח רשמה   

ח "מיליוני ש 344 -שחושב בהתאם ליתרת ההפסדים הצבורים בבנק לצורכי מס הכנסה בסך של כהנדחה 
  .כאמור לעיל לבין נכס המס הנדחה כפי שנוצר בעסקה , כפי שנקבעו ברולינג

    
  .ח לפקודת מס הכנסה103בהתאם להוראות סעיף ההפסדים הצבורים יותרו להפחתה בחברה   

 
  ודרישות הון הון  -: 5באור 

  
  ניהול ודרישות הון

  
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 מניותיה על מנת פעילותה
 -להלן (על הביטוח  המפקח ידי- עללדרישות הון הנקבעות  ושומרה ביטוח כפופותהחברה . עתידית
 ).המפקח

  
נדרשת החברה לבצע תהליך הערכה עצמית של , Solvency IIכחלק מתהליך יישומה של הדירקטיבה 

ראה גם (הסיכונים להם היא חשופה ולקבוע הון אשר לדעתה יהווה כרית ביטחון לסיכונים אלו 
את דרישת ההון כפי שנדרשה על ידי ") הון יעד("הגדירה כהון עצמי נדרש החברה ). להלן 3סעיף 

, )2011וגשה למפקח בחודש פברואר על פי הכללים שנקבעו בהגשה הראשונה שה(הדירקטיבה 
אלא בהון יעד שהחברה , מובהר כי אין מדובר בהון מחייב.  ובלבד שלא יפחת מתקנות ההון העצמי

      .וכי אין ודאות כי החברה תעמוד בהון יעד זה בכל נקודת זמן, תשאף לשמור עליו
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  )המשך( ודרישות הון הון  -: 5באור 
  

  )המשך( ניהול ודרישות הון
  
הפיקוח על בהתאם לתקנות ושל שומרה ביטוח להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה  .2

) תקנות ההון -להלן ( על תיקוניהן 1998- ח"נהתש ,)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(עסקי ביטוח 
 .הנחיות המפקחו
 

  החברה

  ליום   ליום

 בדצמבר 31 בספטמבר 30
2012  2011  

  בלתי
  מבוקר  מבוקר

  ח "אלפי ש

  2,637,959   2,093,192   )1א(הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח 
  : הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

  1,916,293   1,554,257   הון ראשוני בסיסי

  263,379   268,728   הון ראשוני מורכב 

  2,179,672   1,822,985   הכל הון ראשוניסך 

  199,065   202,974   הון משני מורכב 

  509,358   410,238   )ב(הון משני נחות 

  2,888,095   2,436,197   סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון  

  250,136   343,005   (*)עודף 

 סכום ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם  
  19,388   19,138   ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה, להוראות המפקח

  :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין  )1א(

  280,670   285,556   פעילות בביטוח כללי

  7,036   7,626   פעילות בביטוח סיעודי

  141,358   141,358   סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים

  608,661   645,040   הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות ואישפוז

  3,537   3,554   דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה

  43,950   39,631   נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון

  855,873   264,846   )להלן 6ראה סעיף (השקעה בחברת ביטוח ובחברה מנהלת מאוחדות 

  392,125   406,957   נכסי השקעה ונכסים אחרים

  130,040   140,983   סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי

  138,082   133,404   סיכונים תפעוליים

  36,627   24,237   ערבויות

  2,637,959   2,093,192   הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח

חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח כפופה , הכלליות בחוק החברותמלבד הדרישות   (*) 
  .גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 5באור 
  

  )המשך( ניהול ודרישות הון
  
הפיקוח על בהתאם לתקנות ושל שומרה ביטוח להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה  .2

) תקנות ההון -להלן ( על תיקוניהן 1998- ח"נהתש ,)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(עסקי ביטוח 
 )המשך. (והנחיות המפקח

 
  שומרה ביטוח

  ליום   ליום
 בדצמבר 31 בספטמבר 30

2012  2011  
  בלתי
  מבוקר  מבוקר

  ח "אלפי ש

  204,933   230,909   )2א(והנחיות המפקח הסכום הנדרש על פי תקנות 
  : הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

  203,667   252,018   הון ראשוני בסיסי   

  36,726   36,589   )ב(הון משני נחות   

  240,393   288,607   סך הכל הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון  

  35,460   57,698   (*)עודף 

ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם סכום   
  12,576   16,022   ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה, להוראות המפקח

  :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין  )2א(

  126,837   137,440   פעילות בביטוח כללי

  1,463   1,540   נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון

  38,893   49,664   נכסי השקעה ונכסים אחרים

  15,087   17,094   סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי

  22,653   25,171   סיכונים תפעוליים

  204,933   230,909   הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח

  
דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח כפופה  חלוקת, מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות  (*) 

.גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 5באור 
  

  )המשך( ניהול ודרישות הון
  
  )המשך( .2

  
אשר , שהונפקו לחברה וכתבי התחייבות נדחים בחברהביטוח כולל שטרי הון בשומרה   )ב( 

  .  ומהווים הון משני נחות 2009, בדצמבר 31הונפקו עד ליום 
    

  
). הדירקטיבה -להלן ( Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  2007, ביולי 10ביום   .3 

הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר הפירעון והלימות ההון 
  . של חברות הביטוח במדינות האיחוד

  
. דרישות איכותיות ודרישות גילוי, דרישות כמותיות: הדירקטיבה מבוססת על שלושה נדבכים      

  .יבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעויישום הדירקטבתהליך הקבוצה החלה 
        

מכתב , )האגף -להלן (הביטוח והחסכון במשרד האוצר , פרסם אגף שוק ההון 2012בחודש ספטמבר       
מתכוון האגף לפתח משטר , בהתאם למכתב). המכתב - להלן (בעניין משטר כושר פרעון ישראלי 

אי וודאות בנוגע ללוחות הזמנים ליישום וזאת עקב II כושר פרעון מבוסס סיכונים ברוח סולוונסי 
  .הדירקטיבה באירופה

  
אשר , 2014עד  2012המכתב נוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח תדרשנה להגיש לאגף בשנים       

במהלך , בעקבותיהם יבחן הממונה את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך יחליט
החלטות הממונה ). תוספת הון -להלן (על דרישות הון נוספות , ולאחר הסדרת סמכויותיו 2015שנת 

  .הןעל תוספת הון יתבססו על דיווחי החברות ועל איכות הממשל התאגידי וניהול הסיכונים ב
  

  
  -להלן (המפקח הבהרות לעניין חישוב דרישות הון של חברות הביטוח  פרסם, 2012 יוליבחודש     .4

גירעון , דרישות הון בגין סיכון תפעולי, הבהרות בנוגע להון נדרש בגין השקעות: שעיקרן) ההבהרות
דיווח אודות , סיווג מכשירים פיננסים נגזרים, או עודף שנוצר בפוליסות משתתפות ברווחים

אקטיביות או (והשפעת פעולות הוניות דירוג חיצוני , נות השקעההתחייבויות להשקעה בקר
ליום  .בין תאריך הדוח לתאריך הפרסום על ההון העצמי של חברות הביטוח) פאסיביות

  .בהבהרותת בחישוב דרישות ההון את הסעיפים ומיישמ ושומרה ביטוח החברה 2012, ספטמברב 30
  
כללי השקעה ( )קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים תקנות  נכנסו לתוקפן 2012 בחודש יולי    .5

 הנוסח הסופי שלרסם ופכן ו) תקנות ההשקעה - להלן ( 2012- ב"התשע, )החלים על גופים מוסדיים
וחוזר תקנות ההשקעה (). ההשקעה חוזר -להלן ( "כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים"חוזר 

  .")כללי ההשקעה החדשים"ההשקעה ייקראו 
      

לגבי . שינויים לעומת מגבלות ההשקעה הקיימות, בין היתר, כללי ההשקעה החדשים כוללים    
  . שינויים אלו קיימות הוראות מעבר

          
 כדיבידנד בעין לחברה מבטחים פנסיה חילקה החברה את מלוא מניות, 2012, בפברואר 15ביום   .6  

מיליוני  621 -הינו כחלוקת הדיבידנד ם הערך בספרי החברה של ההשקעה במבטחים פנסיה ליו. האם
ל אין השפעה מהותית על עודף "לחלוקה הנ. ח לכל מניה רגילה של החברה"ש 2.69 -המהווה כ, ח"ש

  .החברהההון של 
  

ח כל אחת תמורת "ש 1מניות רגילות בנות  1,251 הנפיקה החברה לחברה האם 2012 בחודש אוגוסט  .7
.ח"שמיליוני  8.8
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  התחייבויות תלויות  -: 6באור 
  

  בקשות לאישור תובענות כייצוגיותתובענות ייצוגיות ו  .א  
  

בשנים האחרונות ניכר גידול בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד הקבוצה ובכמות   
, כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בכלל, זאת. כייצוגיותהתובענות שהוכרו 

אשר נובע בעיקרו מחקיקת חוק תובענות , לרבות כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של הקבוצה
מגמה זו מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל "). חוק תובענות ייצוגיות" - להלן ( 2006- ו"תשס, ייצוגיות
  .ה של הקבוצה להפסדים במקרה של אישור תביעה ייצוגית כנגדההחשיפ

  
. בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות

שלב הדיון , ראשית: ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקריים
במידה ). בהתאמה" שלב האישור" - ו" בקשת האישור" - להלן (ייצוגית בבקשה לאישור התובענה כ

על החלטה בשלב האישור ניתן . תם שלב הדיון ברמה הייצוגית -ובקשת האישור נדחית באופן חלוט 
תתברר , במידה ובקשת האישור מתקבלת, בשלב השני. להגיש בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור

  ").שלב התובענה כייצוגית" - ן להל(התובענה הייצוגית לגופה 
  

במסגרת המנגנון לפי חוק . על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור
הן בשלב האישור והן , הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, בין היתר, תובענות ייצוגיות קיימים
התובע מבקשת האישור או מהתובענה  וכן הסדרים לעניין הסתלקות, בשלב התובענה כייצוגית

  .הייצוגית
  

אשר , הלןל 1-19בגין התובענות הייצוגיות והבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות בסעיפים 
על חוות דעת , המתבססת בין היתר) לפי המקרה והעניין(ושומרה ביטוח  החברהלהערכת הנהלת , בהן

ושומרה  החברהכי טענות ההגנה של ) "More likely than not"(יותר סביר מאשר לא , משפטיות שקיבלו
. לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, ביטוח תתקבלנה והבקשות לאישור התובענות כייצוגיות תידחנה

יותר סביר כי טענות ההגנה , כולה או חלקה, ביחס לתביעה, בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות בהן
החברה ידי -חות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת עלנכללו בדו, של החברות תידחנה

  .ושומרה ביטוח
  

במקום בו נדרשו , המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלו, להערכת הנהלת החברות  
  . ידן-נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות לכיסוי החשיפה המוערכת על, הפרשות

  
לא ניתן בשלב ראשוני זה , להלן 21 -ו 20 פיםת בסעיוהמפורט, תוכייצוגי ותלאישור תובענ הבבקש  

  .אלו ותולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין תובענ, ותלהעריך את סיכויי הבקש
  
  :להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות    

  
להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית  החברההוגשה כנגד  2005, בנובמבר 21ביום   .1  

עניינה של התובענה הוא בפרשנות נספח לפוליסות ביטוח חיים המתייחס ). בקשת האישור  -
הטענה המרכזית בתובענה ). נספח נכות תאונתית -להלן (לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית 

י ביטוחי בגין נכות תאונתית הכלול מסייגת את חבותה בכל הקשור לכיסו החברההינה כי 
, וזאת דרך חישוב תגמולי הביטוח שלא בהתאם להוראות הנספח, בנספח נכות תאונתית

, את חובת הגילוי הקבועה בחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו מכוחו החברהולפיכך מפרה 
קף גם בבחינת הטעיה לאחר קרות האירוע הביטוחי בנוגע להי, לפי הטענה, פעולה שהינה

 .הכיסוי הביטוחי ובניגוד להוראות החוק האמור
ידי התובע הינו תשלום הפער בין סכום הפיצוי המגיע לו לטענתו לפי - הסעד המבוקש על

, את הפוליסה החברהפרשנותו את הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם לו בפועל לפי פרשנות 
כות תאונתית והתשלום בוצע פי נספח נ-וזאת לגבי כלל המבוטחים שהיו זכאים לפיצוי על

, ח"ש 17,599סכום 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 . 2006הגישה את תגובתה לבקשה בחודש אפריל  החברה. הכולל
, במאי 17מיום  ובהחלטת סגנית המפקח, קח נמצאה מוצדקתענה שהגיש המבקש למפבתוב
את תגמולי הביטוח , לחשב ממועד ההכרעה ואילך החברהכי על , נקבע) ההכרעה -להלן ( 2006
. לחשב את תגמולי הביטוח החברהפי הפוליסה בדרך שנקבעה בהכרעה ולא בדרך בה נהגה - על

הגישה בקשה לעיכוב  החברה. 2006, באוקטובר 30ערעור ביום  החברהעל הכרעה זו הגישה 
 22ביום . ש העליון בבקשת רשות הערעור כמפורט להלן"הליכים בערעור עד להכרעת ביהמ

  . ללא צו להוצאות, בהסכמהעל הכרעת המפקח הוחלט על מחיקת הערעור , 2012, באוקטובר
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  )המשך( התחייבויות תלויות  -: 6באור 
  
  )המשך( נות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיותתובע  .א

  
  )המשך(    .1  

  
המדינה הגישה בקשה להאריך המועד . ש המחוזי את ההליכים"עיכב ביהמ 2009, ביולי 29ביום 

  .להגשת בקשת רשות ערעור על החלטה זו
  

ניתנה החלטה המאשרת את בקשת האישור בהתאם לעילות ולסעדים  2009, בינואר 11ביום 
 החברה. להגיש כתב הגנה ולפרסם מודעה בעיתון החברהכן נקבע כי על . כמפורט בהחלטה

הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה לדחיית מועד בירור התובענה ובית המשפט המחוזי דחה 
הגישה לבית המשפט העליון בקשת רשות  החברה"). יההחלטת הדחי(" החברהאת בקשת 

בית המשפט העליון קבע . ערעור על ההחלטה לאישור התובענה כייצוגית ועל החלטת הדחייה
. כי בשלב זה לא יוגשו כתבי הגנה ולא תפורסם מודעה בעיתון 2009, במאי 13בהחלטה מיום 

קבע בית המשפט העליון כי התובענה , ל"במסגרת בקשת רשות הערעור הנ, 2012, ביולי 5ביום 
למעט עילת , תאושר כייצוגית בכל עילות התביעה שנקבע בהחלטת בית המשפט המחוזי

כאשר הסעד היחיד שידון בשלב בירור התובענה הייצוגית הינו השלמת תגמולי " ההטעיה"
  . הביטוח ששולמו לסכום שטוען לו התובע

  
 - להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית  החברההוגשה כנגד  2006, באפריל 25ביום   .2  

ענינה של התובענה . 2006-ו"התשס, הבקשה הוגשה מכח חוק תובענות ייצוגיות). הבקשה
בפוליסה קבוע , לטענת התובעים. החברהשל ) הפוליסה- להלן(בפוליסת אובדן כושר עבודה 

ותו היא כי תגמולי ביטוח בגין שמשמע, )בת שלושה חודשים(“ תקופת המתנה”תנאי שעניינו 
אירוע ביטוחי בתקופת הפוליסה ישולמו רק החל מתום תקופת ההמתנה ובתנאי שהמבוטח 

