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תשנ"ח 1998-ובהתאם
ח )פרטי דין וחשבון( ,הת
תאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
זה נערך בהת
דוח ה
ת ניירות
מס'  ,2007-1-1ומס'  ,20010-1-4אשר החיילו את תקנות
לחוזרי המפקח על הביטוח מס'  2006-1-3ומ
י
טחים ,בשינוייים המתחייבבים מאופי פפעילותם,
ם( ,התש"ל ,19770-על מבט
תיים ומידיים
ערך )דדוחות תקופת
אם לחוזרים נוספים
ת ,וכן בהתא
מהנדרש לפי התקננות האמורות
ש
שונה
ם ,תוך קביעעת פירוט ש
לעיתים
סמו על ידי הממפקח מעת ללעת.
שפורס
ועסקיה ותחומי פעיילותה ,כולל גם מידע
ה
חותה
העוסק בתיאור החבברה ,התפתח
ק
זה בדוח התק ופתי,
פרק ה
הינו מידע בללתי וודאי
צופה פפני עתיד ,כההגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .19968-מידע צופה פני עתיד ה
ת החברה
וכולל את הערכות
ל
פרסום הדוח
ם
פורמציה הקייימת בחברה בבמועד
העתיד ,המבוססס על האינפ
לגבי ה
התוצאות בפפועל עשויות להיות שונוות באופן מהותי מן
סום הדוח .ה
או כווונותיה ,נכון למועד פרס
קטעים המכיללים מידע
ם מסוימים ,נניתן לזהות ק
ממידע זה .במקרים
ע
אות המוערכוות או המשתמעות
התוצא
פעת מילים כגוון" :החברה/ההקבוצה מערריכה"" ,החברה/הקבוצה סבורה",
צופה פני עתיד עעל ידי הו ת
ה ,אך ייתכן ככי מידע זה יופיע גם בנייסוחים אחריים .מידע
"בכוונת החברה/הקקבוצה"" ,צפוי/ה" וכדומה
אינה מתחייבת ללעדכן או
נכתב .החברה ה
.
זה מתייחס אך ורק למועד בבו הוא
צופה פפני עתיד המוופיע בדוח ה
סף או שונה בקשר למידע ככאמור יגיע ללידיעתה.
לשנות מידע זה ככלל שמידע נוס
ת
המחייבים
התנאים המלאים וה
ם
חיים.
ציתי של מוצררי ביטוח וכי סויים ביטוח
זה כולל תיאורר כללי ותמצ
פרק ה
לפי העניין.
או תקנון ,י
תנאים המפוררטים בכל פולליסה ו/או חוזה ביטוח ו/א
הם הת
חלקיו ,כמקשה אח ת.
,
על כל
יש לקררוא את הדוחח התקופתי ,ע

הגדרוות
אם נאמר
המשמעות הרשומה ללצידם ,אלא א
ת
תיאור עסקי התאגגיד
ר
תהיה בפרק
ה
ם להלן
למונחים המפורטים
במפוררש אחרת:
ת לקרנות
חת המונפקות
שואה מובטח
איגרת חוב מיועד ת"  -איגרות-חוב ממשלתייות לא סחיר ות בעלות תש
ת
"
התשכ"ג ,1962-ומתוקף הסכמים שנחתמו
ג
טוח(,
חוק המילווה )חברות ביט
פנסיה ולחברות בייטוח ,מכוח ח
עימן;
הלת;
"גוף מוסדי"  -מבטחח וחברה מנה
מים;
"דמי בביטוח"" ,פרממיה"  -הסכום שעל המבוטח לשלם למבבטח בהתאם לתנאי הפולייסה לרבות דמ
מית בקופת גמל עבור
שמשלם עמית )שכירר ,עצמאי ומ עסיק( בקרן פנסיה או עמ
ם
"דמי גגמולים"  -הססכום
הביטוח הפנסיוני אאו החיסכון בקופת הגמל ,לפי העניין;
ח
או לכיסוי
מי רישום ,א
על ידי המבווטח לכיסוי ההוצאות המבבטח ,כגון :דמ
"דמים"  -סכומים המשולמים ע
מי חובה כגון ::מסים והיטללים שונים;
תשלומ
 31בדצמבר ;2011
חברה ליום 3
"הדוחות הכספיים "  -הדוחות הכספיים המבווקרים של הח
ת"  -השקעות של נכסי הקבוצה שלא ב אמצעות איגרות חוב מיועעדות;
עות חופשיות
"השקע
אם לחוק
קיבלה רישיון לכך ,בהתא
ת גמל אשר ק
חברה מנהלת"  -חברה המנהללת קרן פנסייה או קופות
" ה
הפיקוח על שירותי ם פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה;20005-
ח
המפקח;
סמים על ידי הממונה או ה
הרות המתפרס
ניירות עמדה והבה
ת
"חוזרי המפקח"  -חחוזרים,
סיים )ייעוץ ,שיווק ומערככת סליקה פנסיוניים(,
שירותים פיננס
הפיקוח על ש
הייעוץ הפנסייוני"  -חוק ה
"חוק ה
ס"ה;2005-
התשס
תפות בנאמנוות ,התשנ"ד;19944-
שקעות משות
השקעות משוותפות בנאמננות"  -חוק הש
"חוק ה
החברות"  -חווק החברות ,התשנ"ט;1999-
"חוק ה
תשמ"א;1981-
חוזה הביטוח "  -חוק חוזה הביטוח ,הת
"חוק ח
ח( ,התשמ"א;1981-
על שירותים פייננסים )ביטוח
הפיקוח"  -חווק הפיקוח ל
"חוק ה
התשכ"ח;1968-
ח
"חוק נניירות ערך"  -חוק ניירות ערך,
של"ה;1975-
תאונות דרכים ,התש
ת
הפלת"ד"  -חווק פיצויים לננפגעי
"חוק ה
קופות הגמל"  -חוק הפיקווח על שירותיים פיננסיים ))קופות גמל( ,התשס"ה;20005-
"חוק ק
מבוצעת ,בין היתר ,בעזרת
עולת תמחור הפוליסה המ
הצעת הביטוח ופע
ת
חיתום"  -תהליך אאישור
ם
"
ת הנחות
אריות;
אקטוא
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"חתם"  -מי שהתחיייב בהתחייבות חיתומית;
סיוני;
בחוק הייעוץ הפנס
ק
"מוצר פנסיוני"  -כההגדרתו
טוח וחיסכוןן במשרד
שוק ההון ,ביט
ממונה על ש
ממונה"  -המ
קח" או "המפפקח על הביטוח" או "המ
"המפק
ביטוח ,כהגדרתו בחוק הפייקוח;
האוצר שהוא גם הממפקח על הב
ר
מס הכנסה ]נווסח חדש[;
פקודת מס הכנסהה" או "הפקודה"  -פקודת מ
ת
"
מתייחסת לשננת הדוח;
פרמיה שהורווחה "  -פרמיה המ
ה
"
מהסיכון למבטח משננה;
ן
חלק
אחר העברת ח
"שייר"  -יתרת סיכוון המוטלת על המבטח לא
טוח( )דרכי השקעת ההון והקרנות
תקנות דרכי ההשקקעה"  -תקנוות הפיקוח על שירותים פפיננסיים )ביט
ת
"
של מבבטח וניהול ההתחייבויותיו(( ,התשס"א;20001-
תקנות ההון המיניימאלי"  -תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )בייטוח( )הון עצצמי מינימאללי הנדרש
ת
"
ח( ,התשנ"ח ;1998-
ממבטח
סיים )ביטוח( )דרכי חישווב הפרשות ללתביעות
פיקוח על שירותים פיננס
תקנות החישוב"  -תקנות הפ
ת
"
עתידיוות בביטוח כלללי( ,התשמ"ה;1984-
תשנ"ח;1998-
טוח )פרטי דין וחשבון( ,הת
על עסקי ביט
תקנות פרטי דין וחחשבון"  -תקנות הפיקוח ע
ת
"
שכ"ד;1964-
מס הכנסה )ככללים לאישורר וניהול קופוות גמל( ,התש
תקנות קופות הגממל"  -תקנות מ
ת
"
אומית;
אשראי בינלא
חברת דירוג א
 - Standardd & Poor's - S&Pח
למען הנוחיות ,בפפרק זה ,תהייינה לקיצורים הבאים ,ההמשמעות הררשומה לצידדם ,אלא אם כן צוין
במפוררש אחרת:
בע"מ;
;
"החבררה" ו/או "מנוורה מבטחים ביטוח" -מנוררה מבטחים בביטוח
שבשליטתה ,בבמישרין או בעעקיפין;
"הקבוצה"  -החברהה והחברות ש
מנורה מבטחים גי וס הון"  -מנוורה מבטחים גיוס הון בע""מ;
ה
"
מבטחים גמל בע"מ ,חברהה קשורה של החברה;
מנורה מבטחים גממל"  -מנורה מ
ה
"
מנורה מבטחים החחזקות"  -מנוורה מבטחים החזקות בע" מ;
ה
"
מ )בשמה
המהנדסים ניהול קופוות גמל בע"מ
ם
חים והסתדרוות
מנורה מבטח
מנורה מבטחים ממהנדסים"  -מ
ה
"
מ( ,חברה קשורה של החברה;
הנדסים בע"מ
הקודם  -החברה לנניהול קרן ההשתלמות למה
ם
של החברה;
מנורה מבטחים נדלל"ן בע"מ ,חבברה קשורה ש
ה
מנורה מבטחים נדדל"ן" -
ה
"
מנורה מבטחים פננסיה בע"מ;
ה
מנורה מבטחים פננסיה" -
ה
"
של החברה ,ווהחברות
חים פיננסים בע"מ ,חברה קשורה ש
מנורה מבטח
מנורה מבטחים פפיננסים"  -מ
ה
"
פורש אחרת;
ם כן צוין במפ
טתה ,אלא אם
בשליט
סוכנות לביטוח חייים ) (2005בע""מ;
ת
"סוכנוות אורות"  -אאורות
של החברה ,ווהחברות
מנורה מבטחים החזקות בע"מ ,החבברה האם ש
קבוצת מנורה מבבטחים"  -מ
ת
"
שבשליטתה;
תמע או צוין במפורש
חברות שבשלליטתה ,אלא אם כן משת
"שומררה"  -שומרה חברה לביטוח בע"מ והח
אחרת.
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סקי התאגידד
 .1תייאור ההתפפתחות הכלללית של עס
 1.1פעילות ה תאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
אגדה בישראל )פלשתינה( ההחברה האם של החברה ,בשם משרד ללאחריות
 1.1.1בש נת  1935נתא
טית שעיסוקה בענפי
וזאת כחברה פרט
ת
חזקות(,
כלללית בע"מ )ככיום :מנורה מבטחים הח
בע"מ )להלן ,לצורך ס"ק זה" :החברה
מ
ם ,בשם משררד לאחריות כללית
הבייטוח השונים
ם"(.
האם
 1.1.2בש נת  ,1998בוצע הליך של פיצול עסק י הביטוח של החברה הא
אם ,כך שהועעברו אל
ראובן יזמים ) (1995בע"מ.
ן
שם בני
בשנת  1995כחבררה פרטית בש
ת
תאגדה
החבברה ,אשר נת
מה ל -מנוררה מבטחים החזקות
פיצול ,שינתה החברה ההאם את שמ
עובבר להליך הפ
ה החברה
את שמה ל -מנוורה חברה לבביטוח .בשנת  ,2006שינתה
שינתה החברה ת
ה
ובממקביל,
ביטוח.
.
טחים
הנוכחי  -מנורה מבט
י
את שמה שוב ,ללשמה
ה בת של
 1.1.3בש נת  2001מוזגה מנולייף  -מנורה חברהה ישראלית ללביטוח חיים בע"מ ,חברה
תוך החברה.
שעסקה בתחום ביטוח החיים ,לת
ה
החבברה,
ליום  31בדצמברר 2011
 1.2תרשים מבבנה אחזקות הקבוצה ם
מלאה של
אחזקות של ההקבוצה ,נכון למועד הדווח .רשימה מ
של מבנה הא
שים סכמטי ש
להלן תרש
תקנה 11
מפורטת בחלקק הרביעי לדדוח התקופתי ,במסגרת ת
של החברה מ
החברות ההמוחזקות ש
לתקנות נייירות ערך )"דדוח פרטים נווספים"(.
מ נורה מ בטחים ביטוח
בע"מ
)(2) ,( 1

100%

100 %

880%

שומרה חברה
לביטוח בע"מ

מ נורה מבטחים
גיו ס הון בע"מ

אורות ס וכנות
לביטוח חיים
)  (2005בע"מ

100%

100 %
מנורה מבטחים
פנסיה בע"מ
)(3

מנורה נכסים
והשקעות בע"מ

שומרה נדל"ן בע"מ

חניון אלנבי  115בע"מ

סיני סוכנות לביטוח בע"מ

חצרון חברה להשקעות
בע "מ

ארנון את וי נשטוק סוכנות
 100%לביטוח ) (1989בע"מ

הבניי נים להשכרה בע"מ

100%

100%

) (1התרשים כול ל חברות בהן מתבצעת פעילות עיקרית
ומה ותית ש ל הקבוצה .לקבוצה חברות בנות וחברות לא
פעי לות נוספות שאינן מתוארות בתרשים.
) (2לגופים המוסדיים בקבוצה השקעות בנדל"ן בחו"ל,
בא מצעות החברה ותאגידי ביניים שונים ,אשר אינם
מתו ארים בתרשים.
) (3לאחר תאריך ה מאזן ,ביום  15בפברואר  ,2012חו לקו
מניו ת מנורה מבטחים פנסיה כדיבי דנד בעין למנורה
מב טחים החזקות ,ו ממועד זה מנורה מבטחים פנסיה הינה
חב רה בת של מנורה מבטחים החזקות .לפרטים נוספים
רא ה סעיף  1.2.1להלן.
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58%

66 %

1000%

מבטחים פנסייה בע"מ
עות מנורה מ
 2004מנהלת החבברה ,באמצע
2
 1.2.1החלל מחודש אווקטובר
טחים פנסיה""( ,חברה
שמה הקודם :מבטחים קררנות פנסיה בבע"מ( )להלן" :מנורה מבט
)בש
החדשה המקיפה " -מבטחים
ה
המלאה של החברה  ,את קרן הפנסיה
ה
בבעעלותה ובשלייטתה
קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל
בשמה הקודם" :מבבטחים יותר"(( ,שהינה ן
ה
החדדשה" )
החדשה פלוס" )בשמה
מבטחים החדשה"( וואת קרן הפננסיה הכללית "מבטחים ה
ם
)לההלן" :
תאריך המאזןן ,חילקה
הקוודם" :מבטחים משלימה""( .ביום  15בבפברואר ,20112 ,לאחר ת
מועד זה,
כדיבידנד בעין ,לחברה .החל ממ
ד
סיה,
מבטחים פנס
החבברה את מנייות מנורה מ
ם נוספים
קות .לפרטים
מבטחים החזק
של מנורה מ
הינה חברה בת ש
ה
מנוורה מבטחים פנסיה
ראהה ובאור  36ללדוחות הכספפיים.
שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן:
מלוא מניות ש
החברה את מ
 1.2.2בחוודש דצמבר  ,20077רכשה ה
בחודש דצמבר  ,20007רכשה שוומרה את
ש
שומרה,
קצר לאחר מוועד רכישת ש
"שוומרה"( .זמן ק
ארנון את
תום סוכנות ללביטוח ) (1989בע"מ )בשמה הנוכחי" :א
מלווא מניות סינני מורשי חית
את וינשטוק"( .שומרה
סוכנות לביטוח ) (19889בע"מ"( )להלן" :סוכננות ארנון ת
ת
שטוק
וינש
וביטוח רכוש וכן מחזיקה
ח
של ביטוח רככב )חובה וררכוש(
עוססקת בעיקר בתחומים ש
וסוכנות ארנון את ווינשטוק ובנככסי נדל"ן
ת
טוח סיני סוכננות לביטוח בבע"מ
בסווכנויות הביט
)באאמצעות שומררה נדל"ן בע"מ(.
נוספות כמתואר בבתרשים שלעעיל .חלק
ת
 1.2.3בנוססף ,לחברה השקעות במספר חברות בנות
מנורה מבטחים נכסים
קרקעין  -של ההחברה מוחזקים על ידי מ
מנככסי הנדל"ן  -משרדים ומק
בע"מ.
.
שקעות
והש
שת מלוא ) (1000%המניות הנכללות
ם  29במרס  2011חתמה החברה על ההסכם לרכיש
 1.2.4ביום
שייה בישראל בע"מ .ביום  4במרס
והנפרע של הבנק ללפיתוח תעש
ע
מונפק
בהוון המניות המ
ם ,לרבות
קיום כל התנאים המתלים
סקה ,לאחר ק
הושלמה העס
אריך המאזן ,ה
 ,20012לאחר תא
אישור רשות המסים .לפררטים נוספים ראה סעיף  15.5לדוח
שפט למיזוג וא
שור בית המש
איש
וכן באור 41א' ללדוחות הכספפיים.
הדיירקטוריון ן
 1.3תחומי פעעילות
הקבוצה עעוסקת בתחומי הפעילות הבאים:
ח החיים,
טווח :תחום פעילות זה ככולל את פעיילויות ביטוח
 1.3.1ביטטוח חיים וחייסכון ארוך ט
ח ובנוסף
החברה ,והכוללת חיסכון פנסיונני במסגרת פפוליסת ביטוח
ה
צעות
המננוהלות באמצ
חיי הפרט ,כגוןן :ביטוח
שונים במהלך י
ם
הנובעים מסייכונים
לאירועים ביטוחיים ה
ם
כיססוי
ארוך הטווח ,הקבוצה
למקקרי מוות ,נככות ואובדן כושר עבודה .בנוסף ,בתחוום החיסכון א
פנסיה.
ה
ת  -מנורה מבבטחים
עות חבה הבת
מנההלת קרנות פנסיה ,באמצע
עות החברה ושומרה וכוללת את
טוח כללי מנ והלת באמצע
פעילות בביט
 1.3.2ביטטוח כללי :הפ
תח ומי הפעילויות הבאים:
טוחי לנזק גוףף שנגרם
תחום הינה מתן כיסוי ביט
ביטוח רכב חובה :פעילות הת
ח
1.3.22.1
הפעילות כולללת שיווק
מנועי ,כנדרש על פי דין .ה
צאה משימוש בכלי רכב מ
כתוצ
סות ביטוח רככב חובה.
ומכיררה של פוליס
הקבוצה בשיווק ומככירה של
ה
ביטוח רכב רכוש :תחום זה ככולל את פעיילות
ח
1.3.22.2
סות לביטוח ננזקי רכוש לררכב ,לרבות נזקי צד ג' הנגגרמים על ידי כלי רכב
פוליס
טחים.
מבוט
אחר :תחום זה כולל את יתר ענפי הבביטוח הכללי ,שאינם
ר
ביטוח כללי
ח
1.3.22.3
העיקריים
ביטוח רכב רכוש .הביטוחים ה
ח
טוח רכב חובבה או
נכללים בענפי ביט
בתחוום זה הינם בביטוחים מסווג חבויות ,ביטוח רכוש ווביטוח בריאוות )טווח
אחרים.
ם
פעילויות שלא נכללו בתחומי פעילויות
ת
קצר( וכן
ענפים העיקרייים הנכללים בתחום ביטוח כללי אחר:
לההלן פירוט הע
ת לביטוח
שיווק ומכירה של פוליסות
ת הקבוצה בש
כולל את פעילות
בייטוח חבויות :ענף זה ל
חבבויות כלפי צדדדי ג'.
ת ביטוח
שיווק ומכירה של פוליסות
ענף זה פועלת הקבוצה בש
בייטוח רכוש :במסגרת ף
ת המוצעות בתחום ביטוח רכב רכוש.
רככוש אשר אינו נכלל במסגררת הפוליסות
א8-