כמו גם ( החברה, לטענת התובעים. זה וכל עוד נמשך אי הכושר במועדעדיין חסר כושר עבודה 
ח גם גובה דמי ביטו) הנתבעות -להלן ביחד , חברות ביטוח נוספות הנתבעות בתובענה

, בשלושת החודשים האחרונים שלפני תום תקופת הביטוח וזאת למרות שלפי תנאי הפוליסה
מבוטחים לא יהיו זכאים לקבלת תגמולי ביטוח לפי הפוליסה במידה ומקרה הביטוח יארע 

  .בשלושת החודשים האחרונים שלפני תום תקופת הביטוח בשל תקופת ההמתנה הנזכרת
  

הפרו , פעלו בחוסר תום לב, התובעים כי הנתבעות הטעו אותםעל בסיס האמור טוענים 
הפרו חובות חקוקות ועשו עושר ולא במשפט וכי התנאי בדבר , פעלו ברשלנות, חובות שבדין

  .הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד" תקופת המתנה"
  

מתן צו המחייב את , אישור התובענה הייצוגית, ידי התובעים הינו- הסעד המבוקש על
ת להפסיק ולגבות דמי ביטוח בגין תקופת שלושת החודשים האחרונים שלפני תום הנתבעו

תקופת הפוליסה וכן חיוב הנתבעות להשיב את דמי הביטוח שגבו מחברי הקבוצה בגין 
הנזק , לטענת התובעים ובהתבסס על חוות דעת שצורפה לתובענה מטעמם. התקופה האמורה

ח לכלל "מיליון ש 47.6ערך באופן ראשוני בסך של מו 1998 - 2004הכולל של הקבוצה לשנים 
הגישה  החברה. החברהח כנגד "מיליון ש 5.4סך של ) פי חוות הדעת-על(הנתבעות ומתוכו 

. ידי הצדדים-התיק נקבע לסיכומים בכתב אשר הוגשו על. 2006, בנובמבר 6תשובתה ביום 
הפרת , בעילות של הטעיה ניתן פסק דין המאשר את בקשת האישור, 2009, בפברואר 3ביום 

כן נקבע כי . תנאי מקפח בחוזה אחיד ועשיית עושר ולא במשפט, הפרת תום לב, חובה חקוקה
הגישה בקשה לדחיית מועד בירורה של התביעה  החברה. להגיש כתב הגנה החברהעל 

וזאת עד להכרעת , לדחיית מועד הגשת כתב הגנה ולדחיית מועד פרסום המודעה, הייצוגית
על ההחלטה לאשר את התובענה  החברההמשפט העליון בבקשת רשות ערעור שהגישה בית 

הורה בית המשפט המחוזי על דחיית מועד בירור התובענה הייצוגית עד , במקביל. כייצוגית
ביום . התובע הגיש בקשת רשות ערעור על החלטת הדחייה. ל"להכרעה בבקשת רשות הערעור הנ

  .משפט העליון את בקשת רשות הערעור של התובעדחה בית ה, 2009, בנובמבר 24
  

 - להלן (גם כנגד חברות ביטוח נוספות - כמו, החברההוגשה כנגד  2008, בינואר 3ביום   .3  
הבקשה הוגשה מכח ). הבקשה -להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , )הנתבעות

הוא בדרישה להחזר סכומים עניינה של התובענה . 2006-ו"התשס, חוק תובענות ייצוגיות
פי -על". תת שנתיות"שנטען כי נגבו ביתר ושלא כדין בגין מרכיב תשלום בפוליסות המכונה 

הן בשל גביית מרכיב , הגביה ביתר נובעת הן מגביה בשיעור העולה על השיעור המותר, הטענה
כגון בגין ( חלקים או תשלומים בפוליסה שהתשלום אינו אמור לחול עליהם בגיןשנתיות -התת

וכן בשל גביית המרכיב האמור ") גורם פוליסה"חלק החיסכון בפוליסה או בגין תשלום המכונה 
עילות התביעה . והכל בניגוד להנחיות המפקח, בפוליסות שאינן פוליסות ביטוח חיים

חוסר תום , תקנות הפיקוח וחוזרי המפקח, הפרת הוראות חוק הפיקוח: העיקריות הנטענות הן
  . שיית עושר ולא במשפטלב וע



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים ביניים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 39

  )המשך( התחייבויות תלויות  -: 6באור 
  
  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א

  
  )המשך(    .3  

  
התת שנתיות שנגבה שלא כדין כמתואר  הינו החזר סכוםידי התובעים -הסעד המבוקש על      

הנזק האישי של . וכן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר לעיל, בתובענה
בגין שנת (ח "ש 1,683 -פי העולה מכתב התביעה בסך כולל של כ-כל התובעים ביחד הוערך על

השנים  7בגין תקופה של (בעות בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל הנת) ביטוח אחת
 חברהמתוכם יוחס ל, ח"מיליארד ש 2.3 -ידי התובעים בסך של כ-חושב והוערך על) האחרונות

והכל בהתבסס על הערכות והנחות שהניחו התובעים , ח"מיליון ש 229 -סך נזק כולל של כ
  .הגישה תגובתה לבקשה החברה. לענין זה

  
תובענה ובקשה ") הנתבעת" - להלן (בבית הדין לעבודה  החברהכנגד הוגשה  2008, באפריל 14ביום     .4  

" התובענה" - להלן ( 2006- ו"התשס, לאישורה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות
בהפליה לרעה של נשים במסגרת פוליסות , לפי הטענה, של התובענה הוא עניינה"). הבקשה"או /ו

הנתבעת נוהגת לזכות נשים , פי הטענה- על. 2001לפני שנת  ושהופק, "מנהלים ביטוחי"המכונות 
, מבוטח גבר בעל נתונים זהים שמקבלבגמלא חודשית נמוכה מזו , בהגיען לגיל הפרישה, מבוטחות
הנתבעת גובה מנשים , לפי הטענה, לעומת זאת. כי תוחלת החיים של נשים גבוהה יותר בנימוק

על אף ששיעורי התמותה של נשים הינם , בשיעור זהה לזה שהיא גובה מגברים" ריסק"פרמיית 
יש משום הפליה אסורה מאחר והנתבעת מבחינה בין , לטענת התובעת, בכך. נמוכים בהרבה

   .עלת לטובתההמגדרים כאשר ההבחנה פו
  

הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כלל הנשים אשר רכשו מהנתבעת פוליסות 
בהן נערכה הבחנה בין גברים לנשים לעניין תשלום הגמלא אך לא " ביטוח מנהלים"המכונות 

התובעת איננה מציינת את הנזק האישי . נעשתה הבחנה בין המינים לעניין פרמיית ריסק
המוערך על ידה בעשרות אלפי (התובעת טוענת כי לאור היקף הקבוצה . תהלטענ, שנגרם לה

: עילות התביעה הן. ח"הנזק שנגרם לכלל חברות הקבוצה מוערך במאות מיליוני ש) נשים
בכניסה למקומות בידור ולמקומות , בשירותים, הפליה בניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים

; עשיית עושר ולא במשפט; הפרת הוראות חוק הפיקוח; ")הפליה איסורחוק : "להלן(ציבוריים 
בחוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים " תנאי מקפח"הפרת חוק הגנת הצרכן וקביעת 

: או יורה כי/ידי התובעת הינם כי בית הדין יקבע ו- הסעדים העיקריים המבוקשים על. האחידים
או כל פעולה /הוראה בפוליסה ווכל , מנוגדת לדין, לפי הטענה, ההפליה בה נוהגת הנתבעת) א

בידי התובעת ויתר חברות הקבוצה הזכות לבחור ) ב; בטלות ומבוטלות - מכוחה של הפליה זו 
להשוות את מקדמי הגמלא למבוטחת אישה לאלה הנוהגים למבוטח ) 1: בין החלופות הבאות

ם החד פעמי ולהורות כי במקרה של תשלום חד פעמי במקום גמלא יוגדל הסכו, גבר באותו גיל
למבוטחת אישה בהתאם ליחס שבין מקדם הגמלא למבוטח גבר למקדם הגמלה למבוטחת 

הפחתה רטרואקטיבית ופרוספקטיבית של סכומי הריסק שנגבו ) 2. אישה בגיל הרלבנטי
והעמדתם על סכומי , מהתובעת בפוליסה נשוא התובענה ויתר המבוטחות בפוליסה מסוג זה

כאשר הסכומים שיופחתו יצורפו לסכומי הצבירה  לחיסכון , ישההריסק הראויים למבוטחת א
התובעת מבקשת מבית הדין להתיר פיצול סעדים כך שניתן יהיה לתבוע , כמו כן. של התובעת

הגישה בקשה לסילוק  החברה. בנפרד את הפיצוי ללא הוכחת נזק כקבוע בחוק איסור הפליה
בית הדין . ית הדין לעבודה לדון בתובענההתובענה על הסף בשל העדר סמכות עניינית של ב

. לא להגיש את תגובתה לגוף התובענה והבקשה עד להכרעה בבקשה לסילוק חברההתיר ל
על החלטה זו הוגש ערעור . ל"נעתר בית הדין לבקשת הסילוק הנ, 2008, באוקטובר 2ביום 
  . עור זהבמסגרת ער החברההוגשו סיכומים מטעם  2009ד הארצי ובחודש ינואר "לביה

  
ד האזורי סמכות לדון "ד הארצי את הערעור וקבע כי לביה"קיבל ביה 2009, בספטמבר 17ביום       

ביחד עם חברות (הגישה הנתבעת  2009, בדצמבר 15ביום . למעט בעילות הנזיקיות, בתובענה
 2010, בינואר 3ביום . צ בנוגע לסוגיית הסמכות העניינית"עתירה לבג) ביטוח נתבעות נוספות

ד האזורי על דחיית מועד הדיון ומועד הגשת תגובות מטעם הנתבעות עד ובהתאם "הורה ביה
הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדתו  2010, באוקטובר 11ביום . צ בעתירה"להכרעת בג

  . בעתירה
  

ובעקבות דיון שהתקיים בעתירה הגישו חברות הביטוח הודעה על  2011, בפברואר 23ביום       
הגישה תגובתה  החברה. א"ד האזורי לעבודה בת"ירה כך שהתובענה תתברר בביהמשיכת העת

הגישו הנתבעות בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת  2012, בינואר 3ביום . לבקשה
ללא צו (ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה לסילוק על הסף  2012, ביולי 12ביום . התיישנות
  ). להוצאות
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  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א

  
הוגשה כנגד שומרה ביטוח תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית  2008, ביולי 30ביום   .5  

לפי , עניינה של התובענה הינה). התובענה - להלן ( 2006- ו"התשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות
סעיף , 1981- א"התשמ, לחוק חוזה ביטוח) ג(56 - ו) א(56, 67, 65בהפרה לכאורה של סעיפים , הטענה

 1986- ו"התשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ) א(12
על , לתגמולי ביטוח' כי מקום בו מוגשת תביעת צד גהמורים , והוראה של המפקח על הביטוח

, את מלוא הסכומים שהמבוטח צריך היה לשלמם בשל מקרה הביטוח' המבטח לשלם לידי צד ג
' או להשיב לצד ג/שומרה ביטוח נמנעת מלשלם ו, לטענת התובע. לרבות את שכר טרחת השמאי
ג הינה כל אדם אשר היה זכאי הקבוצה אותה מבקש התובע לייצ. את מלוא שכר טרחת השמאי

או תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב במהלך שבע השנים /כספים ו', כצד ג, לקבל משומרה ביטוח
את  מלוא הסכום ששילם בגין  שכר , או שילמה לידיו/ושומרה ביטוח לא השיבה ו, האחרונות

ומעריך את , ח"ש 150העמיד את נזקו האישי על סך של התובע . או חלק ממנו/טרחת  השמאי ו
עילות התביעה הנטענות הן הפרת חובה חקוקה . ח"מיליוני ש 6.8 - הנזק הכולל לקבוצה בכ

 2011, בדצמבר 8ביום . שומרה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. ועשיית עושר ולא במשפט
  .המאמצת את עיקרי טענות הנתבעות, הוגשה בתיק עמדת המפקח

  
תובענה ובקשה לאישורה כתובענה , )הנתבעת –להלן ( החברהד הוגשה כנג 2008, באוגוסט 3ביום   .6  

, עניינה של התובענה). התובענה - להלן ( 2006- ו"התשס, ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות
בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון , באי תשלום שיפוי למבוטחי הנתבעת בביטוחי רכב, לפי הטענה

לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי  1רת הוראות סעיף פי דרישתה תוך הפ- שהותקן ברכב על
הקבוצה אותה ). הפוליסה התקנית - להלן ( 1986- ו"התשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(ביטוח 

 החברהלקבל מ 2004, באפריל 1החל מיום , מבקשים התובעים לייצג הינה כל מבוטח אשר זכה
אובדן להלכה או , לרבות בשל אובדן גמור, טון 4תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי או מסחרי עד 

או /לפוליסה התקנית ולא קיבל את כל ו' בביטוח לפי פרק א החברהגניבה עת היה מבוטח אצל 
  .  חלק מתגמולי הביטוח בגין אובדן או נזק שנגרם לאמצעי המיגון כאמור

  
ח ובהסתמך על נתונים מדוחותיה הכספיים "ש 550האישי על סך של  התובע העמיד את נזקו

 -העריך את הנזק הכולל לקבוצה כהגדרתה לעיל בכ, ועל חישובים שביצע לעניין זה החברה של
. עילות התביעה הנטענות הינן הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט. ח"מיליון ש 23

הסדר , נחתם והוגש לאישור בית המשפט 2012, וליבי 2ביום  .הגישה תגובתה לבקשה החברה
  .  פשרה בין התובע הייצוגי לבין הנתבעת וחברות ביטוח נוספות שנתבעו בתביעות דומות

  
התובע . החברהכנגד  2008, בנובמבר 2הוגשה ביום , לעיל 5תובענה דומה לזו המפורטת בסעיף     .7  

מיליוני  20 - יך את סך הנזק לקבוצה כולה בכומער, ח"ש 1,350מעמיד את נזקו האישי על סך של 
, הוגשה בתיק עמדת המפקח 2011, בדצמבר 8ביום . החברה הגישה תגובתה לבקשה. ח"ש

  .המאמצת את עיקרי טענות הנתבעות
  

תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בהתאם , הוגשה כנגד החברה 2009, באפריל 1ביום     .8  
עניינה של "). הבקשה לאישור"ו" התובענה" -להלן ( 2006-ו"התשס, לחוק תובענות ייצוגיות

מטעם " 17טופס "הינו פוליסות ביטוח בריאות הכוללות זכות לקבלת מחצית ערכו של  התובענה
הטענה . פי הפוליסה- קופת החולים במקרים בהם המבטח לא השתתף במימון ניתוח המכוסה על

ל הנתבעת מחשבת את תגמולי הביטוח באופן "סוי הנהמרכזית בתובענה הינה כי בכל הקשור לכי
המפחית את סכום התגמולים המגיע לתובעת ולחברי הקבוצה לפי הבנתה וזאת תוך הטעיה של 

הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כל . המבוטחים והפרת חוזה הביטוח בניגוד לדין
ידי הנתבעת בשבע - שלא מומן על מבוטח בפוליסת בריאות הכוללת כיסוי כאמור שנותחו בניתוח

חברי  - להלן (השנים שקדמו להגשת התביעה ולחילופין בשלוש השנים שקדמו להגשת התביעה 
הסעדים העיקריים המבוקשים הינם . עילות התביעה הן הטעייה והפרת חוזה הביטוח). הקבוצה

חייבות של חיוב הנתבעת להשיב לכל חברי הקבוצה סכום השווה למחצית ערכו של טופס הת
צו המורה לנתבעת לחשב מעתה ואילך את , או הטיפול שניתן/קופת חולים לכיסוי עלות הניתוח ו

הסכום המגיע למבוטחים לעניין זה לפי עמדת התובעת וכן מתן סעד הצהרתי הקובע כי הנתבעת 
 .הפרה את ההוראות הרלבנטיות בפוליסה או לחילופין מטעה את חברי הקבוצה כמבואר בתביעה

ח ומעריכה את סך הנזק לקבוצה כולה בסך "ש 2,420התובעת מעמידה את נזקה האישי על סך של 
אישר  2012, באוגוסט 16ביום . הגישה תגובתה לבקשה לאישור החברה. ח"מיליון ש 10העולה על 

בית המשפט את הבקשה לאישור בעילה של הפרת חוזה וקבע כי הסעדים שיתבררו הם סעד של 
וצו המחייב את , ביטוח למבוטחים שעברו ניתוח פרטי שלא מומן על ידי הנתבעת השבת תגמולי

 2012, בנובמבר 1ביום . לפעול מעתה ואילך בהתאם לפרשנות התובעת את הפוליסה החברה
בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר  החברההגישה 

  . את הבקשה לאישור
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  )המשך( התחייבויות תלויות  -: 6באור 
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בקשה לאישור הגשת תובענה , החברהו מנורה החזקותהתקבלה במשרדי  2011, בפברואר 13ביום   .9  

וכן עותק ") הבקשה לאישור" - להלן ( 1999- ט"התשנ, לחוק החברות 194נגזרת בהתאם לסעיף 
, כנטען בה, עניינה של הבקשה. מנורה החזקותמהתובענה הנגזרת אשר הוגשה על ידי בעל מניות ב

או במחדליהם של נושאי משרה בכירים בחברה ביחס להלוואות שהעניקה החברה /במעשיהם ו
נגרם לחברה , המבקשלפי טענת , או מחדלים אילו/כתוצאה ממעשים ו. ללא בטחונות כביכול
ל "גובה ההפרשה לחובות מסופקים בגין ההלוואות הנ(ח "מיליון ש 69 -נזק בסך כולל של כ

מנורה החזקות והחברה הגישו ). ל"וסכום הקנס שהטיל המפקח על החברה בגין הפעילות הנ
תן ני, ובהמשך להערות בית המשפט, 2011, בפברואר 6יצויין כי ביום . תגובתן לבקשה לאישור

, בפברואר 19ביום . דומה קודמת שהוגשה על ידי אותו מבקש" בקשה לאישור"פסק דין המוחק 
הגישו הצדדים לבית המשפט הודעה מוסכמת ובקשה למתן תוקף של פסק דין להסכמות , 2012

, לפיה) הסדר פשרה - להלן (על בסיס המלצות בית המשפט , בין היתר, אליהם הגיעו הצדדים
מסכימים הצדדים , ד ומבלי שמי מן הצדדים מודה באילו מטענות הצד השנילצרכי פשרה בלב

מליון  13.8יועבר סך של , מלא ומוחלט של הבקשה והתובענה הנגזרת, כי לצרכי סילוק סופי
וכי סכום הפשרה ימומן ממקורותיה ) והמוכחשים(לצורך הטבת נזקיה הנטענים , ח לחברה"ש

נושאי המשרה כנגדם מכוונת התובענה הנגזרת בשיעור של מנורה החזקות וממקורות מבטחי 
ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה ומעניק לו תוקף  2012, במאי 29ביום . שיוסכם ביניהם

 . של פסק דין
  

. כנגד שומרה ביטוח 2010, בינואר 24הוגשה ביום , לעיל 6תובענה דומה לזו המפורטת בסעיף   .10  
 - ומעריך את סך הנזק לקבוצה כולה בכ, ח"ש 6,500על סך של  התובע מעמיד את נזקו האישי

נחתם והוגש  2012, ביולי 2ביום  .שומרה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ח"מיליוני ש 29
הסדר פשרה בין התובע הייצוגי לבין הנתבעת וחברות ביטוח נוספות , לאישור בית המשפט

  .שנתבעו בתביעות דומות
  

 -להלן (גם כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות -הוגשה כנגד החברה כמו 2010, באפריל 11ביום   .11  
עניינה של "). הבקשה" -להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , ")הנתבעות"

התובענה הוא בטענה לפיה הנתבעות המחזיקות כספים שלא נדרשו על ידי בעלי זכויות בהם 
ת לכאורה חובות המוטלות עליהן לאיתור אותם בעלי מפרו, )יורשים או/מוטבים ו, מבוטחים(

זאת תוך , זכויות ואף לא מעבירות את הכספים בהגיע המועד לכך לידי האפוטרופוס הכללי
התעשרות שלא כדין בשל גביית דמי ניהול בשיעור העולה על המותר או מתשואה שמניבים 

כל בעלי הזכויות בנכסים  - ה הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינ. הכספים שלא נדרשו
ואשר הנתבעות לא הביאו לידיעתם את דבר , באחריותן או בשליטתן, המצויים בידי הנתבעות

הפרת , הפרת חובה חקוקה, בין היתר, עילות התביעה הנטענות הן. היותם בעלי נכסים כאמור
חובת נאמנות הפרת , רשלנות, הפרת חוזה, חוסר תום לב, הטעיה, הוראות המפקח על הביטוח
הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו מתן צווים מתאימים שיחייבו את . ועשיית עושר ולא במשפט

השבה של , ל"הנתבעות לקיים את הוראות המפקח על הביטוח בעניין איתור בעלי הזכויות הנ
ד כספים שנגבו שלא כדין ומינוי בעל תפקיד לצורך אכיפת הצווים שנתבקשו כאמור או מתן סע

הגישה תגובתה  החברה. סכום התביעה על פי התובענה לא ניתן להערכה. אחר לטובת הקבוצה
הגיש היועץ המשפטי לממשלה הודעה בקשר לתיק שבנדון תוך  2012, בספטמבר 23ביום . לבקשה

פירוט עיקרי ההסדרה החדשה בנושא איתור מוטבים שנועדה להחליף ההסדרה הקיימת נשוא 
  .ותוך ציון העובדה כי אינו מביע עמדה בכל הנוגע לבקשה גופה ,התובענה הייצוגית

  
- להלן (גם כנגד ארבע חברות ביטוח נוספות - כמו, החברההוגשה כנגד  2010, באפריל 19ביום   .12  

עניינה של התובענה "). הבקשה" - להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , ")הנתבעות"
, כגון הודעת המבוטח על ביטול הפוליסה(מסיבה כלשהי , ביטוח הוא בטענה לפיה כאשר מפסיק

הדבר קורה לרוב לאחר , )או מקרה אחר המפקיע את פוליסת הביטוח הביטוחקרות אירוע 
לקבל החזר בגין , לפי הטענה, שנגבתה כבר פרמיה בגין החודש השוטף ולמרות שהמבוטח זכאי

וטחים את החלק היחסי של הפרמיה החלק היחסי של החודש אין הנתבעות משיבות למב
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה . אותו בערכים נומינליים משיבותהחודשית או שהן 

למעט פוליסת (או שהיה מבוטח אצל מי מבין הנתבעות בפוליסת ביטוח כלשהיא /כל מי שהוא ו - 
יבה כלשהיא בין אם עקב או יורשו של מבוטח כאמור ופוליסת הביטוח הופסקה מס) ביטוח רכוש
 2 - להערכת התובעים הקבוצה מונה כ. י המבוטח ובין אם עקב קרות אירוע ביטוח"ביטולה ע

הפרות חוק הפיקוח על שירותים , בין היתר, עילות התביעה הנטענות הן. מיליון מבוטחים
טעיה ומצג ה, חוסר תום לב, 1981- א"התשמ, וחוק חוזה הביטוח 1981- א"התשמ, )ביטוח(פיננסיים 

  . ועשיית עושר ולא במשפט, שווא
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  )המשך( התחייבויות תלויות  -: 6באור 
  
  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א

  
  )המשך(    .12  

    
או שלא /הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו החזר סכום הפרמיות העודפות שנגבו שלא כדין ו      

וכן צו עשה המורה , או של הפרשי שערוך שלא שולמו לכאורה לחברי הקבוצה/הוחזרו שלא כדין ו
הנזק האישי של התובעים ביחס לכל . לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר בתובענה

ח בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות חושב "ש 3,047 - ל סך של כהנתבעות הועמד ע
  .הגישה תגובתה לבקשה החברה. ח"מיליון ש 225 - והוערך לסך של כ

 
וכנגד  מנורה החזקותתביעה כנגד , מנורה החזקותהתקבלה במשרדי  2010, באוגוסט 18ביום     .13  

 2006- ו"התשס, אם לחוק תובענות ייצוגיותבהת, וכן בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, החברה
כספים מפוליסת ביטוח , שלא כדין, הפחיתה החברה, על פי הנטען בתביעה"). התביעה: "להלן(

התובעת טוענת כי יש להטיל . חברהבדרך של השמטת הפקדות שהועברו ל, מנהלים של התובעת
כעולה , החברהעילות הואיל ויש לה שליטה אפקטיבית על פ, מנורה החזקותחבות גם על 

הינה כלל , כמפורט בתביעה, הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג. מדוחותיה השנתיים
, לפי הטענה, אשר, החברהאו מפעילה /או בעלי פוליסות ביטוח חיים אותן מנהלת ו/המבוטחים ו

רכת להע"). חברי הקבוצה: "להלן( חברהמיתרתם בפוליסה כספים שהופקדו ב, שלא כדין, הופחתו
עילות התביעה העיקריות הנטענות הן הפרת הסכם . מבוטחים 75,000 - הקבוצה מונה כ, התובעת

הסכום הנתבע על . עוולת הרשלנות וחוסר תום לב, עוולת הגזל, הפרת חובת נאמנות, התקשרות
, על פי הערכת התובעת, ח והנזק הנטען לקבוצה"ש 5,784ידי התובעת באופן אישי עומד על סך של 

החליט  2012, ביוני 20ביום . הגישה תגובתה לבקשה החברה. ח"מיליון ש 110 - מד על סך של כעו
בית המשפט המחוזי להעביר את הדיון בתביעה ובבקשה לאישורה כייצוגית לבית הדין לענייני 

  . עבודה
  

, תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, החברההתקבלה במשרדי , 2011, במרס 6ביום     .14  
 נמצאה, על פי הנטען בבקשה"). הבקשה: "להלן( 2006- ו"התשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות

") התובע" - להלן (של התובע הייצוגי ") קרן י("סך הצבירה בפוליסת ביטוח מנהלים  בחישובטעות 
הקבוצה אותה מבקש . פים בפוליסות כאמורגם לגבי מבוטחים נוס) לפי הטענה(שנדמה כי אירעה 

או /או בעלי פוליסות ביטוח חיים ו/כלל העמיתים ו" - הינה , כמפורט בבקשה, התובע הייצוגי לייצג
אשר (שהופעלה בעבר בידי חברת מנולייף ' או כל פוליסה אחרת בקרן י/פוליסות ביטוח מנהלים ו

" ואמת את הצבירה אשר אמורה היתה להיותמקום בו הצבירה בפועל אינה ת) נרכשה בידי החברה
הפרת הסכם : עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן"). הקבוצה המיוצגת" - להלן (

הנזק האישי של התובע . עוולות הגזל והרשלנות וחוסר תום לב; הפרת חובת נאמנות; ההתקשרות
ען לכלל הקבוצה המיוצגת בעוד שהנזק המצרפי הנט, ח"אלף ש 70 - הוערך על ידו בסך כולל של כ

אישור : הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם. ח"מיליון ש 50 - הוערך על ידי התובע בסך של כ
לפסוק פיצוי כולל לפי הנזק המוערך ; להורות על דרכים להוכחת נזקם של יחידי הקבוצה; הבקשה

. ה הגישה תגובתה לבקשההחבר. ט לעורכי הדין המייצגים"פסיקת פיצוי לתובע ייצוגי ושכ; ל"כנ
אישר בית המשפט את הסתלקותו של התובע הייצוגי מהבקשה לאישור , 2012באוקטובר  16ביום 

וזאת ללא צו להוצאות וללא פסיקת גמול , התובענה כייצוגית והורה על דחיית תביעתו האישית
  .ט לתובע ולבא כוחו"ושכ

  
 - להלן (כמו גם כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות  החברההוגשה כנגד ,  2011, באפריל 21ביום     .15  

עניינה של התובענה ). הבקשה - להלן (תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ") הנתבעות"
, לטענת התובעים, של סכומי כסף העולים, ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, בטענה לגבייה

דמי "או /ו" גורם פוליסה"מכונים כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח וה
לגבות , כעקרון, מבהירים התובעים כי לחברות הביטוח הותר, כרקע לדברים". ניהול אחרים

, וזאת על פי חוזרים של המפקח על הביטוח" גורם פוליסה"מסוימים תשלום הקרוי  םבתנאי
להם כי הם  גביית עמלה זו מעולם לא סוכמה עמם ואף לא נאמר, לטענת התובעים, ואולם

עוד מציינים התובעים כי . או גורם פוליסה/יחויבו בסכום כלשהו בגין דמי ניהול אחרים ו
הגישו כנגד הנתבעות תביעה ובקשה לאשרה כייצוגית שעניינה אופן חישוב גורם  2010בשנת 

וכי תביעה קודמת זו נמחקה לאור הסתלקות ") התביעה הקודמת("הפוליסה שנגבה מהם 
לטענת , הודו, כי במסגרת תשובתן של הנתבעות לתובענה הקודמת, עוד צוין. נההתובעים ממ

, באפריל 12עוד ציינו התובעים כי ביום . הנתבעות בכך שגבו את גורם הפוליסה, התובעים
בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהגישו כנגד חברת ) מרכז(קיבל בית המשפט המחוזי  2011

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות . יעה נשוא דיווח זהביטוח נוספת ואשר הינה זהה לתב
הינה , כמפורט בבקשה, הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג. ערעור לבית המשפט העליון

גורם "או היה מבוטח של הנתבעות או של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהו כ/כל מי שהוא ו
  "). וצגתהקבוצה המי" -להלן " (דמי ניהול אחרים"או כ/ו" פוליסה
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  )המשך( התחייבויות תלויות  -: 6באור 
  
  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א

  
  )המשך(    .15  

  
הטעיית לקוחות הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב : עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן      

, )ביטוח(הפרה של הוראות הדין ובפרט של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ; החוזי
הפרת חובת ; הפרת הסכם; התעשרות שלא כדין; חוסר תום לב; והתקנות מכוחו 1981- א"התשמ
הינה הסתמכות על תנאי מקפח בחוזה , ככל שתהיה, הוראות ההסכמים וכי הסתמכות על; חקוקה
 . אחיד

  
הנזק האישי של כלל התובעים אשר חושב לצרכי נוחות ביחס לשנה ספציפית אחת הוערך בסך של       

, שנים 7לתקופה של , ח בערך נומינלי כאשר הנזק הכולל של כלל חברי הקבוצה המיוצגת"ש 1,522
, חות שונות ביחס לגביית גורם פוליסה והתשואות השנתיות הרלבנטיותהוערך בהתבסס על הנ

מתוכם מייחס התובע לחברה על פי פרסומים לגבי נתח השוק , ח"מיליארד ש 2.3 - בסך כולל של כ
  . ח"מיליוני ש 253 - שלה סך של כ