בריאות )טווח קצרר( :במסגרת ענף זה פועלת הקבוצה בשיווק ומככירה של
ת
בייטוח
חלות ואשפוזז )ביטוח
פו ליסות ,פרט וקבוצתיות ,לביטוח תאוונות אישיות ולביטוח מח
נססיעות לחו"ל וביטוח עובדיים זרים ותייררים(.1
ת ביטוחי
תאריך המאזן ,הוועברו מרבית
ך
החל מיום  1בינואר  ,2012לאחר
ל
יצצויין ,כי
אות )ראה סעייף  1.3.3להלןן(.
ברריאות ,הנכלללים בתחום בייטוח כללי ,ל תחום הבריא
תר ענפי ביטוח כללי :לחברה פעילויות אחרות ,לא מהותיות בעענפי ביטוח כלללי כגון:
ית
מי מחלה
ת ,ביטוח ערבות חוק המכר ,ביטוח דמ
ערבויות ביצוע וערבויות פיננסיות
ת
ביטטוח
ם לתשלום יימי מחלה ,עעל פי דין( וסיכונים
)לככיסוי חבות מעסיקים כלפי עובדיהם
אחחרים.
הארגוני של הקבוצה,
 1.3.3ביטטוח בריאות :החל מיום  1בינואר  ,20011ובשל שיינוי במבנה ה
ת ביטוח
חתיו פוליסות
שר מאחד תח
מוגגדר ענף ביטוח בריאות ככתחום פעיללות נפרד אש
החל מדוחות הכספיים שלל החברה
ברייאות שונות ללטווח ארוך ,וכן מדווח ככמגזר נפרד ה
הקבוצה בשיווק ומכירה של
ה
עילות
לרבבעון הראשון של שנת  .20011תחום זה כולל את פע
שפוז ,ביטוחיי שיניים,
ביטוח מחלות ואש
ח
טווח ארוך ,ו בכללן
פולליסות מענפי הבריאות לט
סוג פרט
שה במסגרת פוליסות מס
ביטטוח סיעודי וביטוח מחללות קשות .ההביטוח נעש
סות את מגווןן הנזקים
פוליסות הנמכרות במסגר ת הענפים האמורים מכס
וקו לקטיבים .הפ
תחום זה
ח כתוצאה ממחלות ו/או מתאונות .ת
מים למבוטח
מחלה( הנגרמ
)לממעט מוות ממ
ם ביטוח.
באמצעות מנורה מבטחים
מנווהל בקבוצה ב
ת מרבית
חתיו גם את
ת ,מאחד תח
תחום בריאות
יצוויין ,כי החל מיום  1ביננואר  ,2012ת
שר הועברו א
ביטוח הבריאות השונות לטוווח קצר ,אש
ח
פולליסות
אליו מתחום הביטוח
הכלללי.
טוק וסיני
מחזיקה הקבוצה בשלוש סוכנוייות ביטוח :סוכנות ארנוון את וינשט
ה
 1.3.4כמוו כן,
צעות שומרהה ,וסוכנות אורות סוכנות לביטוח חיים )(2005
סוככנות לביטוח בע"מ ,באמצ
בע""מ )להלן" :סוכנות אורות"( ,באמצעעות החברה ,והכל כמפפורט בתרשים מבנה
חברה.
ההחחזקות של הח
הנוגעים לכללל תחומי
למעט בעניינים ה
ט
תיאור תחחומי הפעילוות של הקבווצה יעשה בבנפרד,
יתוארו יחדיו ,במסגגרת סעיף  8ללהלן.
ו
של הקבוצה ,אשר
הפעילות ש
מניותיו
התאגיד ועסקאות במ
ד
 1.4השקעות בבהון
דוח זה.
מו למועד ח
שנתיים שקדמ
הון החברה בש
לא בוצעוו השקעות בה
 1.5חלוקת דייבידנדים
חברה דיבידנדד במזומן
 ,2011חילקה הח
2
בשנים  20009ו 2010 -לא חולק דייבידנד .בחודדש מאי
המאזן ,חילקה החבברה ,את
ן
תאריך
למנורה ההחזקות בסך של  100מילייוני ש"ח .כמוו כן ,לאחר ת
מנורה מבטחים החזקות .ללפרטים נוספים בנוגע
מניות מנוורה מבטחים פנסיה ,כדיבבידנד בעין למ
טוריון וכן
סעיפים  3.4 ,2.1.1בבדוח הדירקט
ם
לחלוקת ההדיבידנדים וולמגבלות לגבבי חלוקתם ,ראה
ספיים.
באור 15ו'' בדוחות הכס

חר והפוליסות בבענפים אלו היננן פוליסות
שיניים ,אך מאח
 1ענף מחלות ואשפווז כולל גם ביטוח הוצאות רפוואיות וביטוח ש
ת
לטוווח ארוך ,נכללו בתחום
בריאות ,החל מיום  1בבינואר ) 2011לפפרטים נוספים רראה סעיף  7להלן(.

א9-

א 10 -

חלק ב' -
ח
הפעילוות של התאגגיד
חומי ה
ספי לגגבי תח
מידע כס
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של החברה
 .2מיידע כספי ל גבי תחומי הפעילות ש
הפעילות
ת
 2.1ריכוז תוצצאות
2
סף לנתונים המוצגים
הקבוצה .בנוס
תונים בדבר תוצאות הפעעילות של ה
בסעיף זהה מובאים נת
במסגרת תיאור המידדע בכל תחום פעילות
ת
בסעיף זה  ,ראה הסבריים לתוצאות בהמשך דוח זה,
של הקבוצצה וכן בדוח הדירקטוריון.
אלפי ש"ח(:
הפעילות )בא
צאות תחומי ה
מידע כספפי אודות תוצ
2011

2010

2009

)(22,595
126,375
)(47,083
45,260
51,290
)(90,986
)(49,643

163,254
78,570
6,367
71,603
11,826
)(99,7774
24,002

192,191
74,946
40,129
100,098
99,234
)(93,270
4,583

רווח לפני מססים על הכנסה
מסים על הכננסה

12,618
16,458

255,848
92,661

417,911
145,852

רווח )הפסד( נקי מפעילויות נמשכות
רווח נקי מפעעילות המיועדת לחלוקה לבעליים

)(3,840
57,153

163,187
62,215

272,059
55,147

רווח נקי

53,313

225,402

327,206

רווח )הפסד( מתחום ביטוח חיים וחיסכון
ארוך
בה
רווח מתחום ביטוח רכב חוב
רווח )הפסד( מתחום ביטוח רכב רכוש
חר
רווח מתחום ביטוח כללי אח
רווח מתחום ביטוח בריאות
ת המיועדת לחללוקה לבעלים
רווח מפעילות
אחר*

מיוחס ל:
ת של החברה
בעלי המניות
זכויות שאינןן מקנות שליטה

52,782
531

225,061
341

327,031
175

רווח )הפסד( נקי

53,313

225,402

327,206

2011

20100

2009

)(335,348
73,872
)(555,297
26,782
47,046
)(990,986
)(882,782

181,9199
83,8155
7,2488
73,2622
13,6433
)(99,774
19,4499

263,216
187,921
64,941
139,013
102,359
)(93,270
74,602

מסים על הכנסה
ם
רווח )הפסד( כולל לפני
מסים על הכננסה )הטבת מס(

)(1116,713
)(226,210

279,5622
99,2055

738,782
257,396

מפעילויות נמשכות
ת
רווח )הפסד( כולל
רווח כולל מפפעילות המיועדת לחלוקה לבעללים

)(990,503
57,153

180,3577
62,2155

481,386
55,147

רווח )הפסד( כולל

)(333,350

242,5722

536,533

מיוחס ל:
ת של החברה
בעלי המניות
זכויות שאינןן מקנות שליטה

)(333,881
531

242,2311
3411

536,358
175

רווח )הפסד( כולל

)(333,350

242,5722

536,533

סכון
רווח )הפסד( כולל מתחום ביטוח חיים וחיס
ארוך טווח
תחום ביטוח רככב חובה
רווח כולל מת
רכוש
רווח )הפסד( כולל מתחום ביטוח רכב ש
תחום ביטוח כלללי אחר
רווח כולל מת
תחום ביטוח ברריאות
רווח כולל מת
רווח כולל מפפעילות המיועדת לחלוקה לבעללים
אחר*
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חום פעילות והכנסות
מוגדרת כתח
*( כולל בבעיקר הוצאות מימון ,תוצאות פעילוות שאיננה מ
ת שאינן משויייכות לתחום פעילות מוגדדר.
מהשקעות
של התאגיד
 2.2מידע כספפי לפי תחומי הפעילות ל
2
 2.2.1ביטטוח חיים וחיס
סכון ארוך טוווח
אלפי ש"ח(:
בייטוח חיים )בא
פפרמיות ברוטו
עצמי
פפרמיות בשייר ע
דדמי ניהול ,נטו
פני מיסים
ררווח )הפסד( לפ
ררווח )הפסד( כולל לפני מיסים
ביטוח
ח
ססך התחייבויות בגין חוזי
ברוטו
ווחוזי השקעה ב

2011
1,6681,061
1,5562,482
94,232
)(1113,581
)(1226,334

20100
1,700,8933
1,587,7022
193,3255
63,4800
82,1455

2009
1,537,507
1,425,186
79,307
98,921
169,946

16,5521,028

16,454,4555

14,535,258

חוזי
ההתחייבויות בגיין חוזי ביטוח וח
ההשקעה שאינם תלויי תשואה

4,7775,848

4,591,0711

4,330,739

חוזי
ההתחייבויות בגיין חוזי ביטוח וח
תשואה
ההשקעה תלויי ת

11,7745,180

11,863,3844

10,204,519

באלפי ש"ח(:
קררנות פנסיה )ב
2011
4,9976,058
3323,313
90,986
90,986
37,6628,016

בו
דדמי גמולים שנגב
ההכנסות מדמי ניהול ,נטו
מיסים
ם
ררווח לפני
מיסים
ררווח כולל לפני מ
ססכום נכסים מנווהלים

20100
4,203,3233
279,4477
99,7744
99,7744
34,114,4811

2009
3,650,839
246,964
93,270
93,270
227,811,825

ם המוצגים במידע הכספי בתחום ביטוח החיים
שחלו בנתונים
התפתחויות ש
לפפירוט בדבר ה
ם
ת הפרמיות ודמי ה
טווח ובכלל זזה התפתחות
וחחסכון ארוך ט
גמולים ,התפתחות הכנסות
ד
הרווח )ה
ח )ההפסד( וה
מדדמי ניהול בפנסיה וכן התפפתחות הרווח
הפסד( הכולל ,לפני מסים,
ראאה סעיפים  3.2 ,3..1ו 4.4.1 -לדוח הדירקקטוריון ובאוור  19לדוחות הכספיים.
ש"ח(:
חובה )באלפי ח
ה
 2.2.2ביטטוח רכב
פפרמיות ברוטו )ככולל דמים(
עצמי
פפרמיות בשייר ע
מיסים
ם
ררווח לפני
מיסים
ררווח כולל לפני מ
ברוטו
ו
ססך התחייבויות ביטוחיות-
חו
לפרמיות שטרם הורווח
ת
ההפרשה
תלויות:
:
תביעות
ת
ההערכה אקטוארית
טוארית
תוספת/גריעה בין הערכה האקט
ת
בדוחות הכספיים
ת
ללהפרשה
ססכום צבירה

20011

2010

2009

634,7780
620,3373
126,3375
73,8872
2,460,9992
280,6670
1,980,1 61

602,065
490,029
78,570
83,815
2,365,254
262,020
1,941,557

6621,979
6600,968
74,946
1187,921
2,1178,784
2259,302
1,8836,849

1 90
199,9971

17
161,660

28
82,605
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ההתפתחויות שחלו בנתוננים המוצגים במידע הכספפי בתחום ביטוח רכב
לפפירוט בדבר ה
אה סעיף  4.3להלן וכן
תחות הפרמיוות והרווח לפפני מיסים ,רא
זה בדבר התפת
חוובה ,ובכלל ה
ספיים.
סעעיף 4.4.2.1לדוח הדירקטורריון ובאור  18לדוחות הכס
ש"ח(:
הרווח בשייר של תחום הפעיללות )באלפי ש
ח
תפלגות
הת
20011

2010

2009

רוווח )הפסד( בגין השנים הפתוחוות*
שננת חיתום שהשתחררה
חיתום שהשתחרררה
רוווח בגין שנת הח

)(15,4993
20008
78,5507

15,922
2007
40,418

22,863
2006
15,010

תאמות בגין שנוות החיתום
הת
שההשתחררו בשנים הקודמות

63,3361

22,230

37,073

שדווח
ח
סהה"כ רווח

126,3375

78,570

74,946

תודות
פעעילות שלא נכלללת בחישוב העת
הפפסד מעסקי הפוול

)(16,6664
)(5,2774

17,093
)(33,451

13,530
)(16,397

בגין פעילות שלא נכללה
הרווח )הפסד( ן
ח
שנים פתוחות כוללל את
ם
סד( בגין
*( הרווח )הפס
בחחישוב העתודדות.
התפלגות
תונים המוצגים במידע הככספי בדבר ה
ההתפתחויות שחלו בנת
ת
לפפירוט בדבר
הדירקטוריון ובאור  18לדוחות
ן
הררווח )ההפסדד( בשייר ,ראה סעיף  4.4.2..1לדוח
הככספיים.
ח(:
החיתום ) 22004 - 2011באלפי ש"ח
ם
שנות
תונים בדבר ש
נת
חיתום פתוחות
ם
שנות
2010
2011

ת חיתום
שנת
פרממיה ברוטו
)כוללל דמים(
רווחח )הפסד(
בש
שייר בגין
ת החיתום
שנת
מצטטבר
לתאאריך
31.12.20011
עודדף הכנסות
על הוצאות
שייר
בש

)(1

642,737

603,110

622,2553

5557,314

529,829

497,166

5088,804

479,770

)(2

)(7,658

)(558

6,2993

85,605

56,957

42,804

622,700

125,902

)(3

40,448

49,521

99,8889

-

-

-

-

-

שפעת
הש
ההככנסות
מה שקעות
על הרווח /
העוודף
המ צטבר בגין
ת החיתום
שנת

)(4

16,233

36,042

20009

שנות חיתום סגורות
2007
2008

2006

22005

2004

86,8776

1000,012

105,917

102,034

1044,500

107,139

קר עקב הגידוול בהיקף
ועד לשנת  22011חל גידול בפפרמיות בעיק
שנת  2004ד
 .1החל מש
המכירות .בשנת  20010נרשמה י רידה בפרמיוות ,כתוצאה מתיקון חקייקה לפיו
ת הרפואיות ללקופות החוליים ,תוך העברת 9.4%
הועברה האחריות בגין ההוצאות
ה
מהפרמיות לקרנית -קרן לפיצוי נ פגעי תאונות דרכים.
הורדת תעריפפים .החל
קב תחרות וה
חלה שחיקה בברווחיות עק
 .2בשנים  2004-2006ח
ם .בשנת
בחיתום ובתעריפים
ם
עלייה ברווח
משנת  2007חלה ע
חיות עקב שיפור
החיתום  2011נרשם הפסד )לא ככולל הצבירה(( ,עקב מדיניוות החברה שללא להוון
ם
הנחת היוון.
התביעוות התלויות ,בבעוד דמי הב יטוח הנגבים מחושבים בה
הכנסות משקקף פרמיה מוררווחת של חצצי שנה בלבדד .הירידה
 .3בשנת  20111עודף הה
נובעת מכך שטררם הצטברו הכנסות
ת
בעודף ההכנסות בבשנים 2009--2011
עות.
מהשקע
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השנים טרם הצטבברו רווחי
ם
השקעות נובבעת מכך שעל פני
 .4הירידה בהכנסות מה
השקעות.
ת
רכוש )באלפי ש"ח
 2.2.3ביטטוח רכב ש
ח(:
20011

2010

2009

סךך התחייבויות בייטוחיות-ברוטו
הפפרשה לפרמיות שטרם הורווחו
תבביעות תלויות:
אקטוארית
ת
העערכה

904,,352
740,,669
)(47,0083
)(55,2297
634,,749
404,,629
230,,120

902,069
668,572
6,367
7,248
578,640
391,432
187,093

877,843
675,426
40,129
64,941
551,567
375,675
175,892

תווספת/גריעה בין הערכה האקטווארית
לההפרשה בדוחות הכספיים

-

115

-

פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ
רוווח )הפסד( לפני מיסים
כולל לפני מיסים
רוווח )הפסד( ל

ההתפתחויות שחלו בנתוננים המוצגים במידע הכספפי בתחום ביטוח רכב
לפפירוט בדבר ה
סעיף 5.3
מיסים ,ראה ס
תחות הפרמיוות והרווח )ההפסד( לפני מ
זה בדבר התפת
רככוש ,ובכלל ה
לההלן וכן סעיף  4.4.2.2לדוח הדירקטוריוןן ובאור  18לדדוחות הכספיים.
ה בשיעור
לגביהן נרכש כיסוי ביטוח משנה
ן
מקורן בפוליסות בביטוח
ן
הביטוח אשר
ח
פררמיות
ח(:
) 90%באלפי ש"ח
העעולה על 9
טו
ססך פרמיות ברוט
ססך פרמיות בשייר

2011

2010

22009

-

665,138
4,560

1055,607
422,044

חר )באלפי ש""ח(:
בייטוח כללי אח
פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ
רוווח לפני מיסים
רוווח כולל לפני מיסים
סךך התחייבויות ביטוחיות-ברוטו
הפפרשה לפרמיות שטרם הורווחו

2011

2
2010

20009

815,760
4002,448
45,260
4
26,782
2
1,4330,135
3000,726

775,,153
364,,062
71,,603
73,,262
1,388,,812
283,,930

777,996
376,9773
100,0998
139,0113
1,244,7770
278,5551

טוח כללי
ההתפתחויות שחלו בנתונ ים המוצגים במידע הכספפי בתחום ביט
לפפירוט בדבר ה
תחות הפרמי ות והרווח לפני מיסים ,רראה סעיף  6.1.4להלן
זה בדבר התפת
אחחר ,ובכלל ה
קטוריון ובאוור  18לדוחות הכספיים.
וכןן סעיף  4.4.2.3לדוח הדירק
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ת וביטוח
פעילות זה ,המוצגיים תוך הבחננה בין ענפי בביטוח חבויות
ת
לההלן נתונים בתחום
רככוש ואחרים:
בייטוח חבויות )באלפי ש"ח((:
2011

2010

22009

פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ

232,198
134,538

2339,570
1225,711

245,,908
136,,358

רוווח לפני מיסים
מיסים
רוווח כולל לפני מ

16,258

3
35,675

48,,581

650

3
37,059

79,,663

ביטוחיות-ברוטו
סךך התחייבויות ב
הפפרשה לפרמיות שטרם הורווחו

1,001,065
94,552

9884,473
9
99,521

897,,395
98,,473

2011

2010

22009

539,093
1,329
163,040

5002,425
2,747
1554,837

496,,388
4,,747
125,,860

2010

22009

ת
תביעות המזוהות
התביעות את הת
העערכת מחלקת ה

94,640

1005,409

94,,577

אירועים שאירעעו אך
תוספת לתביעות התלויות בגין א
ת
(IB
טטרם דווחו )BNR
סכום הצבירה
סכ

6,093
102,318

5,963
113,571

5,,646
71,,704

ערכו על ידי אקקטואר:
בגין ענפים שהוע
תבביעות תלויות ב
אקטוארית
ת
העערכה
תווספת בגין הערככה אקטוארית
סככום הצבירה

שלא הוערכו על ידיי אקטואר:
בגין ענפים א
תביעות תלויות ב
תב
2011

ה בשיעור
מקורן בפוליסות בביטוח לגביהן נרכש כיסוי ביטוח משנה
ן
הביטוח אשר
ח
פררמיות
ח(:
) 90%באלפי ש"ח
העעולה על 9
סךך פרמיות ברוטו
בשייר
ר
סךך פרמיות

2011

2010

20009

37,946
6,779

555,971
10,950

49,6652
9,,634

חבויות )אלפי ש"ח(:
הרווח בשייר של ענף ביטוח ח
ח
תפלגות
הת
שננת דיווח

2011

20100

2009

רוווח )הפסד( בגין השנים
הפפתוחות*

)( 24,689

)(9,0899

)(14,601

שתחררה בשנת
שננת חיתום שהש
הדדיווח

2008

20077

2006

חיתום
רוווח בגין שנת הח
שההשתחררה בשנת הדיווח

35,187

17,881

43,016

תאמות בגין שנות החיתום
הת
שההשתחררו בשניים הקודמות

5,760

26,8833

20,166

שדווח
ח
סהה"כ רווח

16,258

35,6755

48,581

פעעילות שלא נכללת בחישוב
העעתודות

18,152

)(7,0600

)(10,833
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פסד( בגין שננים פתוחות כולל את הרווח )ההפסדד( בגין פעיללות שלא
*( הרווח )ההפ
נככללה בחישוב העתודות.
הכספי ,בדברר ביטוח
תונים המוצגגים במידע ה
ההתפתחויות שחלו בנת
ת
לפפירוט בדבר
הלן וכן סעיפיים  4.4.2.3לדדוח הדירקטורריון ובאור  118לדוחות
סעיף  6.1.4לה
חבבויות ,ראה ס
הככספיים.
ש"ח(*:
שנות חיתום  2004-20111בגגין ביטוח חבוויות )באלפי ש
תונים בדבר ש
נת
שנות חיתום פתוחות
2010
2011

תום
שנת חית
פרמיה בברוטו
)כולל דממים(

228,000

רווח )הפפסד(
בשייר בבגין
שנת החחיתום
מצטבר
לתאריךך
31. 12.2011

)(23,603

עודף הככנסות
על הוצאאות
בשייר
ת
השפעת
ההכנסו ת
מהשקעעות
על הרוווח /
העודף
המצטברר בגין
שנת החחיתום

)(1

)(2

238,707

)(13,542

2009
243,343

)(2,934

שנות חיתום סגוררות
2007
20088
247,9225

35,3066

2447,048

)(9,257

2006

2005

2004

236,419

222,793

200,929

37,495

51,935

71,218

26,133

43,952

49,692

2,9744

2
2,185

-

-

-

2,329

8,594

19,198

35,7144

355,804

42,398

38,106

34,910

חות בהערכת התביעות.
 .1השינוי ברווחים על פני השנים ,ננובע מהתפתח
הכנסות משקקף פרמיה מוררווחת של חצצי שנה בלבדד .הירידה
 .2בשנת  20111עודף הה
נובעת מכך שטררם הצטברו הכנסות
ת
בעודף ההכנסות בבשנים 2009--2011
על פני השנים ,נובעת מכךך שטרם
מהשקעות ל
עות .הירידה בהכנסות מ
מהשקע
עות.
הצטברו רווחי השקע
ו
אלפי ש"ח(:
 2.2.4ביטטוח רכוש )בא
פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ
רוווח לפני מיסים
מיסים
רוווח כולל לפני מ
ביטוחיות-ברוטו
סךך התחייבויות ב
תודה לסיכונים שטרם חלפו
עת

2011

2010

2009

583,562
267,910
29,002
26,132
429,070
206,174

535,583
238,351
35,928
36,203
404,339
184,409

532,088
240,615
51,517
59,350
347,375
179,878

תביעות תלויות בגין ענפים שהווערכו על ידי אקקטואר:
ת
2011

2010

2009

התביעות התלויות
ת
ההערכה אקטואריית של

222,493

219,930

167,497

טוארית
תוספת/גריעה בין הערכה האקט
ת
בדוחות הכספיים
ת
ללהפרשה

403

-

-

ם ביטוח
הכספי בתחום
תונים המוצגים במידע ה
ההתפתחויות שחלו בנת
ת
לפפירוט בדבר
אה סעיף  6.1..2.2להלן
תחות הפרמיוות והרווח לפפני מיסים ,רא
זה בדבר התפת
רככוש ,ובכלל ה
.
הכספיים.
וכןן סעיפים  4.4.2.3לדוח הדדירקטוריון ובבאור  18לדוחות
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ה בשיעור
לגביהן נרכש כיסוי ביטוח משנה
ן
מקורן בפוליסות בביטוח
ן
הביטוח אשר
ח
פררמיות
ח(:
) 90%באלפי ש"ח
העעולה על 9
טו
ססך פרמיות ברוט
ססך פרמיות בשיייר

2011

2010

2009

82,501
15,611

103,004
17,204

106,564
17,482

 2.2.5ביטטוח בריאות
פי אודות תחוום הפעילות:
לההלן מידע כספ
באאלפי ש"ח
פררמיות ברוטו
פררמיות בשייר
רוווח לפני מסים
כולל לפני
סךך כל הרווח ל
מייסים

סךך ההתחייבויות הביטוחיות
בררוטו

2011
325,929
224,519
51,290

2010
312,328
217,214
11,826

2009
291,790
200,862
99,234

47,046

13,643

102,359

634,622

586,199

491,936

בייטוח סיעודי:
בבאלפי ש"ח
פפרמיות ברוטו
פפרמיות בשייר
ררווח )הפסד( לפני מסים
ססך כל הרווח )הפסד( כולל
ללפני מיסים

ההתחייבויות
ת
ססך
טו
ההביטוחיות ברוט

2011
57,6200
44,7988
22,3122

2010
50,407
5
39,494
3
)(7,785

2009
45,148
35,260
58,531

20,0500

)(6,161

58,630

438,0744

4115,747

332,564

בייטוח בריאות אחר:
בבאלפי ש"ח
פפרמיות ברוטו
פפרמיות בשייר
ררווח לפני מסים
ססך כל הרווח כוללל לפני
ממיסים

ההתחייבויות
ת
ססך
טו
ההביטוחיות ברוט

2011
268,3099
179,721
28,9788

2010
2661,921
1777,720
19,611

2009
246,642
165,602
40,703

26,9966

19,804

43,729

196,5488

1770,452

159,372

הכספי ,בדברר ביטוח
תונים המוצגגים במידע ה
ההתפתחויות שחלו בנת
ת
לפפירוט בדבר
סעיף  7.2להלן וכן סעיפיים  4.4.3לדוח הדירקטורייון ובאור  220לדוחות
ברריאות ,ראה ס
הככספיים.
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חלק ג' -
התאגיד
ד
הפעילות של
ת
תיאור ומידע על תחחומי

א 21 -
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 .3ביטוח חיים ווחיסכון אררוך טווח
הפעילות
 3.1מידע כלללי על תחום ה
3
ח החיים והפנסיה.
הקבוצה בענפי ביטוח
ה
תחום זה כולל את פעיילות
ענף ביטוחח חיים
של האדם
שורים למצבו הכלכלי ש
עניק כיסוי ללאירועים בייטוחיים הקש
ענף ביטווח החיים מע
אשר ישנן
מוות ,אובדן ככושר עבודה ,נכות )להלן" :ריסק"( ,כא
שונים ,כגון :מ
והנובעים מסיכונים ש
שילוב בין
חיסכון"( .הש
תוכניות בביטוח המשללבות בתוכן גגם מרכיב שלל צבירה כספפית )להלן" :ח
תלוי בבחירת המבוטח
סות נפרדות ת
ת או בפוליס
שני המרככיבים )ריסק ווחיסכון( בפולליסה משולבת
שה באופן
ובצרכיו ההאישיים .פולליסות ביטוח חיים הינן פפוליסות ארוככות טווח הנייתנות לרכיש
שליטה )"ביטוח מנהלים"( ..פעילות
חסי עובד מעביד כשכיר או כבעל ש
עצמאי א ו במסגרת יח
צעת באמצעוות החברה .בשנת  2006החלה החברה במכירת
הקבוצה בבענף ביטוח החיים מתבצ
על חיסכון ט הור )ללא רככיב ריסק(  -בבעיקר במוצררי TOP
פוליסות בביטוח חיים המבוססות ע
.FIN
NANCE
ענף הפנססיה
שרות לחיסכוון פנסיוני לטווח ארוך )פנסיית זקנה( ,ווכן כיסוי
מבוטחים אפש
ענף הפנססיה מעניק למ
מתבצעת
פעילות הקבוצה בעענף הפנסיה מ
ת
למקרה נככות )פנסיית נכות( ומוות )פנסיית שאיירים(.
חברה בת
קרנות פנסיה  -ח
ת
מנהלת של
ת
חברה
פנסיה ,הפועלת כח
,
טחים
ת מנורה מבט
באמצעות
חל מיום  15בבפברואר  20012מצויה
ת הדוח הייתה בשליטתה המלאה של החברה ,והח
שבתקופת
בבעלותה המלאה של מנורה מבטחים החזקות בבע"מ.
עילות והשינוויים בו
 3.1.1מבננה תחום הפע
חום ביטוח ה
שנים האחרוננות חלו שינוייים רבים בתח
בש
החיים והחיסככון ארוך הטוווח ,אשר
אור שינויים בבמדיניות
חום ,וזאת לא
להשפיע על פעילות הקבוצה בתח
ע
שויים
שפיעו או עש
הש
סלול הקצבתיי )ביטוחי
שר הינה בעיקרה מתן הע דפה מכרעת לחיסכון במס
המממשלתית אש
על פני המסלוול ההוני )קופות גמל
במסלול קצבה וקרנוות פנסיה( ע
ל
איים
מננהלים ועצמא
זאת כדי להבטייח יכולת
מנהלים במסללול הוני( ,ת
איישיות לתגמולים ולפיצויים וביטוחי מ
אחר גיל הפררישה.
של האזרחים לא
קייום בכבוד ל
מות אשר
אה לידי ביטווי ברפורמות מקיפות בעננף )בין רפורמ
מדדיניות זו של הממשלה בא
ת
הווצאו אל הפוועל נכון למועד דוח זה וובין
רפורמות עתידיות ,ככפי שיתואר בהמשך(,
ם ,שינוי הטבוות המס אשרר ניתנות
שר עניינן ,בין היתר ,שינווי מבנה המוצצרים בתחום
אש
סלולים המיועעדים לקצבה.
מתן עדיפות ללחוסכים במס
לטווח ארוך ,תוך מ
ח
לחחוסכים
בשנים האחרונות )לפרטים
ם
הונהגו בענף
ו
בתמצית עיקררי הרפורמות אשר
לההלן יתוארו ב
מוצעות על ידדי הממשלה ,ראו סעיפים  3.1.1.4-3.1.1.8להלן(.
רפורמות עתידיות המ
ת
אוודות
ועדת בכר
3.1.1 .1
ת
מה בשוק
הבין משרדי לעניין רפורמ
בחודדש נובמבר  ,20004פורסם דוח הצוות ה
בכר )לעיל ולהלן" :ועדת
ההון בראשות מננכ"ל משרד ההאוצר דאז ,דד"ר יוסי ר
רפורמת בכר"( .מטררת רפורמת בכר הייתה ללהביא לביסווס מבנה
בכר" ו" -
ת
הריכוזיות
את באמצעות צמצום ה
ההון ולשיפורר תפקודו ,זא
תחרוותי בשוק ה
קרב הגופים הפועלים
ניגודי העניינים בק
י
והגברת התחרות בשוק ההון ,מזעור
השולטים
ח והבקרה על גופים אלה ועל ה
בשוק ההון והררחבת הפיקוח
ק
חזיקים בהם .ברפורמת בככר נכללו מספפר עקרונות ושינויים משמעותיים
והמח
ת חקיקה
צפויים להשפפיע ,על העננף )אשר עוגגנו באמצעות
שפיעו ,ועוד צ
שהש
מפורט להלן:
עניפה בתחום פעיילות זה( ,וכמ
ה


הסטת הדגגש בשוק לככיוון הלקוח הסופי ,קרי  -העובד  -בעקבות
ת המוצר
רפורמת בככר מידת מעעורבותו והשפפעתו של העעובד בבחירת
תר .נושא זה בא לידי
ת כספיו הינה גבוהה יות
שבו יפקיד את
הפנסיוני ש
ביטוי ,בין היתר ,במתן אפשרות לללקוח לבחור את המוצר הפנסיוני
מים לו ביותר ,לאחר שקיבבל ייעוץ
)ואת החבררה המנהלת ( המתאי ם
תפיסה זו
המשווק הפנסיוני .ת
ק
מהיועץ/מפיץ או
ץ
מיטבי )(Best Adviice
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קוח הסופי צצפויה להמשייך ולבוא
של הסטת הדגש בשוקק לכיוון הלק
ת בשוק
התכנית להגבברת התחרות
ביטוי בהוראות שייגזרו מה
י
לידי
סם המפקח ככמפורט בסעיף  3.1.1.7להללן.
החיסכון הפפנסיוני שפרס


של החיסכון הפנסיוני  -במסגרת
עיסוק בייעוץץ ושיווק ש
הסדרת הע
חום הייעוץ ,השיווק ודרככי ההפצה שלל המוצר
רפורמת בככר הוסדר תח
הפנסיוני ,ובכלל זה נקקבעה הפרדה בין תפקידי היועץ/מפפיץ לבין
ם/מפיצים
שמש כיועצים
אפשרות לבנקים לש
ת
מתן
משווק ,תוך מ
תפקידי המ
אי כל אחד מבין בעלי
ת ,אשר רשא
בלבד ותוך הבחנה בין סוגי העמלות
התפקידים האמורים לקקבל .לפרטים נוספים ראו סעיף  3.1.3.1להלן.



שינוי מבני וכניסת הבנקקים לענף היייעוץ הפנסיונני  -בעקבות המלצות
הותר לבנקים לשמש
ר
קיקה(
ועדת בככר )אשר עוגנו בחק
מל אשר
את קופות הגמ
חיובם למכור ת
ם
כיועצים/מפפיצים בלבד תוך
נשלט עד לאותו מועד על
ט
בניהולם .בבהתאם ,ענף קופות הגמלל ,אשר
השקעות.
ם בעיקרו על ידי חברות בביטוח ובתי ה
ם ,נשלט כיום
ידי הבנקים
של פריסתם הגדולה
הפנסיוני ,בש
ם הייעוץ ה
כניסת הבנקים לתחום
קרוב לוודאי ,להגדלת חללקם של
ונגישותם הרבה לציבוור ,תגרום ,ק
העשוי להשליך עעל ערוצי
י
הבנקים בפפעילות ההפפצה בתחום ,דבר
ארוך הטווח ועלותם.
צרי חיסכון א
מים של מוצ
השיווק וההפצה הקיימ
קבוצה ,למרו ת שחלפו כ 5 -שנים מאז "חקיקת בכרר" ,כניסת
להערכת הק
עדיין בשלביה הרראשונים.
ן
ם פנסיוניים נמצאת
הפצת מוצרים
הבנקים לה
רק לאחר שהבנקים יישלימו את היערכותם ,ויעסקו בהפצת כל
ה להעריך
ם ,ניתן יהיה
הפנסיוניים ההן לעצמאים והן לשכירים
המוצרים ה
של השינוי ,שבשלב זה טרם מוצה במלואו.
תו המלאה ש
את השפעת
חברה הינה מידע צופה פני עתיד המבוסס עלל ניתוח
הערכת הח
יתממש במקרה שלל תיקוני
ש
זה לא
ההתפתחות בתחום ,יייתכן וצפי ה
ת
ספים או במקקרה והתנהגות הבנקים ו/או הצרכניים תהיה
חקיקה נוס
שונה.



נתח שוק ומניעעת ריכוזיות  -במסגרת רפפורמת בכר ננקבע ,כי
הגבלת ח
לא יינתן היתר לרכישת מבטח או קוופת גמל או ללהחזיק בהם ,אם נתח
ם וגופים
השוק של הרוכש או ה מחזיק ,לרבות של בעלי השליטה בהם
תחום החיסכוון לטווח ארווך גבוה מ 155%-משווי
טים בהם ,בת
שהם שולט
לטווח ארוך .בהתאם לנתונים שפרסם
ח
חיסכון
סי תחום הח
סך כל נכס
סי החיסכון ללטווח ארוך ,ננכון ליום
חודש דצמבר  ,2011סך נכס
הממונה בח
אם ,נתח
מד על כ 5288.5 -מיליארדי ש"ח .בהתא
 30בספטמבר  ,2011עמ
עד הנ"ל הוא כ 79 -מיליאררדי ש"ח.
תר נכון למוע
השוק המקסימאלי המות
הקבוצה מחזיקה ,נכון ליום  30בספטמבר  ,2011ועל בסיס הנתונים
טווח ארוך.
 11%מסך נכס י החיסכון לט
הנ"ל בכ% -

 3.1.1 .2פנסייית חובה


ח ,הינו צו
חום החיסכון ארוך הטווח
גורם נוסף ,אשר השפיעע רבות על תח
שר תוקן
מחודש נובמבבר ) 2007אש
ההרחבה ללהסכם הקיבבוצי הכללי מ
בחודש אוגוסט  (2011הקובע הסדדר של פנסייית חובה לככל עובד,
ת ביטוח
והמחיל את הוראות הההסכם הקיבוצי בדבר חובת עריכת
אות ההסכם הקיבוצי
פנסיוני על כלל העובדיים השכירים במשק .הורא
תא" :הסדר פננסיית חובה"(( קובעות
וצו ההרחבבה האמורים ))להלן ,בצוות
כי הביטוח הפנסיוני לפפיהם לעובד ,שלא יבחר במכשיר אחר ,יבוצע
ס עובדים
פנסיית חובה הכניס
ת
הסדר
פנסיה חדשה מקי פה .מכאן שה
ה
בקרן
החוסכים לטווח ארוךך ,בעיקר
ם
עגל
סכו כלל ,למע
שכירים ,שבעבר לא חס
ההפרשות
ה ,שיעורי ה
ם להסדר פפנסיית חובה
סיה .בהתאם
בענף הפנס
סיוני )השכר בפועל אך לא יותר
חובה לבטח ו בביטוח פנס
מהשכר שח
שק( ,יעלו בבאופן הדרגתי מדי שננה ,החל
מהשכר הממוצע במש
מהפרשות בשיעור של  2.5%מהשכר עם כניסתו לתוקף שלל ההסכם
שיעור של  17.55%החל משנת .2014
הקיבוצי )ראשית שנת  ,(20088ועד לש
מגיל  20וגבריים מגיל  21ווהחבויות
הסדר פנסייית חובה חלל על נשים מ
ה ומקבל
בגינו לא ייחולו על מיי שפרש מעבבודתו בגיל פרישת חובה
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קצבה ,שאיינה קצבה מההמוסד לביטווח לאומי או על מי שיש לו הסדר
מועד דוח
טיב  -העדיף על פני ההסדדר המתואר ללעיל .נכון למ
פנסיוני מיט
בחלוף  6חודשי עבבודה אך
ף
סיוני הינה בבתוקף
הביטוח הפנס
זה ,חובת ה
ח פנסיוני קודם ,תקום החובה לבטחוו ,בתוקף
אם לעובד הסדר ביטוח
עבודה בלבד .בשנת 2010
ה
חודשי
מיום עבודדתו הראשון ,כעבור  3ח
) 7.5%סך
שיעור ההפרשה לטובבת ביטוח פפנסיוני הסתכם לכדי %
ההפרשה
הפרשות על חשבון עובבד ומעביד( והחל משנת  20111שיעור ה
שות על חשבבון עובד
לביטוח פננסיוני הסתכ ם לכדי ) 10%סך הפרש
ומעביד(.