  
השבה השווה לסכום גורם /תשלום סכום פיצוי: המבוקשים על ידי התובע הינם הסעדים      

מהתשואה שנמנעה מהם ביחס  85%בצירוף , פוליסה שנגבה מחברי הקבוצה המיוצגת בפועלה
 -לסכום זה בשל כך שנוכה מן הפרמיה ולא הושקע בעבורם ולאור זכאותה של חברת הביטוח ל

נתבקש סעד של מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את הדרך בה הן , בנוסף. מהתשואה 15%
הגישה תגובתה  החברה". גורם פוליסה"או /ו" דמי ניהול אחרים"ת נוהגות בכל הקשור בגביי

הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בתיק תוך  2012, בנובמבר 19ביום  .לבקשה
  ".גורם פוליסה"פירוט עמדתו בנוגע לגביית 

  
 - הלן ל(כמו גם נגד תשע חברות ביטוח נוספות  החברההוגשה כנגד , 2011, ביוני 1ביום     .16  

, תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות יצוגיות") הנתבעות"
משלמות תגמולי , עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות"). הבקשה" - להלן (  2006- ו"התשס
אשר תשלומם עוכב בשל עיקול או צווי כינוס או זכויות אחרות כלשהן של צדדים , הביטוח
ם נומינליים ללא שיערוך וללא שהן משיבות למבוטחים הזכאים לתגמולי בערכי, שלישיים

הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל . ביטוח את הפירות שנצמחו על אותם כספים
, לחוק חוזה הביטוח 68מבוטחי הנתבעות וכן ניזוקים שתבעו את הנתבעות מכוח סעיף 

שהם היו זכאים להם מהנתבעות עוכבו כאמור אשר תגמולי ביטוח או כספים , 1981- א"התשמ
', לרבות מחמת סברה מוטעית של הנתבעות כאילו קיימים צווי עיקול או צווי כינוס או זכויות צד ג

ואשר קיבלו לבסוף מהנתבעות את תגמולי הביטוח או כספים אחרים בערכם הנומינלי בלבד או 
עילות התביעה העיקריות על פי "). הקבוצה חברי" - להלן (בצירוף הפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית 

, הפרת חובה חקוקה, פקודת הנזיקין, חוק חוזה הביטוח, הפרת הוראות חוק השומרים: הבקשה הן
הנזק האישי שנגרם לפי הטענה לתובע אחד כנגד . עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובת נאמנות

לכלל התובעים עומד של סך , לפי הערכה, ח ואילו הנזק שנגרם"ש 4,598 - החברה עומד על סך של כ
מיליון  43 - כאשר הנזק הקבוצתי הנטען כנגד החברה הוערך על סך של כ, ח"מיליון ש 350 - של כ
לחייב את הנתבעות להשיב לחברי , בין היתר, הסעדים המבוקשים על ידי התובעים הינם. ח"ש

) או בכספים אחרים(הביטוח הקבוצה את כל הפירות שהפיקו הנתבעות מכוח החזקתן בתגמולי 
לפי , המעוכבים או את הפרשי ההצמדה והריבית בגין החזקת הכספים לאורך כל תקופת העיכוב

לחייב את הנתבעות בתשלום פיצוי ; וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, הגבוה מבין השניים
ח או פיצויים להצהיר שהנתבעות חייבות תגמולי ביטו; מיוחד אחר לפי שיקול דעת בית המשפט

כאשר תגמולים אלו שולמו לאחר המועד שנקבע , לניזוקים משוערכים כדין ליום התשלום בפועל
להורות למשיבות לקבוע נהלים פנימיים ; לכך בין אם העיכוב בתשלומם כדין ובין שהיה שלא כדין

בוטחים על מנת להבטיח שכספים של מ" הודעות למחזיק"בכל הקשור לאישור עיקולים או אישור 
  . החברה השיבה לבקשה. או זכאים אחרים לא יעוכבו בידי הנתבעות שלא כדין

  
תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ") הנתבעת:"להלן(הוגשה כנגד החברה  2011, ביולי 7ביום   .17  

, עניינה של התובענה בטענה לגביית דמי אשראי ממבוטחי החברה"). הבקשה:"להלן(ייצוגית 
רשאית לגבות או  החברהשיעור גבוה מתקרת הריבית השנתית המקסימלית שב, בביטוח כללי

כמפורט , הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג. בשיעור ריבית גבוה מזה שהיא מציגה למבוטח
או המבוטחים שבוטחו על ידי הנתבעת /או המוטבים ו/הינם כל בעלי הפוליסות ו, בבקשה

או /או דמי גבייה ו/ר שילמו לנתבעת דמי אשראי וואש, בפוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי
או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר הוצגו /דמי הסדר תשלומים תוך חריגה מהוראות הדין ו

  "). חברי הקבוצה: "להלן( 1984, במאי 1החל מיום , למבוטחים בפוליסות
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  )המשך( התחייבויות תלויות  -: 6באור 
  
  )המשך( לאישור תובענות כייצוגיותתובענות ייצוגיות ובקשות   .א

  
  )המשך(    .17  

  
הטעיית המבוטחים בשלב הטרום חוזי ובשלב : עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן      

, )ביטוח(הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , הפרה של הוראות הדין ובכלל זה, החוזי
קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי (ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  1981-א"התשמ

הפרה של חובת הגילוי , הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה; 1984-ד"התשמ, )ביטוח באשראי
התעשרות שלא כדין והפרת הוראות , רשלנות, מ ובקיום החוזה"המוגברת וחוסר תום לב במו

הועמד על , כשהוא משוערך ליום הגשת הבקשה, המבקשנזקו האישי של . המפקח על הביטוח
כשהוא , 1984בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה החל מחודש מאי , ח"ש 18.16סך של 

. ח"מיליון ש 266 -ח לבין סך של כ"מיליון ש 162 -נע בין סך של כ, משוערך ליום הגשת הבקשה
ביתר ) לפי הטענה(פים שנגבו השבה של הכס: הסעדים העיקריים להם עותר המבקש הינם
ולרבות תוספת ריבית מיוחדת כמשמעותה בחוק , שלא כדין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

פיצוי בגין הפירות שנצברו ; חוזה הביטוח החל ממועד כל תשלום ועד השבת הסכומים בפועל
דמי  או/מהכספים שנגבו שלא כדין וסעד של מתן צו עשה בכל הקשור בגביית דמי אשראי ו

  .הגישה תגובתה לבקשה החברה. או דמי הסדר תשלומים בכל פוליסה קיימת/גבייה ו
  

תובענה ובקשה לאישורה , ")הנתבעת: "להלן( החברההוגשה כנגד , 2012, בפברואר 22ביום     .18  
עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעת "). הבקשה"או " התובענה: "להלן(כתובענה ייצוגית 
כך ) לרבות שווי הקרקע(יטוח מבנה חסרה שאינה מכסה את מלוא ערך הדירה מכרה פוליסת ב

נזק נרחב לבניין לא ניתן יהיה לכונן מחדש את הבניין ללא הסכמה של כל -שבמקרה של הרס
הינם כל , כמפורט בבקשה, הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג. בעלי הדירות בבית המשותף

ות /או בעלי דירה/שהינם בעלי זכויות ו, "טוח מבנהבי"מבוטחי הנתבעת אשר בוטחו אצלה ב
עילות התביעה "). חברי הקבוצה: "להלן(בבית משותף או בבית הראוי להירשם כבית משותף 

הפרת חובת גילוי וניצול חוסר ידיעה בניגוד לחוק הגנת , הטעיה: העיקריות על פי הבקשה הן
 39הפרת חובת תום הלב בניגוד לסעיף ;  לחוק הפיקוח 58 - ו 55וסעיפים  1981- א"התשמ, הצרכן

הפרת , לפקודת הנזיקין 56- ו 35,36עוולת הרשלנות והתרמית בהתאם לסעיפים , לחוק החוזים
כבוד : לחוק יסוד 3חובת הבלטת סייגים לפי חוק חוזה הביטוח וכן פגיעה בקניין בניגוד לסעיף 

לומי פרמיית ביטוח המבנה נזקו האישי של המבקש אשר הוגדר כמלוא תש. האדם וחירותו
כאומדן (בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה הוערך על יד המבקש , לא כומת - ששולמו על ידו 

השבה של דמי : הסעדים העיקריים להם עותר המבקש הינם. ח"מיליוני ש 20 - לסך של כ) בלבד
ת הפוליסה ועד הביטוח שנגבו ממנו ומחברי הקבוצה בגין ביטוח מבנה במשך התקופה שמהנפק

תשלום לתובע ולכל אחד מחברי הקבוצה בסך ; הגשת התובענה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
או אחר כפי שנראה לבית המשפט לנכון /מתן סעד הצהרתי ו; ח כנזק לא ממוני"ש 10,000של 

החברה הגישה תגובתה . ט הולם לתובע ולבא כוחו"תשלום גמול ושכ; וצודק בנסיבות העניין
 . הלבקש

  
בקשה לאישור תובענה ") הנתבעת: "להלן(נתקבלה כנגד שומרה ביטוח , 2012, ביולי 25ביום     .19  

אשר עניינה קיזוז אגרת רישוי בעת תשלום , ")התובענה"או /ו" הבקשה: "להלן(כייצוגית 
שומרה ביטוח , על פי טענת התובעים. תגמולי ביטוח למבוטחיה בגין גניבת רכב או אובדן גמור

תוך , מקזזת את דמי אגרת הרישוי בעת תשלום תגמולי ביטוח בגין גניבה או אובדן כאמור
) א290סעיף (הבקשה נסמכת על תקנות התעבורה . גרימת חסרון כיס למבוטחים שלא כדין
מחיר מכונית משומשת כולל את אגרת "על פיו , ופרשנות התובעים את מחירון לוי יצחק

, ח"ש 1,772נזקו האישי של המבקש עומד על סך כולל של ". ושהרישוי היחסית לתקופת השימ
על סמך הנחות התובעים , ואילו הנזק לקבוצה הנפגעת מוערך, בגין קיזוז אגרת הרישוי היחסית

  .שומרה ביטוח טרם הגישה תגובתה לבקשה. ח"מיליון ש 4.5בסך של , בלבד
    
וכן כנגד ארבע חברות  ביטוח , ")הנתבעת: "להלן( החברההוגשה כנגד , 2012, באוגוסט 6ביום     .20  

" הבקשה: "להלן(תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ") הנתבעות: "להלן יחד(נוספות 
) לפי הטענה(עניינה של הבקשה בדמי ניהול עודפים שגובות הנתבעות "). התובענה"או /ו

 2004מתחילת שנת  שהונפקו החל, ממבוטחיהן בפוליסות ביטוח חיים משולבות בחסכון
") פרט("והן לפרטיים ") קופות ביטוח("הן לעצמאיים ולשכירים ") פוליסות ביטוח חיים: "להלן(
המפקח על הביטוח חרג , לטענת המבקשים התובעים"). פוליסות מסוג ביטוח חיים: "להלן(

-ב"תשמ, )תנאים בחוזי ביטוח)(ביטוח(מסמכותו על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
בעת אישור מודלים לגביית דמי ניהול בפוליסות מסוג ביטוח ") תקנות הפיקוח: "להלן( 1981

  . נמנית עליהן החברהאשר , החלים על חברות ביטוח") המודלים: "להלן(חיים 
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  )המשך(    .20  
  

) 1( -כלהלן , ל"כי הנתבעות חרגו אף מתנאי המודלים הנ, טוענים המבקשים, מעבר לאמור    
לרבות דמי הניהול , בגביית דמי הניהול מפרמיה ביחס לסך הכולל המשולם על ידי המבוטח

בהתאם ללשון , להלן) (גובות דמי ניהול גם ממרכיב דמי הניהול, לפי הטענה, כלומר(עצמם 
בגביית דמי הניהול מרכיב הפרמיה שנועד לרכישת ) 2"). (חישוב פרמיה מלמעלה: "הבקשה

המשך גביית דמי ניהול ) 3. (שונים ושאינו מיועד לחיסכון) ריסק(כיסוי מפני סיכוני ביטוח 
מפרמיה גם כאשר מפסיק המבוטח את ההפרשה לחיסכון והפוליסה הפכה למעשה לפוליסת 

הינה , כי כל גביה של דמי ניהול מפרמיה: הן, בתמצית, נות המבקשיםטע, בהתאם. ריסק בלבד
דמי הניהול המקסימאליים  -לחילופין , חסרת כל תוקף ויש להשיבם דמי ניהול אלה למבוטחים

משווי תיק ההשקעות וכל דמי ניהול החורגים משיעור זה יש להשיב  2%המותרים הינם 
, לטענת המבקשים התובעים, ל ייסתרו"הטענות הנ אף אם שתי -לחילופי חילופין . למבוטחים

חישוב פרמיה "הרי שעדיין יש להשיב למבוטחים את הפרמיה העודפת שנגבתה על פי 
  .כהגדרתה לעיל, "מלמעלה

  
הינה כל מי שהיה או הינו מבוטח , כמפורט בבקשה, אותה מבקשים התובעים לייצג, הקבוצה       

ת ביטוח חיים משולבת בחסכון שהופקה החל מתחילת בפוליס, של אחת או יותר מן הנתבעות
: להלן(והכל הן ביחס לפוליסות פעילות והן ביחס לפוליסות מסולקות או פדויות , 2004שנת 

בעיקר , הפרה של הוראות הדין: הן, על פי הבקשה, עילות התביעה העיקריות"). חברי הקבוצה"
) 104 - ו 55ובייחוד סעיפים ( 1981-א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
הטעייה הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב ; 1982- ג"תשמ, ותקנותיו והוראות חוק חוזים אחידים

התעשרות שלא כדין ועשיית ; חוסר תום לב; הפרת חובה חקוקה; החוזי באמצעות מצגי שווא
לפי ( החברהכלפי  6' נזקה האישי הנטען של מבקשת מס. וכן הפרת הסכם; עושר ולא במשפט

 -ח ולחילופי חילופין "ש 10 -ולחילופין , ח"ש 196.7מסתכם בסך של , )ל"הטענות החילופיות הנ
) ל"לפי הטענות החילופיות הנ( החברהכלפי  7' נזקו האישי הנטען של מבקש מס. ח"ש 42.1

הנזק לכלל  .ח"ש 41.1 - ח ולחילופי חילופין "ש 42.2 -ולחילופין , ח"ש 680.4מסתכם בסך של 
ח או "מיליוני ש 570 -הועמד על סך נומינלי של כ, על בסיס התחשיב האמור, חברי הקבוצה
על פי , החברהחלקה של . ח"מיליוני ש 132ח ולחילופי חילופין "מיליוני ש 65 - לחילופין כ
, 8.8% -ו 8.6%, 8.7% - 2006עד  2004לשנים , יחושב על פי חלקה בענף הביטוח, התובעים

הסעדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם . בהתאמה, )לחילופין(כומים הנדרשים מהס
ביתר וכן מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את ) לפי הטענה(השבה של הכספים שנגבו 

מבקשים , כמו כן. הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית דמי ניהול בקשר עם הפוליסות
טרם השיבה  החברה. חת עורכי דין לטובת התובעיםש לפסוק שכר טר"התובעים מביהמ

  .לבקשה
  

תובענה ובקשה  ")הנתבעת: "להלן(הוגשה כנגד שומרה ביטוח , 2012בספטמבר  11ביום      .21  
באופן פיצוי  עניינה של הבקשה. ")התובענה"או /ו" הבקשה: "להלן(לאישורה כתובענה ייצוגית 

דן או גניבת תכשיט במסגרת פוליסת ביטוח מבוטחי הנתבעת בקרות אירוע ביטוח של אוב
דרכי הפיצוי האפשריות (לתקנות הפיקוח ) ג(9על פי תנאי הפוליסה וסעיף . דירה ותכולתה

במידה ותיקון תכולת , 1986-ו"התשמ, )למבטחות המנפיקות פוליסת ביטוח לדירה ותכולתה
ם כסף מזומן בגובה ערך לבחור בין תשלו, לפי שיקול דעתה, דירה אינו אפשרי רשאית הנתבעת

, לטענת התובעת. האובדן או הנזק או החלפת התכשיט בתכשיט אחר מאותו סוג ואיכות
המעניקה שוברים לרכישת תכשיט חלופי באחת מהחנויות המופיעות ברשימה סגורה , הנתבעת

איננה עומדת בתנאי הפוליסה על פיהם החלפת פריט שנגנב או ניזוק יהיה , עמן הגיעה להסדר
: הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה". מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו"
שנגרם , כל המבוטחים המחזיקים בפוליסת ביטוח דירה ותכולתה המונפקת על ידי הנתבעת"

ושפוצו על ידי הנתבעות , השנים האחרונות 7 -להם נזק בדמות אובדן או גניבה של תכשיט ב
חברי : "להלן" (לקניית תכשיט באחת מחנויות ההסדר של הנתבעתבדרך של מתן שובר 

הפרת הוראות פוליסת : הן, על פי הבקשה, לכאורה, עילות התביעה העיקריות"). הקבוצה
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  55הפרת חובת הגילוי לפי סעיף ; ביטוח דירה ותכולתה

יגון שיטת הפיצוי בה נוקטת הנתבעת באופן ע- כאשר על פי הטענה אי 1981- א"התשמ, )ביטוח(
מפורש בפוליסה מהווה הטעיה אסורה והפרת חובת הגילוי המוטלת על הנתבעת כלפי 

, פיצוי חברי הקבוצה בסך הנזק להלן: הסעדים העיקריים להם עותרת התובעת הינם. מבוטחיה
לתכשיט חליפי וקבלת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעת לתת למבוטחיה שובר קנייה 

נזקה האישי של . לתנאי הפוליסה, לפי הטענה, באופן המנוגד, באחת מחנויות ההסדר
ואילו הנזק הכולל לחברי הקבוצה הוערך על סמך , ח"ש 2,450המבקשת הועמד על סך כולל של 

    .ח"מיליוני ש 16 -לסך של כ, הנחות התובעת בלבד
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  :טבלה מסכמת    
  

 כמות תביעות
הסכום 
  הנתבע

  בלתי מבוקר
  ח"אלפי ש

  :תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית

  15,400   2   קבוצהצוין סכום המתייחס ל
  -   -   קבוצהיוחס סכום ספציפי להתביעה מתייחסת  למספר חברות ולא 

  -   1   לא צוין סכום התביעה

  :בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות

  978,038   14   קבוצהצוין סכום המתייחס ל

  225,000   2  *)קבוצה התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי ל
  -    1   לא צוין סכום התביעה

  -    1   **)אחרות תביעות מהותיות 
  

כמפורט  שומרה ביטוחוסכום ההפרשה המצטבר של התביעות שהוגשו כנגד החברה , לתאריך הדיווח  
  .ח"מיליוני ש 15 - מסתכם בכ, לעיל
  

  .ח ללא נקיבה בסכום כלשהוא"אחת התובענות הוערכה בסך של מאות מיליוני ש    *)  

  ).לעיל 9ראה סעיף (תובענה נגזרת   **)    
  

הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה וההליכים התובענות הייצוגיות ובנוסף על 
, בין היתר, הנובעת, או לכמתה/אשר לא ניתן להעריכה ו, קיימת חשיפה כללית, המשפטיים ואחרים

, מורכבות שירותים אלו צופנת בחובה. ממורכבותם של השירותים הניתנים על ידי הקבוצה למבוטחיה
פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות בין הקבוצה לבין הצדדים השלישיים לחוזי הביטוח , היתר בין

סכון הפנסיוני יחשיפה זו מוגברת בתחומי הח. הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים
בתחומים אלו המדובר בפוליסות . בהם פועלת הקבוצה, לרבות ביטוח בריאות, והביטוח ארוך טווח

לרבות בפסיקת , ברגולציה ובמגמות הדין, אשר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים שינויים במדיניות
על כן בתחומים אלו קבלת פרשנות חדשה לאמור בפוליסות ביטוח ובמוצרים פנסיונים . המשפט תיב

את ז, יש לעיתים בכדי להשפיע על הרווחיות העתידית של הקבוצה בגין התיק הקיים, ארוכי טווח
לא ניתן לצפות מראש את סוגי . בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי לקוחות בגין פעילות העבר

 ,הביטוח יהטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם חוז
  .באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות, בין היתר, המועלות

  
לתקלות באופן תפעול המוצרים , אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה, חשיפהקיימת , כמו כן

בתחום החיסכון ארוך הטווח ובתחום הבריאות המאופיינים כאמור באורך חיים ממושך וכפופים 
לשינויים ותוספות לנוסח המוצרים ולשינויים רבים , תכופים ומורכבים, לשינויים רגולטוריים ואחרים

ביחס , או מי מטעמם/או המעסיקים ו/לרבות על ידי המבוטחים ו, עים לאורך חיי המוצראחרים המבוצ
, בין היתר, מורכבות ושינויים אילו נוגעים. או ביחס להפקדות למרכיב החיסכון/לכיסויים הביטוחיים ו

או למרכיבים /לאופן שיוך הכספים למבוטחים ו, לרכיבי המוצר השונים, להיקפי ההפקדות ושיעורן
מורכבות זו מועצמת . לזיהוי פיגורים בהפקדות ולטיפול בהם, למועד זקיפתם, השונים של המוצרים

מעורבים בניהול המוצרים ותפעולם ולעתים תוך מתן הנחיות סותרות מצדם או גורמים הלאור ריבוי ה
  . מטעמם

  
וגיות העולות עקב ניטור וטיפול בס, איתור, עוסקים באופן שוטף בלימוד, הגופים המוסדיים בקבוצה

ישירות או באמצעות , מעסיקים ויועצים פנסיוניים, לרבות אגב פניות ציבור, המורכבויות האמורות
ובהמשך להוראת , כן-כמו. או לקוחות/הן ביחס למקרים פרטניים והן ביחס לסוגי מוצרים ו, המפקח

' מס( 2011בחודש דצמבר  החוזר בעניין טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים שפרסם המפקח
, ואשר עניינו חובת גוף מוסדי לבצע פעולות טיוב שונות ביחס לנתונים וזכויות הלקוחות) 2011-9-10
לביצוע הליך יסודי של בדיקה וטיוב של הנתונים במערכות בתחום החסכון ארוך הטווח  תנערכ החברה

היקף ועלות הליכי הטיפול והטיוב להעריך את  היכול האינ חברהה, בשלב זה. להשגת יעדי החוזר
לא ניתן לצפות , כן-כמו. לרבות בגין מוצרים שנמכרו בעבר, האמורים ואת ההשלכות האפשריות שלהן

, בין היתר, או את החשיפה הנובעת מהן אשר יכול ויועלו/מראש את סוגי הטענות שיועלו בהקשר זה ו
   .באמצעות המנגנון הדיוני של תובענות ייצוגיות
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  )המשך( התחייבויות תלויות  -: 6באור 
  

  תביעות  .ב
  

עמלות עודפות ששולמו מקדמות על חשבון בגין חוב כנגד סוכן  החברהבהמשך להליכי גבייה שנקטה 
למוסד תביעה נגדית , 2012בחודש נובמבר  )התובע –להלן (הגיש הסוכן , ח"שמיליוני  6.5 -כבסך של ו ל

עניינה של התביעה הוא הטענה . ח"מיליוני ש 22 -כ בסך) התביעה -להלן (הישראלי לבוררות עסקית 
במה שמכונה לטענת  עימו על שינוי שיטת העבודה ,צדדי- באופן חד ,2005בשנת  החברהלפיה החליטה 

ית לטענת התובע השינוי בשיטת העבודה היווה פגיעה משמעות. חברהול ול" מיזם משותף"התובע כ
לקריסתו של המיזם , לטענת התובע, שינוי שיטת העבודה גרמה. בבסיס ההסכמה להפעלת המיזם

, החברהלהערכת הנהלת . ח"שמיליוני  22 -כנזקים בסך של , ולטענת, וכתוצאה מכך נגרמו לתובע
 ,הינו ללא ביסוסידי התובע - היקף הנזקים הנתבע על, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים

  . לא ביצעה הפרשה בגין התביעה החברהאם ובהת
  
  

  קבוצת מימוש המיועדת לחלוקה לבעלי המניות  -: 7באור 
    
כדיבידנד מניות מבטחים פנסיה מלוא חלוקה של החליט דירקטוריון החברה על  2012, בפברואר 14ביום   

והתחייבויות בהתאם לכך מוצגים נכסי . עה החלוקהבוצ 2012, בפברואר 15ביום . לחברה האםבעין 
חלוקה לבעלי המניות ותוצאות הפעילות מוצגות כפעילות המיועדת לחלוקה מבטחים פנסיה כמיועדים ל

  .לבעלי המניות
  

  :חלוקה לבעליםלהלן נתונים על תוצאות הפעולות המתייחסים לפעילות המיועדת ל
      

  לשנה  חודשים 3-ל

  שהסתיימה   שהסתיימו

  
  ביום  ביום   חודשים שהסתיימו 9-ל

  
  בדצמבר 31  בספטמבר 30  בספטמבר 30ביום 

  
2012  2011  2011  2011    

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
נטו והכנסות , מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  1,490   -    )48(  666   מימון

  323,313   81,191   234,569   39,983   הכנסות מדמי ניהול 
  2,774   749   2,091   378   הכנסות מעמלות

  327,577   81,940   236,612   41,027   סך כל ההכנסות
הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
  72,195   21,680   55,494   8,974   אחרות

  154,596   41,211   111,418   21,189   הוצאות הנהלה וכלליות
  9,800   2,450   7,350   1,225   הוצאות אחרות

  236,591   65,341   174,262   31,388   סך כל ההוצאות

  90,986   16,599   62,350   9,639   רווח לפני מסים על ההכנסה

  33,833   6,360   23,444   3,724   מסים על ההכנסה

  57,153   10,239   38,906   5,915   רווח מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים
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  אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 8באור 
    
  הפחתת דמי ניהול    .א
  

-ב"התשע, )דמי ניהול) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורסמו 2012 בחודש יוני
 2012- ב"התשע, )תיקון( )תנאים בחוזי ביטוח) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים , 2012

שעניינן תיקון  2012- ב"התשע, )4' מס תיקון) (ולניהול קופות גמל כללים לאישור(ותקנות מס הכנסה 
   ").התקנות" -להלן (לדמי הניהול במוצרי החיסכון הפנסיוני 

  
, בינואר 1החל מיום דמי הניהול המרבים שייגבו במוצרי ביטוח חיים שיימכרו , בהתאם לתקנות

 1.05%יהיו עד  2014, בינואר 1מיום  החלמההפקדות ו 4%מהצבירה ועד  1.1%יהיו עד , 2013
ובקרנות פנסיה  קופות גמלבדמי הניהול המרביים שיגבו , כמו כן. מההפקדות 4%מהצבירה ועד 
  . מההפקדות 4% - מהצבירה ו 1.05%יהיו עד מועד החל מאותו חדשות כלליות 

  
כן אושר כמו . קרנות השתלמותבואחרות תקנות לא שינו את דמי הניהול המרביים בקרנות פנסיה ה

מקצבאות לא יעלה על שיעור של  ניתן לגבותכי דמי הניהול המרביים בקופה משלמת לקצבה ש
מהצבירה וכן כי דמי הניהול המרביים שתהיה רשאית קופה לגבות בגין מנותקי קשר כהגדרתם  0.6%

חה תוך קביעה כי במידה והקופה הצלי, מהצבירה 0.3%הביטוח לא יעלה על על פי חוזר המפקח על 
החל , היא תהיה רשאית לחזור ולגבות מחשבון העמית, ליצור קשר עם עמית שהקשר עימו נותק

, ולגבי תקופת ניתוק הקשר, את שיעור דמי הניהול שגבתה במועד ניתוק הקשר, ממועד זה ואילך
  .דמי ניהול לשנה בלבד 0.5%תהיה רשאית לגבות שיעור של 

  
מי הניהול שיגבו על ידי קטין את דצפויים לה, הניהולכניסת התקנות לתוקף ושינוי תקרת דמי 

, בינואר 1וזאת כתוצאה מהפחתת דמי הניהול שיגבו בגין מוצרי ביטוח שימכרו החל מיום  חברהה
כניסת התקנות לתוקף עלולה , כמו כן. ומהפחתת דמי הניהול בגין עמיתים מנותקי קשר 2013

שמכרה החברה בעבר והחלפתן או יותר ול גבוהים להעלות את שיעור ביטולי פוליסות עם דמי ניה
   .ניודן לפוליסות חדשות עם דמי ניהול נמוכים

  
הפסקת שיווק תכניות ביטוח חיים משולבות בחסכון הכוללות מקדמי קצבה , להערכת החברה

      .עשויה למתן תופעה זו, להלן ג.8כאמור בבאור , מובטחים
אשר בשלב זה איננה  ,רווחיותה ועל יההכנסות על התקנות של הכוללת ההשפעה את בוחנת החברה

 בשנים לתוקף הפנסיוני שנכנסו החיסכון נוספות בתחום ניתנת להערכה במיוחד לאור רפורמות
 והניידות השקיפות ,התחרות את להגביר נועדו ואשר חקיקה בהליכי שנמצאות או/ו האחרונות
   .הפנסיוני החיסכון בתחום

  
  שטרם נגבודמי ניהול   .ב
  

דמי ניהול  לגבות לא תוכל החברה, 2011שהושגה בשנת  המצטברתבשל התשואה השלילית 
כל עוד לא תושג תשואה , 2003 - 1991השנים  ביןהונפקו  אשרתשואה  ותמשתנים בפוליסות תלוי

אומדן דמי הניהול . ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים עד כה הפסדיחיובית שתכסה את  ריאלית
הסתכם , כאמור מצטברתהשלילית עד להשגת תשואה חיובית  הריאליתיגבו בשל התשואה  שלא

השערים בשוקי ההון  עליותבעקבות . לפני מסח "מיליון ש 41 - של כ לסך 2012, ספטמברב 30ליום 
החברה כיסתה את מלוא הפסדי ההשקעות הריאלים שנצברו  2012 נובמבראוקטובר ו יםבחודש

  .כאמור לעיללחובת המבוטחים 
  

שינוי בהוראות המתייחסות לתוכניות ביטוח חיים משולבות בחיסכון הכוללות מקדמי קצבה   .ג
  המגלמים הבטחת תוחלת חיים

  
פרסם המפקח טיוטת נייר עמדה ומכתב הבהרה בקשר לעדכון מערך ההנחות  2012בחודש יולי 

וטיוטות חוזרים הכוללים , )טיוטת נייר העמדה -להלן (הדמוגרפי בקרנות הפנסיה וביטוח חיים 
שינוי בהוראות המתייחסות לתכניות ביטוח חיים משולבות בחיסכון הכוללות מקדמי קצבה 