ת ולשכת
בין ההסתדרות
הסכם קיבוצי ן
ם
בחודש ספפטמבר  2010נחתם
הסכם הקיים לביטוח
מתקן את הה
מעסיקים המ
של ארגוני המ
התיאום ש
בשנת  2014יוגדלו שיעורי
ת
חובה( ולפיו
(
קיף במשק )פפנסיית
פנסיוני מק
חובה כך שהם יעמדו עלל .17.5%
ההפקדה בבמסגרת הסדדר פנסיית ח
שר שר התמ""ת את צו ההרחבה
ט  2011איש
בחודש אוגוסט
כאמור ,ח
משק בין
קיבוצי הכלל י )מסגרת( ללביטוח פנסייוני מקיף במ
להסכם הק
ארגונים הכללכליים לבין ההסתדרות הכללית
לשכת התאום של הא
את תנאי צו ההרחבה
מספטמבר  .2010צו הההרחבה המתווקן ,משפר א
ם במשק.
על כלל העובבדים השכירים
הקודם )מיוום  (1.1.2008תוך החלתו ע
עיקרו ,כולל (1) :הוספת מדרגת פנסייה נוספת של 17.5%
התיקון ,בע
השכר בתוקףף מה 1..1.2014-ואילך; ) (2הבהרה כי אם יש
הפרשה מה
לעובד הסדדר מיטיב אך טרם חל עלייו ,יחול עליו צו ההרחבה לפנסיית
הרה כי עובדד שיש לו
חובה עד ללתחילת מועדד ההסדר המיטיב; ) (3הבה
קבע בצו
השיעור שנק
טיב אך רכיבב הפיצויים בו נופל מה
הסדר מיט
את רכיב
להפריש לפחות א
ש
עסיק
ההרחבה ללפנסיה חוב ה ,על המע
א חל על
חבה; ) (4הבהרה כי הצו לא
הפיצויים בבשיעור שנקבבע בצו ההרח
שה ומקבל קצצבה שלא
אחר שעבר את גיל הפריש
מי שהתקבל לעבודה לא
הביטוח הלאוומי אינה
מהמוסד לבביטוח לאומיי )כלומר ,קבלת קצבה מה
צו ההרחבה(.
חובתו על פי צ
פוטרת את המעסיק מח



קובע הסדר מדוררג לגבי שיעעורי דמי
ע
סדר פנסיית חובה
כאמור ,הס
מוך יחסית ,ווכתוצאה
ערך כשכר נמ
מבוטח ,המוע
מן השכר המ
הגמולים מ
ם שהופקדו בבגין עובדים אלה בשנים  2008עד
מדמי הגמולים
מכך חלק מ
הסכומים
 2011היו בבסכומים נמוככים יחסית ,ווהקבוצה מעריכה כי גם ה
ה צפויים
שיופקדו בבשנים הקרובבות לפי הוראות הסדר פפנסיית חובה
מתקבלים
ם מהותיים ,בהשוואה ללסכומים המ
להיות בסככומים שאינם
סגרת הסדר פפנסיית חובה ..יחד עם
עבור עובדיים שאינם מבבוטחים במס
צפוי להיות בבשיעורים
י
מהשכר
זאת ,גידול בשיעור ההפקדה מ
"הרגילים"; משמע  -בבשנת  17.5% ,2014מהשכר צפוי להגגדיל את
מסגרת הסדרר פנסיית חוובה בהשוואה לשנים הרראשונות
הגבייה במ
ת החברה היננה מידע צופה פני עתיד המבוסס
הסדר .הערכת
להחלת הה
חובה ,ייתכן וצפי זה לא יתממש
על ניתוח הוראות הסדדר פנסיית ח
נוספים או במקרה והתנהגות הצרכנים
ם
של תיקוני חקקיקה
במקרה ל
ה.
תהיה שונה

מוצר ההוני
קצבתי על המ
פת המוצר הק
 3.1.1 .3העדפ
אמור עידוד ה
חרון הינה כא
הממשלה בעשור האח
ה
מדינייות
החיסכון ארווך הטווח
מס הכנסה ווהתקנות
שמיוועד לקצבה החל מגיל פפרישה .על פי פקודת מ
תר כאשר הללקוח רוכש קררן פנסיה
תקנו מכוחה ,ניתנות הטבוות גדולות יות
שהות
שעברה תוקנו תקנות
שנות ה 90 -של המאה ש
פוליסה לקצבבה .בשלהי ש
או פ
שעצמאי שחווסך במסלול הקצבתי יוכל לקבל את החיסכון
קופות הגמל כך ש
ת
שיכת החיסכוון בסכום הונני כרוכה
צבר אך ורק בדדרך של קצב ה ,ואילו מש
ש ר
ת לביטוח
החל משנת  22000חל הכלל גגם על החיסככון בפוליסות
סוי גבוה .ל
במיס
שיקבל המבוטח הינו תוצצאה של
מנהללים שייעודן לקצבה .סכוום הקצבה ש
שלו במקדם קצבה שנקבבע בהתאם ללהוראות
קת סך החיסכון הצבור ש
חלוק
תוחלת החיים שיננו חברות
ת
מור ולאור הארכת
קבות השינוי האמ
הפוליסה .בע ת
טוח את מקדמי הקצבה בפוליסות המשווקות מאותו מועדד ואילך.
הביט
הלקוח קצבה חודשית נמווכה יותר
קות לאחר ה שינוי יקבל ה
בפוליסות המשווק
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סכון זהה.
והגיע לסכום חיס
ע
סה בתקופה קודמת
מאשר קבל לקוח שרכש פוליס
ם תנאים
שר ,בהתקיים
החל משנת  2001הנפיקה הקבבוצה פוליסות לקצבה אש
סה לאחר
מקדם הקצבה הנקוב בפוליס
ם
המבטח לשנוות את
מסוימים ,רשאי ה
מפקח לביצועע השינוי.
קבלת אישור מהמ
ת
אשר עיקריו יפורטו להלן ,הוחלט עלל הפיכת
חוק הגמל ,א
לאור תיקון  3לח
ר
מים אשר
ת הללו )שהוונפקו משנת  (2001למקדמ
טים בפוליסות
המקדדמים המפורט
החל משנת  ,20088בעיקר בעקבות
ם למבוטח .ה
מים הבטחת תוחלת חיים
מגלמ
תיקון חוק הגמל ,החלה הקבווצה גם בשיווק פוליסות בביטוח חיים הכוללות
ת לקיבוע
למקדם קצבה במועעד הנפקת הפוליסה ,דהייינו התחייבות
ם
התחיייבות
על בסיס שיעוורי התמותה הידועים במועד הנפקת הפוליסה
מקדם הקצבה ל
ם
שואה ,כך
שה( אך ללא הבטחת תש
משיעורי התמותה בבמועד הפריש
י
בחן
)במוב
ם לרווחי
שתשולם לגמלאי ייהיו צמודים
ם
פי הצבירה וסכום הקצצבה
שכספ
שנת  ,2009עלל הענקת
החליטה החברה ,בש
ה
שיושגו בפועל .כמוו כן,
ו
ההשקעות
מות )לרבות פפוליסות לא משלמות
קדם קצבה ב פוליסות קיימ
נספח המבטיח מק
ח
חובה וכן תיקוון חוק הגמל ,כמפורט
סדר פנסיית ח
בה( החל מינוואר  .2008הס
לקצב
ת החברה,
מור .להערכת
הממשלה כאמ
לעיל ,מהווים נדבבך נוסף בביס וס מדיניות ה
שק הישראלי יביאו שכיררים רבים שבבעבר לא
הכוללים במש
הסדררי הפנסיה ה
לטווח ארוך ,אולם עיקר ההשפפעה הינה
ח
להיכנס למעגל החווסכים
ס
חסכו כלל,
ו
בענף הפנסיה.
ף
ת הגמל
עיקררי תיקון מס'  3לחוק קופות
ת המוצר
בהקשר של העדפת
ר
עשה
שך לאמור ללעיל ,הצעד העיקרי שנע
בהמש
כפי שיתואר להלן.
בתי בשנים האחרונות היהה תיקון  3לחוק הגמל ,י
הקצב
מסלולים
את כספי החיסכון בשני מ
מור ניתן היהה להפקיד א
עובר לתיקון האמ
כספי החיסכון ניתנים למשיכה בעת
י
עיקרריים (1) :קופפות הוניות  -בהם
קופות קצבתיות  -בהן כספי החיסכון
ת
בתשלום חד פעמי ו(2) -
ם
הפרישה
ישולמו כקצבה )פנסיה( חודשי ת ואינם ניתננים למשיכה בתשלום חד פעמי.
חוק הפיקוח על שירותיים פיננסיים )קופות
בחודדש ינואר  20008נחקק ח
גמל())תיקון מס'  ,(3התשס"ח ) 2008-לעיל ולהלן" :תיקון חוק הגמלל"( ,אשר
אר  ,2008כך שממועד
האמורים החל מינוא
ם
ההבחנה בין המסלוולים
ה
ביטל את
שיות ,שנוהלוו כקופות
בקופות הגמל האיש
ת
אילך כלל הככספים המופקקדים
זה וא
לתגמולים ולפיצויים ופוליסות
ם
הוניות עד סוף שננת ) 2007קופפות גמל אישייות
ביטוח חיים הוניוות הכפופות לתקנות גמלל(  -יהיו מיוועדים למטרוות קצבה
ח
קופות גמל ללא משלמות לקצבה,
בלבדד ,וקופות הגגמל האמורו ת יהפכו לק
הן משנת
דהייננו קופות שררשאיות לשללם את כספי התגמולים שהופקדו בה
שלמות לקצבבה )שהן
על דרך של ההעברתם לקופות גמל מש
 2008ואילך רק ע
קופות המורשות לשלם תשללומי קצבה חודשיים לעעמיתים ,כגוון קרנות
ת
טוח חיים קצבבתיות( .בתיקון חוק הגמל נקבע כי
סיה החדשות ותכניות ביט
הפנס
עניין משיכת ככספי הפיצוייים בסכום הוני )בהתקיים התנאים
חול שינוי לע
לא יח
הנדררשים לשם כךך( ולעניין מעעמדם של הככספים שהופקדו בקופות ההוניות
וכי ניתן יהיה ללהוון גם
כספים הוניים ,י
ם
שר ימשיכו ללהיות
עד ללסוף  2007אש
שנקבע לענייןן זה.
קצבה מזערי ש
ם על סכום ק
תשלומי קצבה כככל שהם עולים
ה הטבות
ה ,ונקבעו בה
במסגגרת תיקון חוק הגמל תוקקנה גם פקודדת מס הכנסה
אחידות לגבי כלל קופות הגמל האישיות )קרנות פנסיה ,קופות גמל לא
מס א
אה לצורך
מותרת להוצא
הועלתה התקרה המ
ה
מות לקצבה ווביטוחי מנהללים(,
משלמ
ה לצורך
הוכרה הוצאה
טוחי לאובדןן כושר עבודדה לעובד וה
שת כיסוי ביט
רכיש
ס )בכפוף
קה זיכוי ממס
אירים קצבתי לשאירי המבבוטח כמעניק
שת ביטוח שא
רכיש
שכר והכנסה מבוטחת
עו תקרות ש
לתקררות שנקבעו לעניין זה( .בנוסף ,נקבע
לענייין רכישת הכייסויים הביטו חיים האמוריים.
מספר  5לחוק קופפות הגמל
ר
עיקררי תיקון
עיל ,בחודש ננובמבר  2010פורסם חוק הפיקוח על שירותים
שך לאמור לע
בהמש
שע"א 2010-הככולל ,בין
והוראת שעה( ,התש
ת
מס' 5
סיים )קופות גגמל( )תיקון מ
פיננס
מס'  3לחוק קופות הגמלל ובנוסף
היתרר ,תיקונים בבעניינים שנבבעו מתיקון מ
התיקון לחוק מאפשר
סוימות על פפעילות חברות מנהלות .ה
הוסררו מגבלות מס
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הנוגעים למוצצרים פנסיונייים אשר
עסוק בעיסוקקים אחרים ה
לחבררה מנהלת לע
ם אחרים
של קרן ותיקה לנהל מוצרים
נאסרו בעבר .כך ,הותר לחברהה מנהלת ל
ר
הול יותר
ת( .עם זאת ,ננותר עדיין האיסור על ניה
)לרבוות קרנות ותיקות אחרות
סדיר את
השעה נועדה להס
ה
הוראת
חת .בנוסף ,ה
שה מקיפה אח
מקרן פנסיה חדש
ן
תי שנבע
שינוי החקיקת
חס לעמיתים ,אשר לא הייו מודעים לש
המצב החוקי ביח
ב
ת לחברה
הבאים לפנות
ת לכל אחד מהגורמים ה
היא מאפשרת
קון מס'  3וה
מתיק
)בכפוף לתשלום מס על רווחי הון() :א(
ף
הלת בדרישה להחזרת הככספים
המנה
קופת גמל
המשיך להפקייד כספים בק
שהיה עמית עצמאי ביום  31.12.20077וה
מי ש
מי שהיה
מולים )קופה לא משלמת ( ומלאו לו  600ביום ) ;31.12.22007ב( מ
לתגמ
תיקון מס'
תחילתו של ת
משלמת לקצבה במועד ת
עמית-עצמאי בקופת גמל לא מ
ת
של עמית
שהיה מוטב ש
לו  60שנים ב יום ) ;31.12.2007ג( מי ש
 5הנ""ל ,ומלאו ו
קופת גמל
חשבונו של הננפטר הועברו לחשבונו בק
טר ,והכספים הצבורים בח
שנפט
קופת גמל איישית לפיצויים ,שהיה
משלמת לקצבבה; )ד( מי שההיה עמית בק
לא מ
ספים כאמורר )כספי
אמורה ,והכס
את הכספים מהקופה הא
זכאי למשוך ת
שבונו של העעמית בקופת גמל לא
תגמולים בחש
צויים( ,הועבררו למרכיב הת
הפיצ
מת לקצבה.
משלמ
מוצרים הפנסייוניים
 3.1.1 .4רפורמת הניוד במ
על שירותים פפיננסיים )קופפות גמל(
בחודדש מרס  2008הותקנו תקננות הפיקוח ע
הלן" :תקנות הניוד"(,
)העברת כספים בין קופות גגמל( ,התשס""ח) 2008-לה
של סכומים צבורים בין קופות גמלל שונות,
לבצע העברות ש
ע
לפיהן ניתן
האפשרות
מסוגים שונים ,תווך מניעת ה
ם
ם הן
קרים מסוימים  -גם אם
ובמק
האמורות
ת .התקנות ה
ברה מקופת גמל למטרת קצבה לקופת גמל הונית
להעב
אופן מלא ביינואר  ,2009עם הרחבת הניוד גם ללפוליסות
נכנסו לתקפן בא
ביטוח חיים.
ח
קיימת אפשרות להעברת
ת
הואיל ובשוק קררנות הפנסיהה החדשות הייתה
וללא עלויות מצדד הלקוח,
א
כספים בין קרנות פנסיה באופפן קל ופשוט יחסית
חרות בין
קשר של התח
תקנות לא הבביאה לשינוי מהותי בהק
הרי שהתקנת הת
התקנת התקננות .מאז
חרות ששררה גם לפני ה
קרנות הפנסיה לבבין עצמן ,תח
ת
מבוצעות בפועל גם העבררות נכסים ביין קרנות
תן לתוקף של התקנות מ
כניסת
ת לקצבה
סיה לבין קופפות גמל אחררות )בעיקר קופות גמל לא משלמות
הפנס
מועברים
ותכניות ביטוח מנהלים( ,וללהערכת הקבוצה היקף הנכסים שמ
קף הנכסים שמועבר
כאמור קטן מהיק
ר
חרות
מקרננות הפנסיה לקופות אח
טים נוספים אודות תקנוות הניוד
אחרות לקרנות ההפנסיה .לפרט
ת
מהקוופות ה
סעיף  3.1.3.1להלן.
ראו ס
הקמת מסלקה פנס
ת
סיונית
3.1.1 .5
שיתוף פעולה לקידום
בחודדש אוגוסט  20099פרסם המפקח מזכר הבנות לש
מערככת מרכזית למיתוג מסררי מידע ולסליקת כספים בתחום החיסכון
מזכר ,הודיע המפקח כי בכוונתו
סיוני )להלן" :המסלקה"( .במסגרת המ
הפנס
העבודה הקשורים בהעברת
ה
הליכי
לקדם את הקמת המסלקה לצצורך ייעול ה
ם
קע ההתפתחויות של
שוק החיסכוןן הפנסיוני ווזאת על רק
מידע וכספים בש
ע
של המסלקה ייהיו העברת מידע דו
ת .תפקידיה ההעיקריים ל
השנים האחרונות
הסוכנים הפננסיוניים,
הפנסיוניים וה
הגופים המוסדיים  ,היועצים ה
ם
צדדית בין
קת כספי
מוסדיים וסליק
העבררת מידע בין המעסיקים וההמפיצים לביין הגופים המ
הוראות ביניים לעניין
סם המפקח ה
סכון הפנסיוניי .בחודש יונני  ,2010פרס
החיס
מרס  2011פוררסם חוק
דרכי פעולתה של מערכת הסלליקה הפנסיונית ובחודש מ
קוח על שירוותים פיננסייים )עיסוק בייעוץ פנסיווני ובשיווק פנסיוני(
הפיק
של חברה
בוצעה הסדרת הליך רישוי ש
ה
התשע"א ,22011-ובו
)תיקון מס'  ,(3ה
חברה כאמור ..הוראות
סליקה פנסיוננית ומנגנוני הפיקוח על ח
עלת מערכת ס
להפע
הוראות הנוגעעות למתן
מכויות הממוננה לקביעת ה
קון לחוק מסדדירות את סמ
התיק
חס לדרכי
הפעלת מערככת סליקה פנסיונית וכן הוראות ביח
רישיוון לחברה לה
ת סליקה פנסיונית והורראות בדבר הממשל
הולה של מערכת
פעילותה וני ה
ה ומקבלי
משי המסלקה
טרה להגן על ענייני משתמ
התאגידי שיחול בבה ,מתוך מט
הפנסיוני.
מהמשתמשים ולמניעעת ריכוזיות בבתחום הייעווץ והשיווק ה
מ
השיררות
ת המידע
כמו ככן ,התיקון לחוק קובע כלללים לעניין פפיקוח הממוננה על אבטחת
עבר במסלקה.
המוע
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המסלקה לחסכון אררוך טווח
ה
 2010הוקמה חבררה פרטית בשם
2
בחודדש מאי
ספים בתחום החיסכון
קת מידע וכס
מ ,שמטרתה ללהקים ,לייסדד ולנהל מסלק
בע"מ
הפנסיוניים ווהסוכנים
ם ,היועצים ה
ארוך הטווח בעבור כלל הגופפים המוסדיים
שקי העבודה ביניהם .בעלי המניות שלל החברה
סיונים ,ולהסדדיר את ממש
הפנס
מנורה מבטחים פפנסיה( ,וכן תאגידים
ה
הם גופים מוסדייים שונים ) ובהם
ומפיצים נוספים .ה מפקח ונציגייו משמשים כמשקיפים בבמוסדות
ם
איים
בנקא
אוגוסט  ,2011בעקבות איי-שביעות
חברה זו ,ומלווים את התנהלו תה .בחודש א
ה
ת על ידי
המסלקה הפנסיונית
ה
תקדמות הקמת
צר מקצב הת
רצון משרד האוצ
החבררה הנ"ל ,פררסם משרד ההאוצר הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם,
קה פנסיונית מרכזית
מערכת סליק
שון במכרז ל הקמה של מ
שהיננו שלב ראש
)להלן" :הפרויקט"(( .ההזמנה כווללת פירוט של עקרונות מרכזיים
:
ולהפעלתה
מה והפעלת מערכת סלייקה פנסיונית מרכזית ,כגון; התנאיים למתן
להקמ
שליטה מאת הממונה.
קבלת היתר ש
הפעלת המעררכת וחובת ק
רישיוון לחברה לה
מת הפרויקט מחולקת לשני שלבים -הלליך מיון מוקדדם ושלב
בחירת הגוף להקמ
ר
מציעים אשרר ימצאו
תו יוזמנו המ
 ,(Rבמסגרת
מנה להציע הצעות )RFP
ההזמ
מתאימים בתום הליך המיוון המוקדם להגיש את הצעותיהם לביצוע
ערכת יישמר לפרק הזמןן הנדרש
אמצעות המע
הפרויקט .המידע המועבר בא
חייב את הגופפים המוסדייים ובעלי
למתן השירותים בלבד כשהכווונה היא לח
ן
שיון להתחבר למערכת.
הריש
חובת שימוש במערכת
חוזר שעניינה "ח
ר
בחודדש פברואר  2012פורסמה טיוטת
ש לבצען
הפעולות שיש
החוזר מפורטות ה
ר
טיוטת
קה פנסיונית מרכזית" בט
סליק
לטיוטה צויין כי בבשבועות
ה
מערכת הסליקה .במכתב הנללווה
ת
צעות
באמצ
ה )(RFP
המכרז להקמת מעערכת הסליקה
ז
מסמכי
הקרוובים צפויים להתפרסם מ
מציעים שעמדו בתננאי הסף בהלליך המיון
ם
מספר
כאשר מסמכים אלו יועברו למ
מסמכי המכרזז יפורסם
מו כן צויין ככי בסמוך למוועד פרסום מ
המקדדים ) .(PQכמ
משי מערכת הסליקה ,ככגון :הפעלת מערכת
מידע רלוונטי נווסף למשתמ
ע
שימוש עבור שירותי
תים ופרטי ההתשלום בגיינם .דמי הש
הסלייקה ,השירות
על המשתמשים בשירותי המערכת
מערככת הסליקה ייקבעו במכררז ויחולו ל
הצעה הינה כי הגופים
שימוש בה .הה
ם להפיק מהש
שהם עשויים
אם לתועלת ש
בהתא
סדיים ישתתפו בשיעור מהותי מעללות הפעלת המערכת לפפי היקף
המוס
סים שהם מננהלים .משכךך ,בכוונתם לקבוע כי בבכפוף לאישוור ועדת
הנכס
סך עלות
סדיים יישאו ב 70% -מס
המכררזים ,בשנה הראשונה ההגופים המוס
השלישית  ,600%בשנה
 ,65%בשנה ה
שנה השנייה %
עלה השנתית שתקבע ,בש
ההפע
או ביתרת
תמשים יישא
 .50%שאר המשת
ת ואילך 5
שנה החמישית
הרביעית  55%ובש
מערכת הסליקה ,בהתאם
העלוות לפי היקף השימוש שללהם בפועל בבשירותי ר
עולה.
לתערריף קבוע לפע
ממונה מספרר חוזרים
הקמת המסללקה הפנסיוניית ,פרסם המ
ביל לקידום ה
במקב
תהליכי העבודה ולהסיר חסמים
טות חוזרים ,שמטרתם לייעל את ת
וטיוט
 2010חוזר שענייננו קידוד קופפות גמל,
2
ם בשנת
טכנוללוגיים .במסגגרת זו ,פורסם
להעברת מידע ונתוניים בשוק
ת
אחיד
פורסמו חוזר שע ניינו מבנה א
ס
ובשנת 2011
הפנסיוני( וכן טיוטת חוזר שעניינה ייפויי כח ללבעל רישיון )לפרטים
י
סכון
החיס
קח( .בנוסף ,בנובמבר
טיוטות המפק
חת חוזרים וט
סעיף ) 3.1.3.1תח
ף
נוספים ראה
שירותים פיננסיים )יייעוץ ,שיווק ומערכת
ם
 2011פורסמו תקנות הפיקוח על
מידע במערככת סליקה פנסיונית מרכזית(,
פנסיונים()אבטחת מ
ם
קה
סליק
תחת חוזרים וטיוטות
התשע"ב) 2011-לפפרטים נוספיים ראה סעייף ) 3.1.3.1ת
ת מערכת
מרס  2012פרסם המפקח מכרז להקמת
מכן ,בחודש מ
קח( .לאחר מ
המפק
ם שעמדו
ספר מציעים
אשר הועבר למס
ר
קה פנסיונית מרכזית ותפפעולה,
סליק
ת ותפעול
קבל מהם הצצעה להקמת
ם ,בבקשה לק
אי סף בהליך מיון מוקדם
בתנא
מערככת הסליקה.
הול המרביים
 3.1.1 .6רפורמת דמי הניה
מאזן ,אושרו תקנות הפייקוח על
בחודדש פברואר  ,2012לאחרר תאריך המ
פיננסיים )קופות גמלל()דמי ניהול( ,התשע"ב) 20112-להלן ,לצצורך ס"ק
ם
שירותים
שאים גופים מוסדיים
מי ניהול שרש
ת תקרות לדמ
שעניינן קביעת
זה" :התקנות"( ,ש
הולם כדלהלןן:
לגבות בגין קופות גמל וקופות ביטוח שבניה
ת
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הניהול לא יעלה עעל 1.1%
ל
חל משנת  - 20113שיעור דמי
בקופות גמל :הח
משנת  - 2014שייעור דמי
ת
ת השוטפות; והחל
 4%מההפקדות
בירה ועל 4
מהצב
 4%מההפקדות השוטפות .ממקבלי
על  1.05%מההצבירה ועל %
הניהול לא יעלה ע
שיעור שלא יעלה על
שאירים ניתן יהיה לגבות דמי ניהול בש
אות זקנה וש
קצבא
 0.6%מהצבירה.
0
שות שיופקו החל מ-
בקופות ביטוח )פפוליסות ביט וח חיים( :בפפוליסות חדש
מל .לגבי
יחולו השיעורים המפורטים לעיל בנוגע לקופות גמ
ו
- 1.1.2013
תקרת דמי הנניהול.
סות שבתוקף לפני המועד האמור ,לא ייחול שינוי בת
פוליס
שפיעות על גגובה דמי הניהול המרבייים שניתן לגבות ,בין
התקנות אינן מש
היתרר ,בקרנות פפנסיה מקיפוות ,בקופות גמל מבטיחות תשואה ,בקופות
ביטוח מבטיחות תשואה ,בקקרנות השתללמות ,בקופוות גמל מרככזיות או
ח
התקנות ,כי בחשבונות של
ת
טרות אחרות  .בנוסף ,קובבעות
בקופות גמל למט
מיתים שנפטררו ,כעבור פררק הזמן
תים שהקשר עימם נותק או של עמ
עמית
טבים לפי
תק או המוט
העמית המנות
האמורות לעעיל לאיתור ה
בע בתקנות ה
שנקב
הנ"ל ל 0.3%-מהיתרה
חשבונות העמיתים ה
ת
הענייין ,יופחתו דמי הניהול בבגין
נוספים ראה סעיף  3.1.3.1לענייין תקנות
ם
הצבוורה במונחים שנתיים .לפ רטים
מוטבים(,
קוח על שיררותים פיננס יים )קופות גמל()איתור עמיתים ומ
הפיק
תיאור הערככות הקבוצה לגבי השפעת התקנות ,ראה גם
התשע"ב .2012-לת
סעיף  15.3לדוח הדירקטוריוןן .בחודש מררס  ,2012עבברה בקריאה ראשונה
ף
תים פיננסים )קופות גמל(()תיקון מס' )(8שיעור
הצעת חוק הפיקווח על שירות
ת
הול( התשע"בב ,2012-במסגגרתה מוצע ללקבוע ,כי שרר האוצר,
מזעררי של דמי ניה
שור ועדת הככספים של ה כנסת ,יהיה מוסמך לקבווע סכומים וושיעורים
באיש
הוצאות.
מירביים של ה
סכומים ושיעורים מ
ם
מזערריים ומרביים של דמי ניהוול וכן
הפנסיוני
התחרות בשווק החיסכון ה
 3.1.1 .7התכננית להגברת ה
ר
סום הדוח ,עעומדות על הפרק
נכון למועד פרס
מספר הצעות לרפורמות
ושינוויים בשוק בייטוח החיים והחיסכון אררוך הטווח ,אשר חלקן טררם גובשו
אושרו ,לפי העניין .להללן יובאו פררטים עיקרייים בדבר הרפורמות
או א
האמוורות לעיל:
ת בשוק
תוכנית להגבברת התחרות
ם המפקח ,ת
בחודדש נובמבר  ,2010פרסם
מצם את ההבבדלים בין מוצצרי החיסכון הפנסיוני
הפנסיוני במטרה לצמ
י
סכון
החיס
השחקנים
חיסכון הפנסיוני על כלל ה
ת של שוק הח
את השקיפות
השוננים ,להגביר א
שבו ,להיטיב את טיב המוצררים המוצעים ומחירם ולליצור בסיס השוואה
להגברת התחרות"(.
ת
תכנית
המוצרים )להלן" :הת
ם
אחיד בין
ד
אות וטיוטות רגולציה
התכנית להגבררת התחרות פורסמו הורא
בות פרסום ה
בעקב
חדשות ,כדלקמן:


מי ניהול(,
טיוטת תקננות הפיקוח עעל שירותים פיננסיים )קוופות גמל()דמ
התשע"א) 2011-להלן ,לצורך ס"ק זה" :התקנוות"( ,שעניינן קביעת
מי ניהול שררשאים גופים מוסדיים לגגבות בגין קופות גמל
תקרות לדמ
אר ,2012
שרו ,כאמור בבחודש פברוא
טוח שבניהוללם ,אשר אוש
וקופות ביט
ראה סעיף  3.1.1.6לעיל.



חוק הפיקוח עלל שירותים פיננסיים )יייעוץ ,שיווק ומערכת
תזכיר ק
סיוניים( )תיקקון מס' ( ,התשע"א ,20111-שפורסם
סליקה פנס
ם בחודש
קיים כיום ,לפיו יועץ
מרס  ,2011ובמסגרתו מוצע להקל באיסור הק
שר עם מעבידד או עם
הוא תאגיד בבנקאי אינו ררשאי להתקש
פנסיוני שה
סמיך את
ארגון מעבבידים לעניין מתן ייעוץ פנסיוני לעובבדיהם ,ולהס
התקשרות שכזו .עוד
קבוע הוראו ת וקריטריוננים לעניין ה
הממונה לק
ה במוצר
להתנות ביצוע עסקה
ת
מוצע בתזככיר לקבוע כיי מעסיק לא יוכל
פנסיוני בבביצועו על ידדי בעל רישיוון מסוים ,ובבכלל זה :בעל רישיון
התנות כי
המעביד לא יוכל לה
ד
מעביד שירותיי תפעול .כמו כן,
המספק למ
עובד ,ובכלל זה :שירותי התפעול
כל שירות אחר אשר עעליו לספק לע
סקה כאמור בבאמצעות
מתן הטבה ללעובד ,יותנו בביצוע העס
עצמם או מ
החיל על בעללי רישיון את החובות
סף ,מוצע לה
רישיון מסוים .בנוס
ן
בעל
החלות על מבטח לענייין הגשת דווחות והודעות לממונה ,כן מוצע
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מבטח לעניין התניית
האיסור החל על מ
ר
להחיל על בעל רישיון את
ביטוח ,כך שבעל רישיוון לא יתנה קניית מוצר פנסיוני אחדד בקניית
אחר ,וזאת למעט אם קיבבל אישור
מוצר פנסיווני אחר ,ממננו או מאדם א
לכך מהממוונה.


ניהול במכשירי החיסכון
ל
שא דמי
טיוטת חוזזר גופים מווסדיים בנוש
מוצע לקבוע הוראות
חודש מרס  ,2011ובה מ
הפנסיוני ,שפורסמה בח
מוסדי יהיה ררשאי להציע לעמית שיעור נמוך של דדמי ניהול
לפיהן גוף מ
האמורה תהייה תקפה
ובלבד שההצעה ה
ד
המרבי הקבועע בדין
מהשיעור ה
לפחות לשנתיים .כמו ככן ,בהתאם ללטיוטה מוצע לקבוע כי כל הודעה
א מוקדם
לעמית לגבי שינוי דמי נניהול תימסר לא יאוחר מחודשיים ,ולא
מארבעה חודשים ,טרם מועד השינויי.



שירותים פיננסיים )קופות גמל(()כיסויים
ם
טיוטת תקנות הפיקוח על
ביטוחיים בבקופות גמל(( ,התשע"א 2011-וטיוטת חוזר גופים מוסדיים
שפורסמו
אמצעות חבררה מנהלת ,ש
שת כיסויים ביטוחיים בא
לעניין רכיש
ה מנהלת
טיוטת התקנות מציעה לקבוע ,כי חברה
בחודש פבררואר  .2012ט
שאית לקבוע בתקנונה
קופת גמל רש
תהיה רשאית לרכוש עבבור עמית וק
מוות ונכות ואללו בלבד.
ת
כיסויים בייטוחים לארריכות ימים ,סיכוני
שור יכול
תחרותי שאיישר הדירקטוריון .צד קש
המבטח ייבבחר בהליך ת
ם ביותר.
התנאים המיטיבים
ם
אי כי הציע את
מבטח בתנא
להיבחר כמ
אים לכיסוי הביטוחי הנררכש באמצעוות חברה
אף קובעת תנא
הטיוטה ף
עניין שמירת ההכיסוי הביטוחי ביחס לעמית לא פעילל; טיוטת
מנהלת ולע
הן כיסוי
מנהלות לשוווק לעמיתיה
החוזר מציעה לאפשרר לחברות מ
טוח פנסיוני לחברה
סוכן תאגיד ביט
ן
תוך הענקת רישיון
ביטוחי ,ת
שיוגבל לשיווקק כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולסיכווני נכות,
המנהלת ש
מית )דמי
על חשבון העמ
טוחי פרט ל
אמצעות ביט
סוי יוענק בא
כאשר הכיס
המנהלת,
שור לחברה ה
ט של מבטח ,שהוא צד קש
עבור ביטוח פרט
ר
ביטוח
הפוליסה ,עבוור ביטוח
מועד הקמת ה
ח הנהוגים במ
יהיו בגובה דמי הביטוח
ת טיוטת
בעל מאפיינים דומים ה משווק על ידדי המבטח( .ככמו כן ,אוסרת
טוח קבוצתי לעמיתי
על חברה מנההלת לרכוש פוליסת ביט
התקנות ע
חברה המנהללת .במסגרת טיוטת החוזר מוצע
הגמל מכספי הח
ל
קופת
ם מוסדיים  2008-9-155בעעניין "ביטוח משלים
לבטל את חוזר גופים
לעמיתים בבקופות הגמלל ובקרנות הפפנסיה" .בעקבבות השינויים בטיוטת
ה )כללים
התקנות ,ככאמור לעיל ,,פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה
שס"ה ,2005-בבמסגרתו הוצצע לבטל
ת גמל( ,התש
לאישור ולניהול קופות
לתנאים לרכישת בביטוח חיים קבוצתי
ם
סים
את הסעיפפים המתייחס
ת ביטוח
גמל וכן את הבביטוחים שנייתן לרכוש בבמסגרת קופת
בקופת ל
תגמולים.
החודשי המשולם עבבור מרכיב הת
י
שלום
של  35%מהתש
בשיעור ל
ספים של
אישרה ועדת הכס
ה
המאזן,
חר תאריך ה
בחודש מרס  ,2012לאח
האמורה.
.
הכנסת את טיוטת התק נות



טוח( )דמי
על שירותים פיננסיים )ביט
ת הפיקוח ל
טיוטה שנייה של תקנות
עמילות( ,התשע"ב ,20011-אשר פוורסמה בחודדש אוקטובר ,2011
תשלום דמי ה
להסדיר את אופן ת
ר
במסגרתה מוצע ,בין ה יתר,
העמילות
חות בין סוכנני ביטוח,
במסגרת מעבר לקוח
ת
למספר בעללי רישיון במ קביל
מלת שירות תשולם לסוככן ביטוח באמצעות תשללום כספי
לקבוע שעמ
טוח בשל
מול סוכן ביט
ישיר; לקבוע מגגבלות שונות בנוגע לתגמ
ר
באופן
המדידה ,אופן מתן התגמול,
ה
עמידה ביעד מכירות )לררבות משך תקופת
מוצר פנסיוני ,שלגביו נקבעעו מספר
הבחנה בין מוצר בייטוח שאינו מ
ה
תוך
קבע שהתשלום יהיה
פנסיוני שלגביו נק
י
מוצר
אופני תשללום ,לבין מ
העמילות
אים נוספים בבנוגע לדמי ה
ספי במישרין( ,,לקבוע תנא
תשלום כס
היחס בין
שישולמו בבשל מוצר בייטוח שאינו ללתקופה קצובה ,לרבות ה
ת לעומת
אחת מ 5 -השניים הראשונות
ת
דמי העמיללות המשולמ ים בכל
מים בשנה הרראשונה וחובבת גילוי למבבוטח על
דמי העמיללות המשולמ
דמי העמילות המשולמי ם לסוכן.
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ח על שירותיים פיננסיים )קופות גמלל()עמלות
קנות הפיקוח
טיוטת תק
(( ,התשע"א ,20111-אשר פפורסמה בחודש מרס
קון מס'
הפצה()תיק
מבטח )ולא ררק חברה
אות לפיהן מ
סגרתה מוצע לקבוע הורא
 ,2011במס
שבניהולו
מלת הפצה בבגין מוצרים פנסיוניים ש
מנהלת( יוככל לשלם עמ
מוצע לקבוע מודלל לעמלת
ע
סיוני .כן
הם ניתן ללק וח ייעוץ פנס
ואשר לגביה
המוצרים
עסקה בשלוושת סוגי ה
חידה במסגררת ביצוע ע
הפצה אח
ם :קופת גמלל ,קרן פנסיה חדשה ובביטוח מנהלים .מודל
הפנסיוניים
של 0.2%
עמלת ההפפצה המוצע קובע שיעור עמלת הפפצה מרבי ש
לאותם מוצרים )עעל בסיס
ם
מהצבירה וועד  2%מהההפקדות השווטפות
חישוב חודדשי( .במקרהה שבו דמי הניהול הנגבבים נמוכים משיעור
ם עמלת
אפשר תשלום
עיל מוצע לא
ת כאמור לע
עמלת ההפפצה המרבית
הניהול בגין הצביירה ו/או
ל
הפצה מופחתת בשיעו ר של  40%מדמי
שר שונה
שתלמות ,אש
ההפקדות השוטפות ,ללפי העניין .ללגבי קרן הש
מוזכרים לעילל ,מוצע להוותיר את
באופייה מהמוצרים הפפנסיוניים המ
ק השנים
תקרת עמללת ההפצה ההמותרת בשיעור מקסימאלי של החלק
קוח בכל
בקרן לטובת הלק
ן
צבורים
ת הנכסים הצ
 0.25%מיתרת
עשר של %
חודש.
אפשריות
נה ,השלכות א
לטיוטת הוראות הרגולצציה הנ"ל ,כככל שתתקבל ה
טון במכירות חדשות ,הגגדלת כח
על קיטון בהכנסות ובברווחים ,קיט
של הסוכן עלל בחירת
הבחירה הניתן לעובד תוך הקטנת ההשפעה ש
ם הייעוץ
ת של גופים בנקאיים לפעעילות בתחום
העובד ושיפור הכדאיות
הפנסיוני.
בכל הקשור לההשלכות האפפשריות כמפוורט לעיל ,היינו מידע
המידע ל
של הקבוצה .נכון למועד
הערכות והנחות ל
ת
ס על
עתיד המתבסס
צופה פני ע
בטיוטת תקנות והוראות
ט
מדובר
פרסום הדדוח ולאור העובדה שמ
הותי מזה
רגולציה בללבד ,היישום בפועל עשוי להיות שוננה באופן מה
של התקנות והוראות
סח הסופי ש
שנחזה והווא תלוי ,ביןן היתר ,בנוס
הרגולציה וובהתנהגות ההגורמים השוננים בענף הנוגעים לעניין.