  :ולהלן עיקריהם, )מקדמי קצבה מובטחים -להלן (המגלמים הבטחת תוחלת חיים 
  

נסיה ובחישוב טיוטת נייר העמדה דנה בעדכון מערכת ההנחות הדמוגרפיות לקרנות הפ  .1  
, לשיפור בתוחלת החיים, בין היתר, הטיוטה מתייחסת. העתודות לקצבה בחברות הביטוח

ולשיעור מימוש הגמלה ולהשלכות הנובעות מכך על גובה , ובכלל זה לשיפורים עתידיים
עדיין קיים חוסר , צויין כי כל עוד מתקבלות הערות מקצועיות לטיוטה. העתודות ואופן בנייתן

באם ניתן לראות באומדנים הנכללים בטיוטה כאומדנים הטובים ביותר לצורך חישוב  וודאות
עם פרסום נייר העמדה . 2012, ספטמברב 30ההתחייבויות הביטוחיות בדוחות הכספיים ליום 

בכוונת המפקח לפרסם הנחיות עדכניות לחישוב הפרשות לעתודות לגמלאות , הסופי
  .מי קצבה מובטחיםבפוליסות ביטוח חיים הכוללות מקד

  
  .2011, בדצמבר 31לדוחות הכספיים של החברה ליום )  ד. 1. ו 2לעניין זה ראה גם באור     
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  )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 8באור 
      
שינוי בהוראות המתייחסות לתוכניות ביטוח חיים משולבות בחיסכון הכוללות מקדמי קצבה   .ג

  )המשך( המגלמים הבטחת תוחלת חיים
  

  )המשך(  .1  
  

עדכנה החברה את הערכותיה בדבר ההתחייבויות לגמלה  2012, יוניב 30בדוחות הכספיים ליום     
ושיעור לקיחת על בסיס האומדנים המעודכנים של תוחלת החיים והשיפורים העתידיים 

לאור המגמות העולות מטיוטת נייר , בין היתר, בטיוטת נייר העמדה וזאת כפי שנכללו, הגמלה
  .העמדה

  
הגדילה החברה את ההפרשה לעתודה משלימה לגמלאות והקטינה את הרווח , כפועל יוצא מכך    

ח "מיליוני ש 34 - ח לפני מס ובסך של כ"מיליוני ש 52 - בסך של כ, 2012 ברבעון השני של הכולל
   .לאחר מס

  
, בין היתר, נקבעעל פיה , "מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים"ורסמה טיוטת חוזר פ  .2  

חברת ביטוח לא תשווק תכנית ביטוח חיים משולבת בחיסכון , 2013, בינואר 1כי החל ביום 
שנה במועד המכירה וכן  55למעט למי שמלאו לו לפחות , הכוללת מקדמי קצבה מובטחים

לעניין המשך שיווקם של תכניות . קבעו לעניין זה בטיוטה שפורסמהבכפוף לכללים נוספים שנ
, המתבססות על הכללים הקיימים 2012ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה מובטחים לשנת 

פורסמה הוראת מעבר שמטרתה הסדרת שיווקן של תכניות אלה בתקופת הביניים עד 
הכוללות מקדמי קצבה , ליסותהפסקת שיווק הפו. לכניסתם לתוקף של השינויים המוצעים

.  2012עשויה לשפר את שיעור שימור הפוליסות ששווקו עד וכולל שנת , מובטחים כאמור
  .לעיל. א. 8ראה גם באור , בקשר לכך

  
טרם ניתן אישור , כמו כן. טרם פורסמו כל ההסדרים וההסדרים המוצעים הינם בגדר טיוטות  

הפיקוח על הביטוח לתוכנית ביטוח חדשה במקום תוכנית ביטוח המנהלים הקיימת עם מקדם 
על דוחותיה  האמור לעילאין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעה הכוללת של . קצבה מובטח

  .על שימור תיק הפוליסות ועל הרווחיות הגלומה בהן, על פעילותה, הכספיים
  

מ בחודש יולי "החליטה חברת מידרוג בע, לעיל .סעיף גבעקבות הפרסומים של המפקח כמפורט ב  .ד  
להכניס את תעודות ההתחייבות של חברות הביטוח בכלל ואלו הפועלות בענף חיסכון ארוך , 2012

, ושל חברה מאוחדת מנורה גיוס הון לרבות את תעודות ההתחייבות של החברה, הטווח בפרט
לאחר שמידרוג בחנה את השפעת פרסומי המפקח כאמור  2012בחודש ספטמבר  .לרשימת מעקב

. מרשימת המעקב, ובכללן החברה וחברה מאוחדת  מנורה גיוס הון, הוצאו חברות הביטוח, לעיל
מידרוג ציינה כי תמשיך ותעקוב אחר השפעת ביטול מקדם הקצבה על רווחיותן של חברות הביטוח 

  .בטווח הבינוני והארוך
  

  שינויים מוצעים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי  .ה
  

האוצר  המפקח על הביטוח והממונה על החיסכון ושוק ההון במשרדפרסם  2012, ביולי 2ביום 
חישוב עתודות ביטוח בביטוח ) (ביטוח(נות הפיקוח על שירותים פיננסיים תקה של טיוט") ממונהה("

להלן (חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי  חוזרושל  ")התקנות החדשות(" 2012- ב"התשע, )כללי
הוראות הדין הקיימות בנושא חישוב עתודות ביטוח  עדכון םשעניינ") התיקון המוצע" - ביחד 

  .  בביטוח כללי
  

דרכי חישוב הפרשות לתביעות (בהתאם לתיקון המוצע תבוטלנה תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
השינוי המרכזי שיחול . ובמקומן תבואנה התקנות החדשות, 1984-ה"התשמ, )עתידיות בביטוח כללי

עם כניסת הטיוטות האמורות לתוקף הינו ביטול הדרגתי של עתודת עודף הכנסות על הוצאות 
המחושבת כיום לתקופה של שלוש שנים בענפי ביטוח כללי עם זנב תביעות ארוך ואשר ) העתודה(

  :מחושבת לגביהם הערכה אקטוארית כדלהלן
 

 ;העתודה תחושב למשך שנתיים -  2013, במרס 31החל מהדוחות הכספיים ליום  )1
 ;העתודה תחושב למשך שנה -  2014, במרס 31החל מהדוחות הכספיים ליום  )2
 .הלא יידרש עוד חישוב של עתוד -  2015, במרס 31החל מהדוחות הכספיים ליום  )3
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  )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 8באור 
  
  )המשך( שינויים מוצעים בחישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי  .ה

  
לעניין נוהג מיטבי ") עמדת הממונה("פורסמה טיוטת עמדת הממונה , כצעד משלים לשינוי, בנוסף

לאקטוארים בבואם לחשב עתודות ביטוח בביטוח כללי לצורך הדוחות הכספיים כך שישקפו באופן 
  :את הקביעות הבאות, בין היתר, עמדת הממונה כוללת. ותנאות והולם את ההתחייבויות הביטוחי

  
") fairly likely("פרושה כי קיים סיכוי סביר למדי  "רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח"  .א

כי ההתחייבות הביטוחית שנקבעה תספיק לכיסוי התחייבויות  -לפחות  75%הסתברות של ב -
 . המבטח

על האקטואר לבחור את ההנחות , מת הנחות ומודליםככל שקיימת וודאות רבה יותר בהתא  .ב
. את צפי ההתחייבויות הביטוחיות) "Best Estimate"(והמודלים המתארים באופן הטוב ביותר 

 .מרווח בגין חוסר וודאות, באופן נפרד, לכך יש להוסיף
 ).מוצרים עם זנב התחייבויות ארוך(שיעור היוון תזרים התחייבויות   .ג
יש , )כהגדרתם בחוזר(לצורך חישוב מרווחים בגין חוסר הוודאות בענפים סטטיסטיים  -קיבוץ   .ד

. בענף) או נזק(ניתן לקבץ את הסיכונים מכל שנות החיתום  אך, להתייחס לכל ענף בנפרד
 .ניתן להתייחס לכולם כמקשה אחת, שאינם סטטיסטיים בענפים

 לתאריך הדיווחסות שנמכרו בפרקי זמן הסמוכים קביעת גובה התחייבויות ביטוחיות בגין פולי  .ה
 .תאריך הדיווחולסיכונים לאחר 

  
בוחנת את ההשפעה הכוללת של התיקון המוצע אשר בשלב זה איננה ניתנת להערכה שכן  הקבוצה

  .הממונה אגףמדובר בטיוטה לגביה מתנהלים מגעים בין חברות הביטוח לבין 
  
      הנפקת מניות לחברה האם  .ו

    
  .לעיל 8סעיף , 5ראה באור , הנפיקה החברה מניות לחברה האם 2012בחודש אוגוסט   

  
רצונו להפסיק חבותו כמבטח משנה בשיעור  על, חברהמבטח משנה ל הודיע, 2012בחודש ספטמבר   .ז

בהמשך . 2012, בינואר 1וזאת בתוקף מיום , החברהבחלק מפוליסות ביטוח הבריאות של , 15% - של כ
הסכם מחייב בין הצדדים להפסקת ההתקשרות כאמור  2012, בספטמבר 19ם ביום נחת, לאמור

אשר הינו כיום מבטח , ולאור הסכמתו של מבטח משנה אחר, במקביל").  Cut-offהסכם : "להלן(
לקבל לאחריותו כמבטח משנה גם את עסקי הביטוח , בתחום ביטוחי הבריאות החברהמשנה של 

נחתם עימו הסכם ביטוח , ואילך 2012, בינואר 1 -בתוקף מיום ה, Cut- off -אשר נכללו בהסכם ה
הכולל קבלת אחריות מלאה ורציפה לעסקי הביטוח בתחום , 2012, בספטמבר 24משנה חליפי ביום 

למעט לגבי (ובשיעור זהה , Cut- off -ביטוח המשנה בגינם הופסק מכוח הסכם האשר  ,הבריאות
: להלן(וזאת בנוסף לחלקו כיום בביטוח המשנה האמור , )פיצויכמות מוגבלת ושולית של פוליסות 

כי ההסכם החליפי כולל גם הסדר לגבי העברת עסקי ביטוח משנה חדשים , יצויין"). ההסכם החליפי"
כתוצאה .  החברהבמרבית פעילות ביטוחי הבריאות של  25%בשיעור של עד , 2014עד  2012לשנים 

רווח חד פעמי  2012ברבעון השלישי של שנת  החברהרשמה  ,מהחתימה על שני ההסכמים כאמור
  .ח לאחר מס"מיליוני ש 32 -וכ ח לפני מס"מיליוני ש 50 -בסך של כ
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  מסים על ההכנסה   -: 9באור 
  

, )תיקון) (רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(פורסם צו מס ערך מוסף  2012בחודש אוגוסט   . א  
מהשכר  17%אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על  2012- ב"התשע

ההוראה . מהרווח שהופק 17%ששולם בעד עבודה בחודש ספטמבר ואילך ואילו מס הרווח יעמוד על 
הצו האמור ביטל את הוראת . תחול לגבי שליש מהרווח בשנה זו 2012לגבי מס הרווח בשנת המס 

  .יימת בנושאהשעה שהיתה ק
  

  :כספיים מוסדות החלים על הסטטוטוריים המס שיעורי להלן
  

 
שיעור מס 
  חברות

שיעור מס 
  רווח

שיעור מס 
כולל במוסדות

 כספיים
 % שנה

     
2011 24  16.00 34.48 
2012  25  16.33 (* 35.53 
 35.90 17.00  25ואילך 2013

  
  .משוקללמס שיעור   *)
  

  .קבוצההאמור בשיעור מס הרווח אין השפעה מהותית על הרווח הכולל של ה לשינוי  
  

המאריך , נחתם הסכם בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס 2012 ,אוקטוברב 15יום ב  .ב  
 2010 -ו 2009, 2008אשר האחרון שבהם התייחס לשנות המס , מיםהקוד מיםשל ההסכ םאת תוקפ

 30וכן לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  2011הדוחות הכספיים לשנת  .2011לשנת המס 
.נערכו בהתאם לעקרונות ההסכם האמור 2012, בספטמבר
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 

  להנחיות המפקח על הביטוח

  
לפי הערוכים , )דוחות סולו - להלן ( הלן נתונים כספיים תמציתיים על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים של החברהל

  :למעט העניינים הבאים) IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים 
  
   .מדידת ההשקעות בחברות מוחזקות המחושבת על בסיס אקוויטי  . א
  
א יבמקרקעין המוחזקות באמצעות חברה מוחזקת שהחזקת זכויות אלה הזכויות במקרקעין כוללות גם זכויות   . ב

  .עיסוקה היחיד
  

  על המצב הכספי ותדוח
  

  

  ליום
  בדצמבר 31  בספטמבר  30ליום 

2012  2011  2011  

  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  302,880   670,661   312,394   נכסים בלתי מוחשיים 

  793,221   775,068   842,170   הוצאות רכישה נדחות

  333,044   168,380   374,920   רכוש קבוע

  452,258   953,484   501,282   השקעות בחברות מוחזקות

  56,237   55,816   54,579   ן להשקעה "נדל

  1,269,668   1,252,079   1,375,985   נכסי ביטוח משנה

  89,742   74,112   76,974   נכסי מסים שוטפים

  159,063   209,995   241,286   ויתרות חובהחייבים 

  448,333   515,500   518,301   פרמיות לגבייה

  11,466,241   11,171,261   12,447,790   השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

  :השקעות פיננסיות אחרות

  2,950,376   2,451,402   2,785,211   נכסי חוב סחירים 

  4,956,755   4,914,896   5,054,223   סחיריםנכסי חוב שאינם 

  230,680   202,106   217,596   מניות

  332,541   311,266   345,986   אחרות

  8,470,352   7,879,670   8,403,016   כ השקעות פיננסיות אחרות "סה

  535,315   449,875   616,638   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  131,068   167,118   309,735   מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

  620,003   -    -    נכסים המיועדים לחלוקה לבעלים

  25,127,425   24,343,019   26,075,070   סך כל הנכסים

  12,124,752   11,741,986   13,167,053   סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה תמצית נתונים המתייחסים 

  )המשך(   להנחיות המפקח על הביטוח

  

  
  )המשך(  על המצב הכספי ותדוח

  
  

  ליום

  בדצמבר 31  בספטמבר  30ליום 

2012  2011  2011  

  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  :הון

  291,331   291,331   291,332   הון מניות

  324,687   324,687   333,486   פרמיה על מניות

  95,527   73,298   174,024   קרנות הון

  1,204,748   1,179,525   755,415   עודפים

  1,916,293   1,868,841   1,554,257   כ הון "סה

  :התחייבויות

  8,766,076   8,749,365   9,168,781   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

  11,791,979   11,435,344   12,979,034   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

  73,011   46,384   40,531   התחייבויות בגין מסים נדחים

  123,696   119,588   117,758   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  1,115,910   986,481   988,185   זכאים ויתרות זכות

  1,340,460   1,137,016   1,226,524   התחייבויות פיננסיות

  23,211,132   22,474,178   24,520,813   סך כל ההתחייבויות

  25,127,425   24,343,019   26,075,070   סך כל ההון וההתחייבויות
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("החברה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של 

  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  דוחות רווח והפסד

  
  

  לשנה

  שהסתיימה 

  ביום  חודשים שהסתיימו 3 -ל  חודשים שהסתיימו 9 -ל

  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום 

2012  2011  2012  2011  2011    

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  3,771,801   958,616   1,006,080   2,815,853   2,990,843   פרמיות שהורווחו ברוטו

  846,493   208,212   213,958   647,522   614,555   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

  2,925,308   750,404   792,122   2,168,331   2,376,288   פרמיות שהורווחו בשייר
נטו והכנסות , מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  )104,001(  )644,501(  776,153   )480,546(  1,398,128   מימון