מת מסלולי ברירת מחדל
מותאם(  -הקמ
 3.1.1 .8המודדל החכ"מ )חיסכון כספי מ
ת הפיקוח
שלישית של תקנות
ת
טיוטה
סם המפקח ט
אר  2012פרס
בחודש ינוא

ת מחדל(,
סלולי ברירת
על שירותיים פיננסיים )קופות גמל() ,הקמת מס
ת מסלול
טיוטת חוזר שלישית שעניינה התאמת
התש"ע ,20010-יחד עם ט
מודל החכ"מ"( .על פי
ההשקעה ללמאפייני העעמית )להלן" :טיוטות המ
לנהל בכל אחת מקופות
ל
מודל החכ"מ ,,על כל גוף מוסדי
טיוטות המ
חדל עבור
מסלולי השקעה ,אשר יהוו ברירת מח
הגמל שבנייהולו מספר מ
עמיתים )ללרבות עמיתי ם קיימים במסלולים הככללים הקיימיים( שלא
בחרו במסללול אחר ,בההתאם לאחת מ 2-החלופות הבאות (i) :לפחות
תים שטרם מלאו להם  60ומסלול לעמיתים בני
סלולים לעמית
שלושה מס
ה קבוצה
חד מהם מצויה
אשר בכל אח
 60ומעלה ,או ) (iiמסלו לי השקעות א
מוצע ,כי בכלל מקרה,
מסוים .עוד מ
אריכי לידה מ
עמיתים בטווח תא
ם
של
עומדים כנגד התחייבויות לפנסיונרים )בקופת גמל משלמת
הכספים הע
תית( יושקעו במסלול
מנהלים קצבת
לקצבה  -קרן פנסיה ותככנית ביטוח מ
ם מסלולי
שיכו להתקיים
סלולי המודל החכ"מ ימש
השקעה נפרד .מלבד מס
המתמחים.
ההשקעה ה
ת פנסיה
אינו מיועד ללחול על קופפות גמל מרכזיות ,קרנות
המודדל המוצע א
מבטיחות
קופות גמל מ
השתלמות ,קוופות גמל בנניהול אישי ,ק
ותיקות ,קרנות ה
חרת.
מל למטרה אח
אה וקופות גמ
תשוא
קנוני קופות גגמל
הנהגת תוכניוות ביטוח ותק
 3.1.1 .9הרפורמה בעניין ה
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
מו תזכיר ק
בחודדש ספטמבר  ,2011פורסמ
תשע"א ,2011-תזכיר חוק הפיקוח על שירותים
)קופוות גמל()תיקוון מס' _( ,הת
סיים )ביטוח(()תיקון מס' _( ,התשע"א ,2011-וטיוטת נוהל הוודעה על
פיננס
אות הדין
אים את הורא
מציעים להתא
טוח ותקנון קקופת גמל ,המ
הנהגת תכנית ביט
התנהלות
שוק המודרני ,בהתאם לה
מתאימה יותרר למבנה הש
לגישת פיקוח המ
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 OECולאור עקרונות
הנדררשת ממדינת ישראל לאורר הצטרפותה לארגון הCD-
 . SOLVENCבמסגרת ו
דירקטיבת CY II
זו מוצע לשננות את אופן הנהגת
ש להודיע על מוצר )חדש או עדכון תננאים של
מוצררים ,כך שגוף מוסדי יידרש
מוצר קיים( לפני תחילת שיוווקו ,אך לא יידרש להמתין לאישור הממונה
ר
השיווק .שיננוי זה יגדיל את מרחב הפעולה שלל הגופים
אי לתחילת ה
כתנא
אחריותם לאיכות המוצרים שהם מנהיגים.
ם
מאידך יגביר את
סדיים מחד ,ומ
המוס
ם( ייכנסו
או השינויים במוצר קיים
אם לטיוטת הנוהל ,המוצצר החדש )א
בהתא
קף לאחר  30יום ממועד הגשת ההודדעה )שלה יצצורפו מידע וומסמכים
לתוק
התנגדותו
למפורט בנוהל( ,אלא אם הממונה הוודיע על ה
ט
אם
בהתא
תקופה האמורה .לממונה שמורה
צר/לשינוי ,כוולו או חלקקו ,בתוך הת
למוצ
מוצר/השינוי לתוקף,
לאחר כניסת המ
ר
תו גם
הרשוות להודיע על התנגדות
מים של שמיירה על ענייננם של העמייתים ,מניעת פגיעה ביכולתה של
מטעמ
בחוק .בנוסף הוצצע לערוך
ק
המנויים
תיה וטעמים ה
פה לקיים את התחייבויות
הקופ
ם כספיים
סנקציות פליליות ו/או עיצומים
ת
הוראות הקובבעות
התאמה ביחס לה
ת החברה
תאם להודעת
של הממונה ,או שלא בהת
אף התנגדותו ש
שפעל על ף
למי ש
חוזר הנ"ל
להלן( .טיוטת הח
ן
בקשר למיזוג או ללהעברת הניההול בקופה )ככמפורט
ר
ח חדשה,
תוכנית ביטוח
טים שיש לצררף להודעה על הנהגת ת
עת את הפרט
קובע
ח המגדיר
הקמת קופת גמל חדשה או עלל שינוי בתקנוון קופת גמל ,לרבות נספח
ת
הנלווה לתכנית ביטוח או
ה
טוארי
הפירוט הנדרשת בבנספח האקט
ט
את רמת
גמל .טיוטת החווזר צפויה להייכנס לתוקף בביולי  2012וללבטל את
לתקננון קופת ל
חוזר גופים מוסדייים  2006-9-4וחוזר ביטוח  2005-1-35העעוסקים בענייין זה.
בחסכון הפנסיוני(
ן
 3.1.1.110מודל "הטבה משללימה" )הוועד ה לבחינת הט
טבות
מס בחסכון ה
בחודדש פברואר  ,2011הוקמה ועדה לבחינת הטבות המ
הפנסיוני.
המלצות הועדדה יהיו ביטולל הטבות
לפרסומים בעיתונות ,מסתמן כי ה
ם
אם
בהתא
מן תשלם
סיוני ,ובמקומ
שות העובד ללחיסכון הפנס
המס הניתנות כיוום בגין הפרש
סיוני של
ספים ישירות לחסכון הפנס
ת הפקדת כס
המדיינה את ההטבבה באמצעות
טרת המודל היא להביא לחלוקה שוויונית בהטבבות המס
בד ,כאשר מט
העוב
מס לפנסיה .נכון למועד פרסום הדווח ,טרם
שטות במבנה הטבות המ
ולפש
המלצות הוועדה.
ת
התפררסמו
שנכללו בתחום
ו
 3.1.2תיאאור של ענפי הביטוח והכייסויים הביטו חיים
ביטוח החיים
 3.1.22.1ענף ב
כללי


משווקת תוכנניות ביטוח המשלבות בביטוח למקררה ריסק
הקבוצה מ
פוליסות ביטוח קבבוצתיות,
ת
סות ביטוח פפרט,
וחיסכון ,בביניהן פוליס
הכיסויים
ופוליסות ביטוח ללעצמאיים .ה
ת
פוליסות בביטוח מנהללים
סוי ריסק ,כגוון :מוות,
הביטוחיים המשווקים עעל ידי הקבוצה הינם כיס
ת ,וכן חיסכון.
כושר עבודה ,נכות
ר
אובדן



פוליסת בייטוח חיים ההינה חוזה בבין מבטח ללמבוטח/בעל פוליסה
חובות והזכוייות של שני הצדדים.
מגדיר את הח
)להלן" :הללקוח"( אשר מ
טוח חיים
שני הצדדים .פוליסות ביט
שינוי בחוזה ניתן לבצעע בהסכמת ש
הנן נכס בידי הלקוח .סכום הביטווח והחיסכון הצבור בהן אמורים
מענה לצרכי הלקקוח בעיתות משבר או בבהתקיים איררוע אחר
ה
לתת
בחיי המבווטח )כגון מווות ,אובדן ככושר עבודה או פרישה(( .בשנות
הצמדתן המללאה של
החמישים של המאה שעברה הווחלט על ה
ה אומר -
הפוליסות על מרכיביהןן השונים למדד המחירים לצרכן ,הווה
הצמדת סככום הביטוח ללמקרה מוות ,למקרה אובבדן כושר עבוודה ,ערך
ת על ידי
הפדיון )סככום החיסכון הצבור בפולליסה( והפרמיה המשולמת
תאפשרה
חברות הביטוח הת
ת
על ידי
הלקוח .הבבטחת ההצמדדה כאמור ע
ת ישראל
ח ייעודי לנוושא זה על ידי ממשלת
מהנפקת אג"ח
כתוצאה מ
ההצמדה למדדד בוצעה
ראה סעיף  8.33.7.1להלן( .עד שנת  1976ה
)לפרוט ה
של כל שנה )ללפי המדד שפפורסם ב-
מדי חצי שנה ,בפברוארר ובאוגוסט ש
התאמה(.
ש דצמבר ובייולי בגין חוודש יוני ,בה
 15בינואר בגין חודש
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הוחלט על מעבר להצמדה מידדי חודש
ט
מדינה
כשגברה האינפלציה במ
ה המדינה
שנת  ,1991וככחלק מהרפוררמה בשוק ההון ,הפסיקה
בחודשו .בש
שות ולכן
ח אג"ח ייעודדי כאמור על פוליסות חדש
להנפיק לחברות הביטוח
החיסכון.
שאין בהן הבבטחה להצמדה למדד של ה
הוחל בשיווק פוליסות ש
שתתפות
אלה )ששווקוו החל מ ,(19991-מכונות "פוליסות מש
פוליסות א
על ידי חברות הביטוח
בפוליסות מושקע ל
ת
סכון
ברווחים" .מרכיב החיס
ח .התשואות שהושגו
תקנות דרכי הההשקעה והננחיות המפקח
בהתאם לת
ניהול נזקפים לחשבון הפולליסה של
ל
חברות ,בניכ וי דמי
על ידי הח
שקעה רבים ומגוונים
המבוטח .בבשנים האחררונות פותחו מסלולי הש
מסלולים
באיזה ממגוון המ
ה
מבטח
חות את המ
והמבוטח רשאי להנח
תאם לצרכיו ווהעדפותיו.
סכון שלו בהת
את כספי החיס
להשקיע ת


משווקות
טוח חיים שמ
ת השקיפות ,בבפוליסות ביט
במסגרת מגמה להגברת
אופן פיצול התשלום
בתנאי הפוליסה ,א
י
אר  2004מפוורטים
החל מינוא
ם לכיסוי
טוח שמוקצים
המגיע למבבטח ,דהיינו ההסכום והאחוז מדמי הביט
המוקצים
האחוז והסכום ה
ז
ההוצאות )דמי ניהול מפרמיה/מגביה(,
וסכום היתרה המועעברת לחיסככון .כחלק
ם
טוחיים
לרכישת הככיסויים הביט
תוכניות ביטוח החיים הכווללות מרכיב חיסכון.
ממהלך זה הותאמו כל ת

תו "קווים
בהמשך לניייר עמדה של המפקח מחוודש דצמבר  20066שכותרת

משווקת החבברה החל
חיים משולב בחיסכון" ,מ
מנחים למווצר ביטוח ח
מחודש אפפריל  ,2007פוליסות לביטוח מנהלים ועצמאים חדשות
ופוליסות פפרט חדשות ..בפוליסות אלה הוגדרו היקף ומועדדי כניסה
ת משיכה
לתוקף של חבות החבררה בכיסויים הביטוחיים ובוטלו קנסות
לביטוח מנהלים וועצמאים
ח
)ראה גם סעיף  3.2.1להלן( .בפולליסות
סה נקבעה לפפחות עד גילל פרישה
תקופת הבביטוח בכל ררכיבי הפוליס
הפוליסה.
ובפוליסות לביטוח מנההלים בוטלה הגדרת המעעסיק כבעל ה
חל משנת
הקבוצה ,הח
יצוין ,כי ללאור תיקון  3לחוק הגמלל ,משווקת ה
מוכרות כקוופת גמל
ח מנהלים ועצמאים המ
 ,2009פולייסות לביטוח
משלמת לקצבבה ,לפי המקררה.
קצבה או כקופפת גמל לא מ
משלמת לק
ראה סעיף  3.2ללהלן.
מוצרים ושירוותים בתחום הפעילות ה
חבה בנושא מ
להרח
הפנסיה
 3.1.22.2ענף ה


חיסכון פנסיוני לטווח
האפשרות לח
הפנסיה מעניק למבבוטחים את ה
ה
ענף
שוק הפנסיה כוולל קרנות פפנסיה ותיקות )אשר נסגגרו בפני
ארוך .ק
ת מקיפות
שים בשנת  ,(19995קרנות פנסיה חדשות
עמיתים חדש
הצטרפות ע
שנת  2003מיינה הממונה מנהלים
סיה חדשות כלליות .בש
וקרנות פנס
מיוחדים ללמרבית קרנו ת הפנסיה הוותיקות ,הוורה להעמיד למכירה
חדשות שהיו בבעלות
את החברוות המנהלות של קרנות הפנסיה הח
ת ,והנהיג שיננויים בתקנונני קרנות
קרנות הפננסיה הוותיקוות האמורות
ת הגירעון
ת בעיקר על מנת להתמודדד עם בעיית
הפנסיה הוותיקות ,וזאת
המנהלות של קרנות הפנסיה
ת
החברות
ר
האקטוארי של אותן קקרנות.
לחברות הביטוח ,ובמסגרת זוו נרכשה
ת
מכרו
העיקריות נמ
החדשות ה
הלות של
חברות המנה
החברה .מכירת הח
ה
טחים פנסיה בידי
מנורה מבט
הביאה לשינווי מבנה
לחברות הביטוח ה
ת
שות
קרנות הפנסיה החדש
ובענף הפנסיה בפפרט.
ף
הטווח בכללו
ח
תחום חיסכוןן ארוך
התחרות בת



המעורבות ש
צב ששרר עד לחקיקת בכרר ,לפיו רמת ה
בניגוד למצ
של העובד
ה יחסית,
הייתה נמוכה
סוג ומאפייני ההסדר הפננסיוני שלו ה
בקביעת ס
מסתמנת
יותר ,המגמה המ
,
והשפעתם של המעבידדים הייתה גבוהה
הלקוח הסופפי ,קרי -
מרפורמת בכר הינה לההסיט את הדגש לכיוון ה
אה סעיף
עתו תהיה גבוהה יותר )רא
העובד ,כך שמידת מעוררבותו והשפע
 3.1.1.1לעיל(.



הצטרפות איש
מגמה של ה
תפתחת בשוקק הפנסיה מ
בנוסף ,מת
שית של
תווכים הפועלים לפי
תייעות במת
קרנות הפנסייה ,תוך הסת
יחידים לק
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סות חופש הבבחירה שניתןן לאותם
הוראות חווק הייעוץ הפפנסיוני ,בחס
ת הגמל.
יחידים מכווח חוק קופות


תי קרנות
מנורה מבטחים פנסיה ,שת
בענף זה מננהלת הקבוצהה ,במסגרת מ
עניקות כיסוייים לפנסיות זקנה ,נכות ושאירים"" :מבטחים
פנסיה המע
שהינה קרן פפנסיה חדשה מקיפה שזכאית לסבסודד תשואה
החדשה" ,ש
ם החדשה
תיות מיועדות ו" -מבטחים
צעות אגרות חוב ממשלת
חלקי באמצ
שרות עם
הינה קרן פננסיה חדשה כללית .מסגגרת ההתקש
פלוס" ,שה
ת באישור
לשינוי על ידי החבברה המנהלת
י
המבוטחים היא תקנון ההניתן
או על פי דרישת הממונ ה.

מהקרנות
המתקבלים מ
הכנסות הקבוצה בענףף זה הינן מדמי ניהול ה

שוטף של
כאמור והוצאות הקבוצצה בענף זה הינן הוצאות התפעול הש
של קרנות
קרנות .מנורה מבטחים פנסיה היא חבררה מנהלת ש
פעילות הק
לחוק הפיקוח ,וללצורך כך
ק
תאם לחוק קוופות הגמל ובהתאם
פנסיה בהת
ה בנושא
בעלת רישיון מבבטח בענף ביטוח פנסיווני .להרחבה
ת
הינה
שירותים בתחוום הפעילות ראה סעיף  3.2להלן.
מוצרים וש
ראה סעיף  3.2ללהלן.
מוצרים ושירוותים בתחום הפעילות ה
חבה בנושא מ
להרח
 3.1.3מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם
החלות על מבבטחים ,קרנות פנסיה
זה כפופה להורראות הדין ה
צה בתחום ה
פעעילות הקבוצ
וקקופות גמל ,ללרבות הוראוות חוק הפיקקוח וחוק קוופות הגמל והתקנות שהוצאו על
אות הממונה כמפורט
ח ,כפי שמתפ רסמות מעת לעת ולהורא
פיההם וכן להורראות המפקח
לההלן.
 3.1.33.1כללי
ה בתחום
מרכזיות החלוות על הקבוצצה בפעילותה
אות הדין המ
להלן יפורטו הורא
סכון ארוך טוווח וכן עיקררי ההוראות הרגולטוריות )הצעות
ביטוח חיים וחיס
ח
מו בשנת
ם וטיוטות חוזרים של המפפקח( שפורסמ
קנות ,חוזרים
קה ,טיוטת תק
חקיק
הקודמים
ת אחד הנושאים אשר נמנו בסעיפים ה
ח ,ואשר לא פפורטו במסגרת
הדוח
לעיל.
אה סעיף
בכלל פעילותה רא
ל
החקיקה המרכזיות ההחלות על הקבוצה
ה
בלות
למגב
 8.2ללהלן.
תקנות
אות החוק והת
הורא


בכר
חקיקת ר
סת שלושה חוקים שחוקקו לפי
בחודש אוגגוסט  2005נתקבלו בכנס
צותיה של ועדת בכר )לעיל ולהלן:
תמך על המלצ
משלה ,בהסת
הצעת הממ
"חקיקת בככר"(:
הריכוזיות ונייגודי העניינים בשוק
חוק להגבררת התחרות ולצמצום ה
תשס"ה) 2005-להלן" :חוק
ההון בישרראל )תיקוני חקיקה( ,הת
ק הגברת
תי בשוק ההוון בעיקר
מבנה תחרות
התחרות"(  -חוק זה נ ועד ליצור מ
באמצעות צמצום הריככוזיות ומזעור ניגודי העעניינים אצל הגופים
אלה ועל
קוח והבקרה על גופים א
הפועלים בבשוק ההון ווהרחבת הפיק
ם למספר
קונים עקיפים
ם האמור נכללו בחוק תיק
השולטים בבהם .ליישום
אות השונים ,בעיקר לענייןן הסדרת
דברי חקיקה ,ובכלל זה חוקי הבנקא
הנאמנות
הגמל וקרנות ה
ל
הפרדת הבבעלות של הבנקים מקופות
שב בנתח
מעבר לעניין זה בהתחש
ם ,תוך קביע ת הוראות מ
שבבעלותם
קת בכר,
של הבנק או מי מטעמו ,עובר לחקיק
השוק וההון העצמי ש
חדשים בהם ייורשו לעסוק הבנקים ובפרט ייעוץ
חומי פעולה ח
וקביעת תח
ק בייעוץ
ת; חוק הסדדרת העיסוק
פנסיוני ויייעוץ או שי ווק השקעות
שיווק השקעוות וחוק
עילות של ש
תוך הסדרת הרישוי לפע
השקעות ת
אמנות; חוק הפיקוח תוך הרחבה והעמקה של
משותפות בנא
השקעות מ
הם )ראה
השולטים בה
מבטחים וסווכנים ועל ה
הבקרה על מ
הפיקוח וה
חוקים נוספים אחררים.
ם
הרחבה לענניין זה בסעיףף  8.2להלן(; וומספר
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חוק קופות הגמל
של קופות
תחום הפעילות ש
ם
בחוק זה הוסדר לראשו נה בחקיקה רראשית
ת הגמל.
הגמל )לרבבות קרנות ההפנסיה( שעווגן עד אז בתקנות קופות
תר ,הוראות לעניין רישוי חברה
בחוק קופוות הגמל נקקבעו ,בין הית
ת אמצעי
הגבלות על החזקת
ת
מנהלת ,הייתרי שליטה בחברה כאמור,
ם ובעלי
מינוי אורגנים
ת ,בלעדיות העיסוק ,מ
חברה מנהלת
שליטה בח
לקופות גמל ,תקנוון הקופה
ת
אישור
תפקידים בבחברה מנהל ת ,הסדרת א
ם ממנה,
משיכת כספים
ואופן שינויו ,כללים לעעניין תשלומיים לקופה ומ
פיקוח על הקופה ודיווחים
ח
השקעת כספי הקוופה וניהול ננכסיה,
ע
דרכי
עמיתים.
לממונה ולע
מל נקבעה לרראשונה זכותו של עובד לבבחור את
במסגרת חווק קופות הגמ
ש לעובד
הגמל בה יפקיד מעבידו את הכספים עבורו ,ככל שיש
ל
קופת
ת נקבעה
אף אם הזכות
קדת כספים עעל שמו בקוופת הגמל )א
זכות להפק
ה והעובד
במקורה לגגבי קופת גמלל פלונית(; בהקשר זה נקבע כי במידה
הזכאי לא בבחר בקופת גגמל מסוימת בהתאם לזכוותו זו ,תהא ההפקדה
בהסכם המעניק לעעובד את
ם
בדין או
ן
מל שזהותה נקבעה
בקופת הגמ
ה מערכת
מו כן הוסדרה
הזכות להפפקדת כספים על שמו בקוופת גמל; כמ
היחסים שבבין העמיתים לבין החברה המנהלת.
ספיים על
מיך את המפפקח להטיל עיצומים כס
ופות הגמל מסמ
חוק ק ת
ם נוספים
אה גם פרטים
הקשר זה ,רא
העובר על חלק מהוראוות החוק .בה
קיקה( ,התשעע"א2011-
הון )תיקוני חק
בדבר חוק הגברת האכיפפה בשוק הה
 8.2.2להלן.
8
בסעיף
מסדירות
מכוח חוק קופות הגמלל הותקנו מעת לעת תקנוות שונות ,המ
מל )לרבות קרנות פנסיה(( וחברות
נושאים שוונים בקשר עעם קופות גמ
המותרות
ם ,הוצאות ה
מנהלות ובבכללם ,כללי השקעה לגוופים מוסדיים
שונים בקופות הגמל,
טות שערוך ללגבי נכסים ש
לגוף מוסדי ,שיט
בניכוי ף
תתפות על חבברה מנהלת באסיפות כללייות ועוד.
חובת השת
קופות הגמל  -ראה בסעיף
ת
של חוק
לפירוט אודדות תיקונים מס'  3ו 5 -ש
 3.1.1לעיל.



הכלכלית
חקיקה ליישום התוכנית ה
חוק ההתיייעלות הכלכללית )תיקוני ח
שס"ט) 2009-ללהלן" :חוק ההתייעלות"(
לשנים  ,(2009-22010התש
לחוק הגמל לעניין מגבלות עעל ניהול
ק
חוק ההתיייעלות ביצע תיקון
ה מנהלת
מל על ידי חב רה מנהלת .על פי התיקון ,על חברה
קופות ג ל
לנהל יותר מקופפת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופוות הגמל
ל
נאסר
סמיך את
טו .החוק מס
סוימים שפורט
תיקון ,למעט במקרים מס
שפורטו בת
ה מנהלת
סור על חברה
האוצר ,לקבוע תנאיים לעניין אי תחולת האיס
,
שר
אים מסוימים שיקבעו על ידו .בחודש ייולי 2010
שמתקיימים לגביה תנא
ם
חוק ההתייעלוות במסגרתו תוקנו הוראוות תיקון
קון מס'  7לח
פורסם תיק
מנהלת של קופות גמל לא
ת
חברה
חוק הפיקוח ,,ונקבע כי ח
מספר  4לח
סוגי קופות הגגמל המפורטות בחוק
תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל ס
 30ביוני  .((2011כמו כן
החל מיום 3
החל מיום  1בינואר ) 20112במקום ה
קופות גמל מרכזיות
אמורה לא תחול על ק
נקבע ,כי ההוראה הא
לפיצויים.



חוק גיל פררישה ,התשס""ד2004-
חרונה ביום  29בדצמבר  ,2011קובע את הגיל
שר תוקן לאח
חוק זה ,אש
שבו עובד
גילו ,ואת הגיל ש
,
שבו ניתן ללחייב עובד ללפרוש מעבודתו בשל
רשאי לפרווש פרישה מ וקדמת וליהננות מגמלה .במסגרת החוק נקבע
שהגיל שבו ניתן לחייבבת עובדת לפרוש מעבודדתה בשל גיללה יעלה
אלא אם עד לתום שנת  20016תאשר
באופן הדררגתי מגיל  662ל ,64 -א
חר ,על בסיס המלצות
ועדת הכספפים המלצות של השר לגייל פרישה אח
ועדה ציבוררית לבחינת גגיל הפרישה ללאישה שנולדדה עד לשנת .1955
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הייעוץ הפנסיוני
ץ
חוק
הפנסיוני.
או השיווק ה
סוק במקצועוות הייעוץ א
הוסדר העיס
בחוק זה ה
שוי כיועץ או משווק
בדבר חובת הריש
ר
נקבעו בו ,בין היתר ,ההוראות
עניין זה ,חובוות ,איסורים והגבלות
ת כשירות לע
פנסיוני ,תננאים ודרישות
ח ,החובה
אמת המוצר ללצרכי הלקוח
ייעוץ או שיווק פפנסיוני ,התא
ץ
לעניין
המנמקים
תן מסמכים ה
 ,("Best Adviceמת
A
ללקוח ייעוץ מיטבבי )"
ח
ליתן
אות לגבי
סכון הפנסיוני והמלצת הייועץ ,גילוי נא
בכתב את ככדאיות החיס
ת חובות
ם ,תוך קביעת
היותו משוווק או יועץ ,,זיקתו ליצררנים השונים
היועץ או
אפשרי בין ה
איסור על ניגגוד עניינים א
וחובת זהירות וא
ת
אמון
אות בדבר פפיקוח הממוננה על פעילוות בעלי
המשווק ללקוח ,והורא
מס'  3של
ח .לפרטים אוודות תיקון מ
המקצוע הננ"ל וחובות ררישום ודיווח
אה סעיף  3.1.1לעיל.
ת מסלקה פנסיונית  -רא
חוק זה בננוגע להקמת
 2008חוזר הבהררה בקשר
2
בהקשר זה ,פרסם המפפקח בחודש דצמבר
ק הייעוץ
שר עם סעייף  13לחוק
מיתים לגוף מוסדי בקש
לצירוף עמ
עם בעל רישיון ,מהווה
קשר של יחיד ם
ר
הפנסיוני .בבחוזר הובהרר ,כי כל
וזאת בשל מהות עיסוקם.
ייעוץ פנסיווני או שיווק פנסיוני ,לפי העניין ,ת
או שיווק
על כן ,לא ניתן לבצע עסקה ללא הליך של ייעעוץ פנסיוני א
מו כן ,הובהרר בחוזר מקררים בהם לא יחול סעיף  13לחוק
פנסיוני .כמ
יחיד פונה ביוזמתו לגוף מוסדי ואותו
מקרה בו ד
הייעוץ הפננסיוני ,כגון מ
מול אותו
שיווקית אל מ
נוקט כל פעולה ש
טין ואינו ט
גוף מוסדי פפסיבי לחלוט
ת נעשית
שר ההצטרפות
טרנט ,או כאש
הצטרפות דרךך אתר האינט
יחיד ,כגון ה
ם לסעיף
מחדל בהתאם
ע"י המעבייד למוצר פננסיוני שהוגדדר כברירת מ
לחוק קופות הגמלל.
ק
)20ב(
ק בייעוץ
נקבעו בחוק הייעעוץ הפנסיונני הוראות ללגבי העיסוק
ו
עוד
של יועץ
של תאגיד בננקאי ובכללן תנאים לקבבלת היתר ש
פנסיוני ל
קצוב את
הוראות המגבילות לפרק זמן ק
ת
תאגיד בנקאי וכן
פנסיוני לת
של תאגיד ב נקאי לספק ייעוץ פנסיונני בקשר עם מוצרים
אפשרותו ש
הביטוח ,אף אם היה קייים בידם
פנסיוניים המנוהלים בבידי חברות ה
ק הייעוץ
האמור .עוד נקבע בחוק
עץ פנסיוני ללפי החוק ה
רישיון יוע
קבל עמלת הפצה מחברה מנהלת,
הפנסיוני ,ככי יועץ פנסייוני רשאי לק
בשיעור מררבי שייקבע בתקנות ,ובללבד שחישוב העמלה ייעעשה ללא
מו תקנות
שר זה פורסמ
מליץ היועץ לללקוח .בהקש
צר שעליו המ
תלות במוצ
התשס"ו-
על שירותים פ יננסיים )קופפות גמל()עמללות הפצה( ,ה
הפיקוח ל
ת ההפצה המררביות שניתן לשלם ליועץץ פנסיוני.
 ,2006בהן ננקבעו עמלות



תשכ"ג1963-
חוק פיצויי פיטורים ,הת
הגמל של
עניין ההפקדוות בקופות ה
תר ,כללים לע
חוק זה קוובע ,בין הית
צויים ולענייןן כלל ההפקדדות בקופות גגמל לקצבה ,וובכלל זה
מרכיב הפיצ
ם( וקרנות
טוחי מנהלים
לגבי פוליסות הכפופות לתקנות קופות הגמל )ביט
שהופקדו כאמור מפנני עיקול,
ו
הפנסיה ,וככן הוראות ההגנה על כספפים
חזרה או העבררה.
שעבוד ,הח



השכר ,התשי""ח1958-
חוק הגנת ה
מל לפעול
הגנת השכר ,עעל קופות גמ
הוראות סעיף 19א לחוק ה
בהתאם לה
השתחרר
יהיו רשאיות לה
ו
קופות הגמל
ת
לגביית חובבות ממעבידד ,שכן
שלומים אשר המעביד
באופן רעיוני ,תש
ן
מחבותן לזזקוף לזכות עעמית,
קופה ולהקננות בגין
חייב בהעבברתם ,אך בפועל לא התקבלו בק
אלה זכויות מלאות ,רק אם יוכיחו ככי לא התרשללו או כי
תשלומים א
נסיבות אחרות המצצדיקות שחרוור שכזה מחבבות.
ת
חלו



פקודת מס הכנסה
ת כספים
הניתנות עקב הפקדת
ת
מס הכנסה קב ועות הטבות מס
בפקודת ס
מל ,ובכלל זה לגבי פוליסוות הכפופות לתקנות קופות הגמל
בקופות גמ
)לעצמאיים וביטוחי מננהלים( וקרנוות הפנסיה ,ווהטבות מס הניתנות
ם
משתלמים מההן.
לכספים המ
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מל )ראה
אר  2008תוקקנה הפקודה במסגרת תייקון חוק הגמ
בחודש ינוא
האמור נקבעו הטבות
סעיף  3.1.1לעיל ופסקהה )א( בסעיף זה( .בתיקון ה
ה ,קופות
קרנות פנסיה
הגמל האישיות )ק
ל
אחידות לגבי כלל קופות
ת
מס
שלמות לקצבהה וביטוחי מנהלים( ,באופפן של השוואת שיעור
גמל לא מש
תן בגין הפקדדות במכשירים אלה לשיעעור אחיד של  35%מן
הזיכוי הנית
שנקבעה לעניין זה .כמו כן ,הועלתה התקרה
עד התקרה ש
ההפקדה ע
המותרת ללהוצאה לצוררך רכישת כייסוי ביטוחי לאובדן כושרר עבודה
ה לצורך
הוכרה הוצאה
שכר ל 3.5% -מהשכר( וה
לעובד )מ 2.5% -מהש
מההכנסה
טוח קצבתי לשאירים )בבשיעור של עד  1.5%מ
רכישת ביט
אמור .בנוסף ,נקבעו תקררות שכר
ת הזיכוי כא
המבוטחת( לצורך קבלת
הכיסויים הבביטוחיים
טחת לעניין רכישת ה
הכנסה מבוט
מבוטח וה
האמורים.


קופות גמל( ,התשככ"ד1964-
ת
תקנות מס הכנסה )כלללים לאישור ווניהול
)לעיל ולהללן" :תקנות קוופות הגמל"(
שונים הנוגעים לניהולן של קופפות גמל,
ם
אלה מסדירות נוושאים
תקנות ה
סיה ,ביטוחי מנהלים וביטוח חיים ללעצמאיים .בין עיקרי
קרנות פנס
ההשקעה,
תקנות אלה ניתן למצוא את כללי ה
המוסדרים בת
הנושאים ה
טובת חיסכוןן פנסיוני
עורי ההפרשוות המותרים להפרשה לט
קביעת שיע
מיתים שכיריים ולעניין עמיתים עצצמאים ,וכן קביעת
לעניין עמ
צבורים בהם.
אפשרויות המשיכה של הסכומים הצ
הגמל וחברות המנהלות קופפות גמל,
ל
מחייבות את קופות
התקנות מ
או מחדל
מקצועית לכייסוי חבותן בבשל מעשה א
לערוך ביטווח אחריות מ
רשלני כלפפי העמיתים ,וכן לכיסוי מעילה באמון של עובדייהן כלפי
ובתנאים הקבועים בתקנות
ם
העמיתים .הביטוח ייעעשה בסכומים
עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן
אמנות )הון ע
משותפות בנא
השקעות מ
שקעות( ,תשנ"ו,1995-
ותנאי כשירות של דירקקטורים וחבררי ועדת ההש
ובאופן שיככסה תביעות בשל אירועיים שאירעו בבתקופת הפוליסה גם
שתתפות
ה .סכום ההש
אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופפת הפוליסה
ת קופות
העצמית בפוליסה הנדררשת מוגבל בתקרה הקבבועה בתקנות
הגמל.
אוצר הוראת שעה לתיקוון תקנות
בחודש פבררואר  2008ההתקין שר הא
קופות הגמלל לקצבה
תן יהיה להפפקיד בכלל ק
קופות גמלל ,לפיה נית
)משלמות ולא משלמוות( כספי פייצויים ,עד שנת  ,2013גם אם
הפקדות המיננימאליות
מוכות מן הה
ההפקדות בברכיב תגמוללי המעביד נמ
הנדרשות ללעניין זה ,ובללבד שההפקדדות ברכיבי התגמולים איננן נופלות
מן ההפקדוות הנדרשות לפי הסדר פנסיית חובה.
ת לתיקון
אוצר הוראת שעה נוספת
מבר  2010ה תקין שר הא
בחודש דצמ
מהלך  20111-2012את
יהיה להפקיד במ
ה
תקנות קופפות גמל לפייה ניתן
לקצבה גם בהיעדרר הפקדת
ה
שלמות
רכיב הפיצוויים לקופות גמל לא מש
מולים בקופוות גמל לקצצבה לפי
מרכיבי התגמ
המינימום הנדרשת במ
קנות קופות גגמל.
הוראות תק



שירותים פיננסיים )ביטווח( )בקשה לרישיון,
תקנות הפפיקוח על ש
תמחות ובחיננות של סוכני ביטוח ,יועצצים פנסיוניים וסוכני
הכשרה ,הת
שיווק פנסייוני( ,התשס""ו ;2006-תקנות הפיקוח עעל שירותים פיננסיים
תשס"ו ;2006-תקנות הפפיקוח על שירותים
אגרות( ,הת
)ביטוח( )א
מחות או בחיינות של סוכנני ביטוח,
פיננסיים )בביטוח( )פטורר מחובת התמ
התשס"ו) 22006-להלן:
יועצים פננסיוניים וסווכני שיווק פנסיוני( ,ה
"תקנות הפפטור"(
שרתם של היועצים
סדירות את תהליך הכש
האמורות מס
התקנות ה
הפנסיונים ,את תהליך הרישוי שללהם ,את
,
ם
הפנסיוניים והמשווקים
ם
תהליכים
ואת הפטורים שיינתנו מהת
אגרות הכרוךך ברישוי ת
תשלום הא
ת תקנות
תקנות אלה החליפו את
האמורים בבאופן מלא או חלקי .ת
תשכ"ט.1969-
ח )רישיון לסוכן ביטוח( ,הת
הפיקוח על עסקי ביטוח
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של מבטח
וניהול רישומים ש
ל
חובות זיהוי ,דיווח
הלבנת הון )ח
צו איסור ה
וסוכן ביטווח( ,התשס"בב) 2001-להללן בפסקה זוו" :צו הביטוח"( וצו
של קופת
וניהול רישומים ש
ל
איסור להללבנת הון )חוובות זיהוי ,דיווח
ה זו" :צו
תשס"ב) 2001-להלן בפסקה
הגמל וחבררה המנהלת קקופת גמל( הת
קופת הגמלל"(
צווים אלו מטילים עלל חברות הביטוח ,סוכנני הביטוח ווהחברות
הוי לקוחות ,דיווח ,ניהול ושמירת
של קופות הגגמל חובת זיה
המנהלות ש
ם בעלות
תכניות ביטוח חיים
ת
רק על
שונים .צו הבביטוח חל ק
מסמכים ש
מחייב קופת גמל או חברה מננהלת של
ב
ת הגמל
סכון .צו קופת
מרכיב חיס
את פרטי
שום ולשמור א
קופת גמל בקשר עם קוופת הגמל שבבניהולה לרש
זיהוי העמית המעוניין ללהפקיד בחשבבון עמית עצצמאי בקופת גגמל .כמו
בגין ההפקדות ומשיכות
ן
ואימות פרטים
ת
חיל חובות דדיווח
כן ,הצו מח
על קרנות פנסייה.
האמורים בצו ..צו קופת הגגמל לא חל ל
בסכומים ה
המאחדת
הלבנת הון ,ה
ביום  3ביוולי  2011פוררסמה טיוטת צו איסור ה
עת לכל הגוופים המוסדיים ,את
ת אחת הנוגע
תחת מסגרת
ומשלבת ת
מל .בין היתרר מציעה
צו קופת הגמ
את הוראות צ
צו הביטוח וא
הוראות ו
גם ביחס לקרננות פנסיה ,לחייב את
חולת הצו ם
הרחיב את תח
הטיוטה לה
(KYC - Know your Client
C
סדי לבצע "ההליך הכרת ללקוח" )
הגוף המוס
סוק בעל
הכספים ,עיס
בטרם פתייחת חשבון )לרבות ביררור מקור ה
את תחולת הצצו גם על
ועוד( ,להרחיב א
החשבון ,מטרת פתיחת החשבון ד
ה אותם,
שליטה בחבררה המעסיקה
שכירים שהיננם בעלי הש
עמיתים ש
לאיש ציבור זר ,להוסיף חובת ביצוע
ש
ת בנוגע
להוסיף חובבות מוגברות
ת הסיכון
בקרה שוטפפת על הפעוללות בחשבון ביחס להליך  KYCולמידת
ת הסכום
העמית להלבנת ההון ועוד .במקביל ,מוצע להקטין את
ת
של
קדות מצטברוות לשנה
החייב בדיוווח בגין הפק דה ומשיכה בבחשבון ,הפק
ת שמעל  50,0000ש"ח .בנווסף ,מחייבת הטיוטה
וכן בדיווח בגין הלוואות
הול סיכונים בנושא איסור הלבנת
גוף מוסדי לקבוע מדיני ות ,כלים וניה
ת ,שיכול
טה כוללת בבנוסף נספח ,ובו רשימה של פעולות
הון .הטיוט
נדרש דיווח נפרדד לרשות
ש
תן כפעולות בבלתי רגילות שבגינן
שיראו אות
טיוטה כוללת הוראות מעבבר ביחס
מון טרור .הט
לאיסור הללבנת הון ומימ
לחשבונות קיימים במוועד תחילת הצו  -באופפן שההוראוות יחולו
קופה/קרן
באחד מחשבונות העמית בק
ד
צוע פעולה יזומה
במועד ביצ
הפנסיה.