  94,232   23,245   25,723   70,914   74,980   הכנסות מדמי ניהול 

  183,860   44,934   46,964   143,303   136,952   הכנסות מעמלות

  829   )4(  12   71   33   אחרות) הוצאות(הכנסות 

  3,100,228   174,078   1,640,974   1,902,073   3,986,381   סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  2,531,255   88,316   1,361,018   1,445,879   3,404,692   וחוזי השקעה ברוטו  ביטוח

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
  )552,297(  )136,258(  )175,066(  )393,746(  )466,682(  ביטוחבהתחייבויות בגין חוזי  ובשינוי

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  1,978,958   )47,942(  1,185,952   1,052,133   2,938,010   וחוזי השקעה בשייר  ביטוח
הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
  713,210   177,153   202,503   541,000   588,371   אחרות

  369,045   95,298   87,106   270,914   257,807   הוצאות הנהלה וכלליות

  98,686   21,501   27,226   76,833   77,102   הוצאות מימון

  3,159,899   246,010   1,502,787   1,940,880   3,861,290   סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות 

  53,627   9,346   16,235   22,440   34,107   לפי שיטת השווי המאזני

  )6,044(  )62,586(  154,422   )16,367(  159,198   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )4,088(  )19,164(  49,206   )6,767(  )7,248(  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

  )1,956(  )43,422(  105,216   )9,600(  166,446   מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח נקי 
רווח נקי מפעילות המיועדת לחלוקה 

  54,738   9,478   -    37,159   5,575   לבעלים

  52,782   )33,944(  105,216   27,559   172,021   )הפסד(רווח נקי 
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 

  )המשך( הביטוחלהנחיות המפקח על 

  
  
  

  על הרווח הכוללדוחות 
  
  

  לשנה

  שהסתיימה 

  ביום  חודשים שהסתיימו 3 -ל  חודשים שהסתיימו 9 -ל

  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום 

2012  2011  2012  2011  2011    

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  52,782   )33,944(  105,216   27,559   172,021   )הפסד(רווח נקי 

  :כולל אחר) הפסד(רווח 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  9,379   6,510   71   6,521   4,018   של פעילויות חוץ
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

כזמינים למכירה שנזקף לקרנות  המסווגים
  )158,161(  )90,146(  83,143   )177,260(  106,339   הון

רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים 
המסווגים כזמינים למכירה  פיננסיים

  10,475   16,358   )11,039(  2,630   )21,777(  שהועברו לדוחות רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים 

כזמינים למכירה שהועבר לדוחות  המסווגים
  33,441   17,599   464   32,057   17,014   רווח והפסד

כולל אחר של ) הפסד(חלק החברה ברווח 
המטופלת לפי שיטת השווי  חברה מוחזקת

  )16,245(  )9,460(  10,114   )18,967(  12,126   המאזני

כולל לפני מסים על ההכנסה ) הפסד(רווח 
  )121,111(  )59,139(  82,753   )155,019(  117,720   )הטבת מס(

המתייחסים ) מס הטבת(מסים על ההכנסה 
  )34,448(  )16,948(  26,915   )46,460(  38,454   כולל אחר) הפסד(של רווח  לרכיבים

  )86,663(  )42,191(  55,838   )108,559(  79,266   נטו, כולל אחר) הפסד(רווח 

  )33,881(  )76,135(  161,054   )81,000(  251,287   כולל) הפסד(הכל רווח - סך
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  

  מגזרי פעילות סולו
  

  2012, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9 -ל

  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  ביטוח חיים

  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח

  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
  2,990,843   -    2,990,843   -    -    1,355,087   311,317   1,324,439   פרמיות שהורווחו ברוטו

  614,555   -    614,555   -    -    442,958   78,785   92,812   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  2,376,288   -    2,376,288   -    -    912,129   232,532   1,231,627   פרמיות שהורווחו בשייר

  1,398,128   -    1,398,128   )11,638(  58,532   139,719   32,995   1,178,520   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  74,980   -    74,980   -    -    -    -    74,980   הכנסות מדמי ניהול
  136,952   -    136,952   -    -    107,376   6,982   22,594   הכנסות מעמלות
  33   -    33   -    33   -    -    -    הכנסות אחרות
  3,986,381   -    3,986,381   )11,638(  58,565   1,159,224   272,509   2,507,721   סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
  3,404,692   -    3,404,692   -    -    940,959   249,620   2,214,113   וחוזי השקעה 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )466,682(  -    )466,682(  -    -    )261,325(  )151,590(  )53,767(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 
  2,938,010   -    2,938,010   -    -    679,634   98,030   2,160,346   וחוזי השקעה 

  588,371   -    588,371   -    -    287,927   81,205   219,239   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  257,807   -    257,807   )11,638(  15,679   65,439   34,970   153,357   וכלליותהוצאות הנהלה 
  77,102   -    77,102   -    66,380   5,701   168   4,853   הוצאות מימון

  3,861,290   -    3,861,290   )11,638(  82,059   1,038,701   214,373   2,537,795   סך כל ההוצאות
המטופלות לפי שיטת חלק בתוצאות חברות מוחזקות 

  34,107   5,575   39,682   -    5,389   25,461   -    8,832   השווי המאזני
  159,198   5,575   164,773   -    )18,105(  145,984   58,136   )21,242(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  117,720   -    117,720   -    26,707   54,742   7,556   28,715   רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
  276,918   5,575   282,493   -    8,602   200,726   65,692   7,473   סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

  2012,  בספטמבר 30ליום 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי 

  9,168,781   -    9,168,781   -    -    3,531,941   705,311   4,931,529   תשואה

  12,979,034   -    12,979,034   -    -    -    49,415   12,929,619   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  

  )המשך( פעילות סולומגזרי 
  

  2011,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל

  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  ביטוח חיים

  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח

  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
  2,815,853   -    2,815,853   -    -    1,289,852   275,413   1,250,588   שהורווחו ברוטופרמיות 

  647,522   -    647,522   -    -    480,549   76,493   90,480   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  2,168,331   -    2,168,331   -    -    809,303   198,920   1,160,108   פרמיות שהורווחו בשייר

  )480,546(  -    )480,546(  )10,333(  27,752   119,783   20,614   )638,362(  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  70,914   -    70,914   -    -    -    -    70,914   הכנסות מדמי ניהול
  143,303   -    143,303   -    -    114,912   9,284   19,107   הכנסות מעמלות
  71   -    71   -    71   -    -    -    הכנסות אחרות
  1,902,073   -    1,902,073   )10,333(  27,823   1,043,998   228,818   611,767   סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
  1,445,879   -    1,445,879   -    -    880,854   187,801   377,224   וחוזי השקעה 

 חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
  )393,746(  -    )393,746(  -    -    )262,530(  )74,830(  )56,386(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 
  1,052,133   -    1,052,133   -    -    618,324   112,971   320,838   וחוזי השקעה 

  541,000   -    541,000   -    -    279,567   61,613   199,820   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  270,914   -    270,914   )10,333(  11,354   83,517   23,996   162,380   הוצאות הנהלה וכלליות

  76,833   -    76,833   -    66,295   6,292   4   4,242   הוצאות מימון
  1,940,880   -    1,940,880   )10,333(  77,649   987,700   198,584   687,280   סך כל ההוצאות

חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
  22,440   37,159   59,599   -    2,937   13,477   -    43,185   השווי המאזני

  )16,367(  37,159   20,792   -    )46,889(  69,775   30,234   )32,328(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
  )155,019(  -    )155,019(  -    )50,114(  )80,842(  )5,781(  )18,282(  על ההכנסההפסד כולל אחר לפני מסים 

  )171,386(  37,159   )134,227(  -    )97,003(  )11,067(  24,453   )50,610(  הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך כל הרווח 

  2011,  בספטמבר 30ליום 
השקעה שאינם תלויי התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

  8,749,365   -    8,749,365   -    -    3,397,226   602,309   4,749,830   תשואה

  11,435,344   -    11,435,344   -    -    -    47,712   11,387,632   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  

  )המשך( מגזרי פעילות סולו
  

  2012, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  ביטוח חיים

  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח

  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
  1,006,080   -    1,006,080   -    -    456,553   106,662   442,865   פרמיות שהורווחו ברוטו

  213,958   -    213,958   -    -    153,493   26,776   33,689   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  792,122   -    792,122   -    -    303,060   79,886   409,176   פרמיות שהורווחו בשייר

  776,153   -    776,153   )3,908(  34,196   44,510   14,249   687,106   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  25,723   -    25,723   -    -    -    -    25,723   הכנסות מדמי ניהול
  46,964   -    46,964   -    -    35,990   2,581   8,393   הכנסות מעמלות
  12   -    12   -    12   -    -    -    הכנסות אחרות

  1,640,974   -    1,640,974   )3,908(  34,208   383,560   96,716   1,130,398   סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 

  1,361,018   -    1,361,018   -    -    287,869   72,481   1,000,668   וחוזי השקעה 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  )175,066(  -    )175,066(  -    -    )82,408(  )79,313(  )13,345(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 

  1,185,952   -    1,185,952   -    -    205,461   )6,832(  987,323   וחוזי השקעה 
  202,503   -    202,503   -    -    98,878   27,758   75,867   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  87,106   -    87,106   )3,908(  2,574   22,706   11,805   53,929   הוצאות הנהלה וכלליות
  27,226   -    27,226   -    23,277   2,052   64   1,833   הוצאות מימון

  1,502,787   -    1,502,787   )3,908(  25,851   329,097   32,795   1,118,952   סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

  16,235   -    16,235   -    833   14,537   -    865   השווי המאזני
  154,422   -    154,422   -    9,190   69,000   63,921   12,311   רווח לפני מסים על ההכנסה

  82,753   -    82,753   -    15,347   40,806   5,645   20,955   כולל אחר לפני מסים על ההכנסה רווח

  237,175   -    237,175   -    24,537   109,806   69,566   33,266   סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  

  )המשך( מגזרי פעילות סולו
  

  2011, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  ביטוח חיים

  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח

  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש
  958,616   -    958,616   -    -    428,828   93,449   436,339   פרמיות שהורווחו ברוטו

  208,212   -    208,212   -    -    152,768   25,246   30,198   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  750,404   -    750,404   -    -    276,060   68,203   406,141   פרמיות שהורווחו בשייר

  )644,501(  -    )644,501(  )3,935(  )7,791(  23,753   2,669   )659,197(  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  23,245   -    23,245   -    -    -    -    23,245   הכנסות מדמי ניהול
  44,934   -    44,934   -    -    35,644   2,096   7,194   הכנסות מעמלות
  )4(  -    )4(  -    )4(  -    -    -    הכנסות אחרות

  174,078   -    174,078   )3,935(  )7,795(  335,457   72,968   )222,617(  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 

  88,316   -    88,316   -    -    289,667   63,032   )264,383(  וחוזי השקעה 
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  )136,258(  -    )136,258(  -    -    )95,530(  )24,851(  )15,877(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 

  )47,942(  -    )47,942(  -    -    194,137   38,181   )280,260(  וחוזי השקעה 
  177,153   -    177,153   -    -    89,090   18,377   69,686   שיווק והוצאות רכישה אחרותהוצאות , עמלות

  95,298   -    95,298   )3,935(  3,740   29,559   8,352   57,582   הוצאות הנהלה וכלליות
  21,501   -    21,501   -    18,244   2,141   1   1,115   הוצאות מימון

  246,010   -    246,010   )3,935(  21,984   314,927   64,911   )151,877(  סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

  9,346   9,478   18,824   -    )2,293(  7,556   -    13,561   השווי המאזני
  )62,586(  9,478   )53,108(  -    )32,072(  28,086   8,057   )57,179(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )59,139(  -    )59,139(  -    )13,390(  )35,786(  )2,481(  )7,482(  כולל אחר לפני מסים על ההכנסההפסד 

  )121,725(  9,478   )112,247(  -    )45,462(  )7,700(  5,576   )64,661(  הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך כל הרווח 
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("של החברה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים 
  

  )המשך( מגזרי פעילות סולו
  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  פעילות

  מיועדת   לא מיוחס  ביטוח חיים
  לחלוקה  התאמות  למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך

  כ"סה  לבעלים  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח
  מבוקר 

  ח "אלפי ש
  3,771,801   -    3,771,801   -    -    1,719,710   370,920   1,681,171   פרמיות שהורווחו ברוטו

  846,493   -    846,493   -    -    626,052   101,862   118,579   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  2,925,308   -    2,925,308   -    -    1,093,658   269,058   1,562,592   פרמיות שהורווחו בשייר

  )104,001(  -    )104,001(  )14,335(  33,880   152,542   28,118   )304,206(  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  94,232   -    94,232   -    -    -    -    94,232   הכנסות מדמי ניהול
  183,860   -    183,860   -    -    149,415   9,617   24,828   הכנסות מעמלות
  829   -    829   -    829   -    -    -    הכנסות אחרות
  3,100,228   -    3,100,228   )14,335(  34,709   1,395,615   306,793   1,377,446   סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
  2,531,255   -    2,531,255   -    -    1,211,360   239,487   1,080,408   וחוזי השקעה 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )552,297(  -    )552,297(  -    -    )382,333(  )99,093(  )70,871(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר 
  1,978,958   -    1,978,958   -    -    829,027   140,394   1,009,537   וחוזי השקעה 

  713,210   -    713,210   -    -    369,223   82,112   261,875   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  369,045   -    369,045   )14,335(  17,865   110,308   30,513   224,694   הוצאות הנהלה וכלליות

  98,686   -    98,686   -    78,911   8,376   1,082   10,317   הוצאות מימון
  3,159,899   -    3,159,899   )14,335(  96,776   1,316,934   254,101   1,506,423   סך כל ההוצאות

חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
  53,627   54,738   108,365   -    8,111   28,911   -    71,343   השווי המאזני

  )6,044(  54,738   48,694   -    )53,956(  107,592   52,692   )57,634(  ההכנסה לפני מסים על) הפסד(רווח 
  )121,111(  -    )121,111(  -    )31,973(  )71,769(  )4,616(  )12,753(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  )127,155(  54,738   )72,417(  -    )85,929(  35,823   48,076   )70,387(  הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך כל הרווח 

  2011, בדצמבר 31ליום 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי 

  8,766,076   -    8,766,076   -    -    3,379,847   610,332   4,775,897   תשואה

  11,791,979   -    11,791,979   -    -    -    45,811   11,746,168   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 

  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  סולו -נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 

  

  2012, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9 -ל

    ענפי חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  1,466,099   211,957   395,156   530,049   328,937   פרמיות ברוטו
  495,873   96,506   248,596   144,833   5,938   ביטוח משנהפרמיות 

  970,226   115,451   146,560   385,216   322,999   פרמיות בשייר

  )58,097(  )11,963(  )2,265(  )24,978(  )18,891(  בשייר, שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה

  912,129   103,488   144,295   360,238   304,108   פרמיות שהורווחו בשייר

  139,719   34,806   4,892   14,876   85,145   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  107,376   8,388   60,521   38,467   -    הכנסות מעמלות

  1,159,224   146,682   209,708   413,581   389,253   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  940,959   113,723   196,915   374,468   255,853   ביטוח ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )261,325(  )36,258(  )124,153(  )87,776(  )13,138(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  679,634   77,465   72,762   286,692   242,715   ביטוח בשייר 

  287,927   39,638   102,891   118,759   26,639   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  65,439   7,896   18,567   20,528   18,448   הוצאות הנהלה וכלליות

  5,701   704   1,489   1,736   1,772   הוצאות מימון

  1,038,701   125,703   195,709   427,715   289,574   סך כל ההוצאות

  חלק בתוצאות חברה מוחזקת המטופלת לפי 
  25,461   )2,951(  2,871   512   25,029   שיטת השווי המאזני 

  145,984   18,028   16,870   )13,622(  124,708   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  54,742   11,417   1,709   6,326   35,290   רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
הכולל לפני מסים על ) ההפסד(סך כל הרווח 

  200,726   29,445   18,579   )7,296(  159,998   ההכנסה

  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,531,941   1,012,399   384,258   491,790   1,643,494   )בלתי מבוקר( 2012, בספטמבר 30ליום 

  
  

בתי עסק ודירות אשר הפעילות בגינם , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אובדן רכוש  *) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 79%מהווה 

  
ואחריות מקצועית אשר הפעילות ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)

 .נפים אלומסך הפרמיות בע 83%בגינם מהווה 
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 

  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( סולו -נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 

  
  

  2011,  בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל

    חבויותענפי   ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  1,352,069   177,938   374,839   489,707   309,585   פרמיות ברוטו
  435,102   76,974   225,151   128,139   4,838   פרמיות ביטוח משנה

  916,967   100,964   149,688   361,568   304,747   פרמיות בשייר

  )107,664(  )9,634(  )11,497(  )30,162(  )56,371(  בשייר, שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה

  809,303   91,330   138,191   331,406   248,376   פרמיות שהורווחו בשייר

  119,783   31,069   4,507   10,970   73,237   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  114,912   11,842   61,054   38,384   3,632   הכנסות מעמלות

  1,043,998   134,241   203,752   380,760   325,245   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  880,854   103,803   140,692   375,464   260,895   ביטוח ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )262,530(  )37,783(  )76,033(  )113,770(  )34,944(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  618,324   66,020   64,659   261,694   225,951   ביטוח בשייר 

  279,567   37,026   96,644   119,627   26,270   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  83,517   9,177   24,089   27,466   22,785   הוצאות הנהלה וכלליות

  6,292   588   1,801   2,118   1,785   הוצאות מימון

  987,700   112,811   187,193   410,905   276,791   סך כל ההוצאות

  חלק בתוצאות חברה מוחזקת המטופלת לפי 
  13,477   )2,051(  2,816   973   11,739   שיטת השווי המאזני 

  69,775   19,379   19,375   )29,172(  60,193   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )80,842(  )17,366(  )2,688(  )8,343(  )52,445(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

הכולל לפני מסים על ) ההפסד(סך כל הרווח 
  )11,067(  2,013   16,687   )37,515(  7,748   ההכנסה

  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,397,226   969,966   347,460   452,311   1,627,489   )בלתי מבוקר( 2011, בספטמבר 30ליום 

  
  

בתי עסק ודירות אשר הפעילות בגינם , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אובדן רכוש  *) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 79%מהווה 

  
ואחריות מקצועית אשר הפעילות ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)

 .מסך הפרמיות בענפים אלו 81%בגינם מהווה 
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ם לצורך חישוב דרישות ההון בהתא") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 

  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( סולו -נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 

  
  

  2012, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

    ענפי חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  435,090   65,311   111,168   160,927   97,684   פרמיות ברוטו
  146,385   34,840   66,922   42,517   2,106   פרמיות ביטוח משנה

  288,705   30,471   44,246   118,410   95,578   פרמיות בשייר

  14,355   3,039   3,171   1,489   6,656   בשייר, שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה

  303,060   33,510   47,417   119,899   102,234   פרמיות שהורווחו בשייר

  44,510   11,119   1,539   4,558   27,294   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  35,990   2,352   20,909   12,729   -    הכנסות מעמלות

  383,560   46,981   69,865   137,186   129,528   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  287,869   34,934   47,240   119,874   85,821   ביטוח ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )82,408(  )16,905(  )24,983(  )30,793(  )9,727(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  205,461   18,029   22,257   89,081   76,094   ביטוח בשייר 

  98,878   12,981   35,700   40,832   9,365   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  22,706   2,839   6,303   7,260   6,304   הוצאות הנהלה וכלליות

  2,052   239   532   747   534   הוצאות מימון

  329,097   34,088   64,792   137,920   92,297   סך כל ההוצאות

  חלק בתוצאות חברה מוחזקת המטופלת לפי 
  14,537   )963(  1,180   764   13,556   שיטת השווי המאזני 

  69,000   11,930   6,253   30   50,787   רווח לפני מסים על ההכנסה

  40,806   8,311   1,254   4,739   26,502   רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  109,806   20,241   7,507   4,769   77,289   ההכנסהסך כל הרווח הכולל לפני מסים על 
  

  
בתי עסק ודירות אשר הפעילות בגינם , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אובדן רכוש  *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 80%מהווה 
  

ואחריות מקצועית אשר הפעילות ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 80%בגינם מהווה 

 
  

  

  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים ביניים לדוחות הכספיים' א נספח

 

 64

לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 

  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( סולו -נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 

  
  

  2011, בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

    ענפי חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  416,497   55,359   111,184   151,174   98,780   פרמיות ברוטו
  133,621   29,350   64,831   37,662   1,778   פרמיות ביטוח משנה

  282,876   26,009   46,353   113,512   97,002   פרמיות בשייר

  )6,816(  3,305   642   )2,432(  )8,331(  בשייר, שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה

  276,060   29,314   46,995   111,080   88,671   פרמיות שהורווחו בשייר

  23,753   6,145   815   1,994   14,799   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  35,644   4,040   18,985   12,047   572   הכנסות מעמלות

  335,457   39,499   66,795   125,121   104,042   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  289,667   34,654   61,557   123,785   69,671   ביטוח ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )95,530(  )14,425(  )39,007(  )33,628(  )8,470(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  194,137   20,229   22,550   90,157   61,201   ביטוח בשייר 

  89,090   11,811   32,428   36,796   8,055   והוצאות רכישה אחרותהוצאות שיווק , עמלות

  29,559   3,247   8,505   9,958   7,849   הוצאות הנהלה וכלליות

  2,141   232   617   708   584   הוצאות מימון

  314,927   35,519   64,100   137,619   77,689   סך כל ההוצאות

  חלק בתוצאות חברה מוחזקת המטופלת לפי 
  7,556   )860(  890   )508(  8,034   שיטת השווי המאזני 

  28,086   3,120   3,585   )13,006(  34,387   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )35,786(  )7,435(  )1,142(  )3,687(  )23,522(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
הכולל לפני מסים על ) ההפסד(סך כל הרווח 

  )7,700(  )4,315(  2,443   )16,693(  10,865   ההכנסה
  

בתי עסק ודירות אשר הפעילות בגינם , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אובדן רכוש  *) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 93%מהווה 

  
ואחריות מקצועית אשר הפעילות ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 81%בגינם מהווה 
  
  
  
  
 



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים ביניים לדוחות הכספיים' א נספח

 

 65

לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 

  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( סולו -נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי 

  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום 

    ענפי חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  מבוקר

  ח"אלפי ש

  1,727,344   220,756   482,269   626,429   397,890   פרמיות ברוטו
  557,331   95,769   291,167   162,878   7,517   ביטוח משנהפרמיות 

  1,170,013   124,987   191,102   463,551   390,373   פרמיות בשייר

  )76,355(  )4,317(  )7,368(  )17,780(  )46,890(  בשייר, שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה

  1,093,658   120,670   183,734   445,771   343,483   פרמיות שהורווחו בשייר

  152,542   39,378   5,705   13,298   94,161   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  149,415   15,366   81,291   48,987   3,771   הכנסות מעמלות

  1,395,615   175,414   270,730   508,056   441,415   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  1,211,360   139,888   237,711   516,145   317,616   ביטוח ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )382,333(  )46,218(  )149,028(  )154,820(  )32,267(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  829,027   93,670   88,683   361,325   285,349   ביטוח בשייר 

  369,223   48,927   127,542   157,336   35,418   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  110,308   11,881   31,647   36,576   30,204   הוצאות הנהלה וכלליות

  8,376   884   2,262   2,393   2,837   הוצאות מימון

  1,316,934   155,362   250,134   557,630   353,808   סך כל ההוצאות

  חלק בתוצאות חברה מוחזקת המטופלת לפי 
  28,911   )2,469(  4,563   1,627   25,190   שיטת השווי המאזני 

  107,592   17,583   25,159   )47,947(  112,797   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )71,769(  )15,380(  )2,385(  )7,148(  )46,856(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

הכולל לפני מסים על ) ההפסד(הרווח  סך כל
  35,823   2,203   22,774   )55,095(  65,941   ההכנסה

  ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,379,847   960,199   369,458   449,782   1,600,408   )מבוקר( 2011, בדצמבר 31ליום 

  
  

בתי עסק ודירות אשר הפעילות בגינם , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אובדן רכוש  *) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 79%מהווה 

  
ואחריות מקצועית אשר הפעילות ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)

 .בענפים אלומסך הפרמיות  81%בגינם מהווה 
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  תלויי תשואה והשקעות פיננסיות אחרות חוזיםפירוט נכסים עבור 
  
  נכסים עבור חוזים תלויי תשואה  .א
  

  :תלויי תשואה להלן פירוט הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה  
  

  

  בספטמבר 30ליום 
 31ליום 

  בדצמבר
2012  2011  2011  

  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  :השקעות פיננסיות

  4,001,963   4,037,138   4,375,588   נכסי חוב סחירים

  3,082,928   3,061,697   3,244,650   נכסי חוב שאינם סחירים 

  2,682,486   2,486,492   2,962,349   מניות

  1,698,864   1,585,934   1,865,203   השקעות פיננסיות אחרות

  11,466,241   11,171,261   12,447,790   סך הכל השקעות פיננסיות

  535,315   449,875   616,638   מזומנים ושווי מזומנים

  123,196   120,850   102,625   אחר

  12,124,752   11,741,986   13,167,053   סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
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  )המשך(  תלויי תשואה והשקעות פיננסיות אחרות חוזיםפירוט נכסים עבור 
  
  השקעות פיננסיות אחרות  .ב
  

  
  2012, בספטמבר 30ליום 

  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח
  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד

  בלתי מבוקר  פירוט

  ח "אלפי ש  בסעיף

  3,533,521   -    3,329,862   203,659   ג  נכסי חוב סחירים
  5,402,060   5,402,060   -    -    ד  נכסי חוב שאינם סחירים

  249,067   -    234,217   14,850   ה  מניות
  404,311   -    314,018   90,293   ו  אחרות

  9,588,959   5,402,060   3,878,097   308,802   כ"סה
  
  

  2011, בספטמבר 30ליום 
  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח
  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד

  בלתי מבוקר  פירוט

  ח "אלפי ש  בסעיף

  3,502,136   -    3,040,347   461,789   ג  נכסי חוב סחירים
  5,208,656   5,208,656   -    -    ד  נכסי חוב שאינם סחירים

  258,619   -    231,267   27,352   ה  מניות
  445,426   -    185,183   260,243   ו  אחרות

  9,414,837   5,208,656   3,456,797   749,384   כ"סה
  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח
  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד

  מבוקר  פירוט

  ח "אלפי ש  בסעיף

  3,679,513   -    3,149,459   530,054   ג  נכסי חוב סחירים
  5,248,752   5,248,752   -    -    ד  נכסי חוב שאינם סחירים

  262,170   -    239,708   22,462   ה  מניות
  392,053   -    187,041   205,012   ו  אחרות

  9,582,488   5,248,752   3,576,208   757,528   כ"סה
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  )המשך(  תלויי תשואה והשקעות פיננסיות אחרות חוזיםפירוט נכסים עבור 
  
  נכסי חוב סחירים  .ג
  

  
  2012, בספטמבר 30ליום 

 עלות מופחתת  הערך בספרים
  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  1,610,378   1,685,612   אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  1,823,056   1,845,810   נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

  2,426   2,099   נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה  

  3,435,860   3,533,521   סך הכל נכסי חוב סחירים

  65,994   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  2011, בספטמבר 30ליום 
 עלות מופחתת  הערך בספרים

  בלתי מבוקר
  ח"אלפי ש

  1,767,171   1,807,102   אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  1,738,089   1,690,668   נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

  5,886   4,366   נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה  

  3,511,146   3,502,136   סך הכל נכסי חוב סחירים

  63,279   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
 עלות מופחתת  הערך בספרים
  מבוקר 

  ח"אלפי ש

  1,870,405   1,933,643   אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  1,795,653   1,742,199   נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

  4,393   3,671   נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה  

  3,670,451   3,679,513   נכסי חוב סחירים סך הכל

  67,050   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  )המשך( תלויי תשואה והשקעות פיננסיות אחרות חוזיםפירוט נכסים עבור 
  
  נכסי חוב שאינם סחירים  .ד

  

  2012, בספטמבר 30ליום 

  שווי הוגן  ערך בספרים

  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  2,999,567   2,406,757   ח מיועדות"אג  

  :נכסי חוב אחרים

  3,155,901   2,995,037   נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

  266   266   נכסי חוב אחרים ניתנים להמרה  

  6,155,734   5,402,060   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  96,935   )במצטבר(קבועות שנזקפו לרווח והפסד ירידות ערך 
  
  

  2011, בספטמבר 30ליום 

  שווי הוגן  ערך בספרים

  בלתי מבוקר

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  2,879,662   2,370,121   ח מיועדות"אג  

  :נכסי חוב אחרים

  2,865,514   2,838,535   נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

  5,745,176   5,208,656   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  93,413   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 

  שווי הוגן  ערך בספרים

  מבוקר 

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  2,894,471   2,366,397   ח מיועדות"אג  

  :נכסי חוב אחרים

  2,938,814   2,882,355   נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

  5,833,285   5,248,752   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  91,475   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  )המשך(  תלויי תשואה והשקעות פיננסיות אחרות חוזיםפירוט נכסים עבור 
  
  מניות  .ה

  

  2012, בספטמבר 30ליום 

  עלות  הערך בספרים

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  265,940   234,615   מניות סחירות

  10,885   14,452   מניות שאינן סחירות

  276,825   249,067   סך הכל מניות 

  73,817   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  2011, בספטמבר 30ליום 

  עלות  הערך בספרים

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  305,406   249,172   מניות סחירות

  7,492   9,447   מניות שאינן סחירות

  312,898   258,619   סך הכל מניות 

  71,470   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  מבוקר 

  ח"אלפי ש

  297,198   252,091   סחירותמניות 

  6,803   10,079   מניות שאינן סחירות

  304,001   262,170   סך הכל מניות 

  72,331   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  )המשך(  תלויי תשואה והשקעות פיננסיות אחרות חוזיםפירוט נכסים עבור 
  
  אחרותהשקעות פיננסיות   .ו
  

  

  2012, בספטמבר 30ליום 

  עלות  הערך בספרים

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  225,905   238,122   השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  154,241   166,189   השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  380,146   404,311   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  22,089   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  2011, בספטמבר 30ליום 

  עלות  הערך בספרים

  בלתי מבוקר

  ח"אלפי ש

  272,493   272,092   השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  174,360   173,334   שאינן סחירותהשקעות פיננסיות אחרות 

  446,853   445,426   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  23,341   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  מבוקר

  ח"אלפי ש

  227,415   226,483   השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  169,646   165,570   פיננסיות אחרות שאינן סחירותהשקעות 

  397,061   392,053   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  27,615   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  

    
קרנות , תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל  

  .מוצרים מובניםואופציות , חוזים עתידיים, נגזרים פיננסים, השקעה
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
  