ספים בין
פיננסיים )קופות גמלל( )העברת כס
ם
תקנות הפיקוח על שירוותים
תשס"ח) 22008 -להלן" :תקננות הניוד"(
קופות( ,הת
עניין זה על ידי המפקח,
התקנות ,בביחד עם חוזזרים אשר פוורסמו ב ן
מיתים לבצעע העברת
מעת לעת ,קובעים כלללים שנועדו לאפשר לעמ
אותו סוג
שוט ככל שניתן ,בין קופפות גמל מא
אופן קל ופש
כספים ,בא
העברת כספים מקוופות גמל
ת
)לרבות קרננות פנסיה וקקופות ביטוח(( ,ואף
ה טיוטת
הוניות לקופות גמל לקקצבה .בחודש דצמבר  ,2011פורסמה
קנות הניוד ווטיוטת תיקון לחוזר שהוצא מכוחן .במסגרת
תיקון לתק
קון תקנות הנניוד נוספה ,בבין היתר ,הורראה המסדיררה באופן
טיוטת תיק
ת על ידי
ומהיר יותר את ההעברת הכספפים בין קופוות המנוהלות
ר
נפרד
של קופה
הגוף המנהל ש
מנהל ,נוספה חובת פיצוי העמית ע"י ה
אותו גוף מ
מקרה שבו אי חר הגוף המננהל של הקופפה המקבלת בהעברת
מקבלת במ
ה חדשה
של קרן פנסיה
חישוב התשואה ש
ב
סגרת
הבקשה ,הובהר כי במס
ש להתחשב גגם בתשואה הדמוגרפית והוחלפו
איחור בהעברה יש
ר
בגין
של חשבונות .במסגרת
את איחודם ופיצולם ל
שמסדירות א
ההוראות ש
שבמסגרתו על הקופה
קון החוזר קוצצר ,בין היתר ,משך הזמן ש
טיוטת תיק
עה להעברה מ 10 -ימי עסקים ל3 -
המעבירה ללהודיע על קייומה של מניע
מנייד רק
עיל ובקשת עמית פעיל שמ
עסקים ,נקבע שבקשת עמית לא פע
אם לא יועבררו לקופה
טפות יפקעו א
יתרה צבורה ולא מנייד הפקדות שוט
תימת העמית על הבקשה ,התווסף
ם ממועד חת
המעבירה בבתוך  60ימים
אותו גוף
פרק המסדדיר בקשות ההעברה בין קופות המנוהללות על ידי א
המעבירה
של הקופה ה
נוסף נספח המצציג את נתוני התשואה ש
ף
מנהל,
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המעבירה
המקבלת להעעביר לקופה ה
איחור ,כאשרר על הקופה ה
בתקופת הא
חובת הודעה למעעסיק ע"י
ת
שה לתשלום ,נוספה
ימי עסקים דריש
בתוך  2י
הפיצויים,
גם את רכיב ה
הניוד כולל ם
עבירה על הנניוד ,כאשר ה
הקופה המע
ועוד.
הכספים ,ד
וזאת בתוך  15ימים ממוועד העברת ה


ם
תקנות הפייקוח על שיררותים
פיננסים )קופות גמל( )קופת גמלל בניהול
שס"ט)) 2009 -להלן" :תקנות קופת גמל בניהול אישי""(
אישי( ,התש
של עמית
ספי חיסכון ש
ת האפשרות ללנהל סוגי כס
אלו קובעות את
תקנות ו
קרן השתלמות ,באמצעות קופת גמל
עצמאי שהוגדרו בתקנו ת וכספי ן
מנהל תיקים מטעמו,
שי ,אשר תנווהל על ידי העמית או מ
בניהול איש
הלת.
מסוימות ,שיבבוקרו על ידי החברה המנה
תחת מגבלות השקעה מ
באמצעות צד קשור קובעות
ת
ברוקראז'
א
ביחס למגבבלות על פעעילות
רה מנהלת אוו משקיע
חרותי ,חב ה
התקנות ,ככי בכפוף לקקיום הליך תח
אים לרכוש או למכור ניירות ערך באמצצעות צד
מוסדי ,לפי העניין ,רשא
מלות בשל רככישות או מככירות כאמור לא יעלו
קשור ובלבבד ש (1) :העמ
המכירות
מו בשל כלל הרכישות וה
מלות ששולמ
מסך כל העמ
על  20%מ
השנה; ) (2העעמלה שתשוולם לצד
סדי במהלך ה
משקיע המוס
שביצע המ
שתושלם
קשור בשל רכישה או מכירה כאמור לא תעלה על העמלה ש
סקה זהה או דדומה.
שור ,בשל עס
לזוכה בהלייך התחרותי ,שאינו צד קש



תקנות עבבודת נשים )מועדים וככללים לתשללומים לקופת גמל(,
עבודת נשים"(
ת
תקנות
התשס"ח) 20088-להלן" :ת
שת לידה
הוראות התקנות ,עעובדת בשמיירת הריון ועעובדת בחופש
ת
לפי
המשך ההפקדדות השוטפוות בגינן בקופות הגמל בתקופת
זכאיות לה
היריון ובתקוופה שבעדה הן זכאיות לדמי לידה מהמוסד
שמירת הה
אומי .הזכאות האמורה חללה ,בשינויים המחויבים ,גגם לעניין
לביטוח לא
.
זוגו.
לידה של בת
עובד המצוי בחופשת ליידה בגין ה



ה ומכירה
תקנות הפייקוח על שיררותים פיננסיים )קופות גגמל( )רכישה
של ניירות ערך( ,התשס""ט2009-
ניירות ערך בידי גווף מוסדי
ת
בתקנות אללה נקבעו מגבבלות לעניין רכישת
שקעות תלויוות תשואה ))קרן פנסיה ,קופת גמל ,פוליסת
המנהל הש
חיים משתתפת ברווחים( ,אם אותם נייררות ערך משוווקים או
ביטוח ם
אמור הוא
אמצעות צד קקשור לגוף המוסדי ,או שצד קשור כא
מופצים בא
החתם בהנפקת אותם נניירות ערך.



ת ישירות
תקנות הפייקוח על שיררותים פיננסייים )קופות גמל( )הוצאות
התשע"ב2012-
ע
ביצוע עסקאות( )ת
ע
תיקון(,
בשל
ביום  29לפפברואר  ,22012לאחר תארריך המאזן ,א
אושר התיקון לתקנות
ת ישירות
הנ"ל במקבביל לחוזר גופפים מוסדיים ,אף הוא בננושא הוצאות
הם הינו ביום  1במרס
התחילה שלה
אשר תאריך ה
ביצוע עסקאות ,א
ע
בשל
שעה שתעמוד בתוקף
 .2012במסגגרת התיקון לתקנות ,נקבבעה הוראת ש
של ביצוע
הוצאות ישירות בש
ת
 31בדצמבר  ,201 3לפיה נווספו
עד ליום 3
עסקאות בבנכסי קופת גמל במסגררת עמלות נניהול חיצוני .בנוסף,
ם שמוכרים כהוצאות ישירות בשלל ביצוע
קרים נוספים
הוגדרו מק
ת גמל ,כמפורט להלן  (i) -לא יותרר מ80%-
עסקאות בבנכסי קופות
מההוצאה המשולמת בגגין ניהול תובבענה ייצוגית או תביעה נגגזרת )כל
ת אישרה
שוועדת ההשקעות
ת
עוד אינה משולמת לצצד קשור( ,ובבלבד
ביחס לסכום ההשקעה בנככס נשוא
ס
את סבירות ה הוצאה
מראש ת
הנגבים ע"י מנפיק תעודות
ם
הניהול
תביעה הנ"ל ו (ii) -דמי ה
התובענה/ת
תחייבויות
שלפחות  75%מהת
ת
ת הגמל ,ובללבד
השקיעו קופות
סל שבו ה
סל הן בגין נכסים זרים )לא הונפקו בישראל
של תעודת הס
החשיפה ש
ה אינו צד
ואינם נסחררים או מוחזקקים בישראל(( ,ובלבד שמננפיק התעודה
היו כאלו,
בגין תעודת סל שכזו ,אם יה
תר הוצאות הההשקעה ן
קשור  -בית
הניהול שהיא גובה .במקבביל אושר
תישא החבברה המנהלת מתוך דמי ה
אות בעד הליך דירוג פפנימי שביצעה חברה
להמשיך וללהכיר בהוצא
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ההלוואה
הערכת סיכון הלווה או ה
שלה לשם ה
מנהלת או צד קשור ש
שניתנו עד ליוום  31בדצמבבר ,2011
שירה רק בגיןן הלוואות ש
כהוצאה יש
מהנציגים החיצוניים בוועדת
ם
ובכפוף לקבלת אישור מראש של 2/33
סור לוועדת ההשקעות
ההשקעות .בחוזר נקבע כי על חברה מנהלת למס
צאות ישירות בשל ביצוע עסקאות
דיווחים רבבעוניים בדברר תשלום הוצ
ס להיקף
תבחן את סבבירותם ביחס
בנכסי קופת הגמל ,עלל מנת שזו ת
מנוהלים ,הדייווח יימסר ללגבי כל מסללול השקעה או קופה
הנכסים המ
בנפרד.


תקנות הפייקוח על שיררותים פיננסייים )קופות גמ
מל( )השתתפוות חברה
סיפה כללית( ,,התשס"ט20009-
מנהלת באס
התקנות קובעות ,בין ההיתר ,חובת השתתפות בהצבעה שלל משקיע
הוא בעל
של תאגיד שה
מיתים ,באסיפפה כללית ש
מוסדי לגבי כספי העמ
תוך הגדרת מקררים בהם
עה בו בנושא ים המנויים בתקנות ,ך
זכות הצבע
ת ביחס
שור של ננציגים חיצווניים להצבעעה והוראות
יידרש איש
להתקשרות עם גורם מקקצועי לצורך גיבוש המלצצות הצבעה בבאסיפות.
ת
תקנות ,קבע ההמפקח ,בחוזר אשר פורסם מטעמו ,את חובתו
בהמשך לת
הנושאים
אתר האינטררנט שלו את ה
של משקיע מוסדי לקבווע ולפרסם בא
הבאים :מדדיניות ההצבעעה; אופן הצבבעה בפועל ללרבות ציון העעובדה כי
ם מקצועי
ההצבעה שלו או של גורם
ם למדיניות ה
ההצבעה הייתה בהתאם
לאיכות הממשל התאגידי
ת
ת מידה בייחס
תקשר; אמות
שעימו הת
בתאגידים בבהם הינו שו קל להשקיע.



מי מזערי
מל( )הון עצמ
תקנות הפייקוח על שיררותים פיננסיים )קופות גמ
סיה( ,התשע"ב2012-
מל או קרן פנס
של קופת ג ל
הנדרש מחבברה מנהלת ש
תאריך המאזן ,פוררסמו תקנות אלו וכן
ך
בחודש פבררואר  ,2012ללאחר
חוזר בענייין דרישות ההון מחברות מנהלות ,המכיל הוראות נלוות
התקנות מגדי רות את ההוון העצמי הנדרש מחברה מנהלת.
לתקנות .ה
מחברה מנהללת יעמוד
קנות ,ההון ה עצמי ההתחללתי הנדרש מ
על פי התק
חריגים( )להלןן" :סכום
על סך מיננימאלי של  100מיליוני ש""ח )למעט ח
ה מנהלת
הנדרש מחברה
מי ההתחלתי""( .ההון העצמי המזערי ה
ההון העצמ
התחלתי,
הון העצמי הה
ת מהגבוה מבין  -סכום הה
בתאריך הדדוח לא יפחת
א(  0.1%מהנככסים המנוהללים עד לתקרת נכסים
מצרפי של) :א
או סכום מ
)ב(  0.05%מהנככסים המנוהללים מעל
של  15מיליאררדי ש"ח; (
מנוהלים ש
תיות כפי
אמורה בפסקקה )א(; )ג(  25%מההוצאות השנת
לתקרה הא
ות מנהלות נשלטות,
חברות המחזזיקות חבר ת
שהוגדרו בבתקנות .לח
מהכפלת ההוון העצמי
נקבעה דרישת הון נוספפת בגין הסכוום המתקבל מ
שיעורי ההחזזקות של
הנשלטות בש
של כל אחת מהחברות ה
המזערי ל
את דרכי השקעעת ההון
מנהלת בהן .עעוד מגדירות התקנות ת
החברה המ
חזיק לפחות  500%מההון
העצמי הנדדרש ומחייבוות חברה מנהלת לה ק
ם ,בניכוי
ש ממנה לפי התקנות בננכסים נזילים
מזערי הנדרש
העצמי המ
סכום שווי כל הנכסים הנזילים הנדדרש מחברה מנהלת שהייא חברה
קתה בחברה הנשלטת .בננוסף ,חל
שהוא מוכפל בשיעור החזק
נשלטת כש
העצמי המזעררי הנדרש
להשקיע את ההון ה
ע
חברה מנהל ת(1) :
איסור על ח
בה ,בצד הקשור לה או בצצד קשור
מי ששולט ה
ממנה לפי התקנות ,במ
מצעי שליטה בתאגיד
ששולט בה; ) (2ללהחזיק יותר מ 10%מאמ
ט
למי
ה בשיעור
ת שהיא חבררה מנהלת וללמעט החזקה
מעט חברה בת
כלשהו ,למ
שליטה בתאגייד עזר; ) (3להחזיק נכסים בלתי
של  100%מאמצעי הש
ההון העצמי המזערי
התקנות ,כנגד ה
ק
מוחשיים ,כהגדרתם בבטיוטת
טת התקנות; ) (4לשעבד ננכסים העומדדים כנגד
הנדרש ממנה לפי טיוט
תקנות ו (5) -לערוב
ההון העצמי המזערי הנדרש ממנה לפי הת
ת לצורך
להתחייבות מכל סוג שהוא ,אלא אם כן ,העערבות נדרשת
ת
 5%מנכסיה .בתקנות
א עולה על שיעור של %
השוטפת ,ולא
פעילותה ה
חברה מנהלת שקיבלה רישיון לפני יום
ה
נקבעה גם הוראת מעברר ,לפיה
תקנות ,תהיה חייבת להגדיל את הונה העצמי ,באופפן מדורג
תחילת הת
מועד פרסום הדוחות
עד לסכום הנדרש לפיי התקנות ,ווזאת עד למ
 30%מההפרש יושלם
אשר לפחות %
מבר  ,2014כא
הכספיים ליום  31בדצמ
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חות 60%
עד למועד פרסום הד וחות הכספייים ליום  ,31.03.112לפח
הדוחות הכספפיים ליום  31בדצמבר
מההפרש יוושלם עד למוועד פרסום ה
שלם עד למועד פרסום הדוחות
מההפרש יוש
חות  80%מ
 ,2012ולפח
שות ההון
קנות על דריש
השלכות התק
מבר  .2013לה
הכספיים לליום  31בדצמ
ראה באור  15לדוחות
ה
של החברות המנהלות בקבוצה,
העצמי ל
הכספיים.


תקנות הפיקוח על שי רותים פיננס
סיים )קופות גמל()איתור עמיתים
חוזר שעניינו "נוהל איתורר עמיתים
ומוטבים( ,התשע"ב 20012-ביחד עם ח
ומוטבים"
אשר מטרתן היננה יצירת
ר
אות אלו,
בחודש פבררואר  ,2012פפורסמו הורא
ם אצל הגופפים המוסדייים ,לאיתור עמיתים
קטיבי וישים
מנגנון אפק
מם נותק .ה הוראות מחיייבות גוף מווסדי לנקוט בפעולות
שהקשר עמ
הליך יזום שלל חקירה
לצורך איתור עמיתים וומוטבים ,לרבבות נקיטת ה
ם אודות
הנדרשות לעעדכון נתונים
קובעות את הפעולות ה
ובדיקה ,וק
המוטבים,
העמיתים ,מחייבות קבייעת נהלי עבודה לאיתור העמיתים וה
האפוטרופוס הכללי ,קבייעת נוהל
ס
קביעת כלללים להעברת כספים לידי
ט לצורך
תר האינטרנט
דיווח תקופתי לממונהה ,והוראות שימוש באת
מוטביהם .במקביל לרגולצציה זו ,כאמור לעיל,
מיתים או מ
איתור העמ
הפיקוח על שירותים
במסגרת תקנות ה
ת
הסדרה משליימה
פורסמה ה
ת תמריץ
קופות גמל()דדמי ניהול( ,התשע"ב ,2012-לצורך יצירת
פיננסיים )ק
ם על ידי
מוסדיים לפעוול ביעילות ללאיתור חוסככים ומוטבים
לגופים המ
הם נותק
עור דמי הנייהול ל 0..3% -מהצבירה במקרים בה
הורדת שיע
מו .בחודש מרס 2012
חידוש הקשר עימ
ש
הקשר עם העמית עד ללמועד
חשבונות
ממשק אינטרנטי לאיתור ח
חוזר בעניין מ
מונה טיוטת ח
פרסם הממ
ת ,כצעד
שנפטרו  -דררישות טכניות
חשבונות שלל עמיתים ש
עמיתים וח
הדרישות
תקנות הנ"ל .במסגרת טייוטת החוזר מאופיינות ה
משלים לת
טי מרכזי
שק אינטרנט
מגופים מוסדדיים לצורך הפעלת ממש
הטכניות מ
קים ,שמטרתוו לאפשר
שבונות עמיתיים ,שבכוונת הממונה להק
לאיתור חש
תר בקלות ובבמהירות
שנפטרו לאת
של עמיתים ש
לעמיתים וולמוטבים ש
אצל הגופים ההמוסדיים.
חשבונות א



)קופות גמל()כללי השקעה
ת
שירותים פיננסיים
תקנות הפפיקוח על ש
החלים על חברות מנהללות ומבטחים( ,התשע"ב20122-
עדת הכספים של הכנסת ,תקנות
בחודש פברואר  ,2012אושרו בווע
חלים על
על שירותים פייננסיים )קופות גמל( )כלללי השקעה הח
הפיקוח ל
טה שנייה
הלות ומבטחיים( ,התשע"ב 2012-וזאת בנוסף לטיוט
חברות מנה
של החוזר בדבר כללי השקעה החללים על חברוות מנהלות וומבטחים
תקנות הינה להחיל כללי השקעה
שפורסם בבאוגוסט  .22011מטרת הת
חיסכון הפנסיוני ובכללם קופות גמלל ,קרנות
על מוצרי הח
אחידים ל
ההבחנות
מבטלות את ה
ם .התקנות מ
תפות ברווחים
פנסיה ופולליסות משתת
חלים על קופוות גמל וקרנוות פנסיה
הקיימות כייום בין כללי ההשקעה הח
פוליסות משתתפות ברווחים וכןן משנות
ת
ספי
החלים על כס
לבין אלו ה
מן לדרכי פעיללות שוק
מכללי ההשקעה ההקיימים ,על מנת להתאימ
י
חלק
ת המשקיעים המוסדיים בבפרט .בתקנות הוסרו
ההון בכלל ודרך פעילות
מעורבות
תוך הגברת מ
מות כיום ,ת
מותיות הקיימ
השקעה הכמ
מגבלות הה
המוסדיים בפעילות ההשקעות .כמו כן,
ם
שקעה בגופיים
ועדות ההש
ה )כללים
בתקנות מס הכנסה
ת
הועברו חללק מהוראות אשר היו קבבועות
שכ"ד 1964-ובתקנות הפייקוח על
ת גמל( ,התש
לאישור וללניהול קופות
ח וניהול
טוח )דרכי ההשקעת ההון והקרנות של מבטח
עסקי ביט
א ,2011-לקביעה לפי שיקוול דעת הממוונה.
תיו( ,התשס"א
התחייבויות
עה החלים על חברות מנהלות
חוזר בעניין כללי השקע
טיוטת הח
אשר הועברו לקביעה
מפורטות בעניינים א
ת
אות
ומבטחים ,קובעת הורא
שיקול דעת המפקקח כאמור ,וובכלל זה ,לעניין חריגה משיעור
ל
לפי
אמצעות תאגייד שאינו
שקעה בשותפפות ,בזכות בבמקרקעין בא
השקעה ,הש
קעה בצד
מצעותו והשק
צד קשור ובאמ
מתן הלוואות ,עסקה עם צ
שותפות ,מ

א 41 -

קשור .הטיוטה השנייה מוסיפה הורראה לגבי מסללול השקעה מתמחה.
של החוזר הנ""ל ,אשר
בחודש מררס  ,2012פוררסמה טיוטה שלישית ש
חקה מדד,
סלול השקעה מתמחה ,מח
אות לגבי מס
הוסיפה ,ביין היתר ,הורא
שותפויות,
אפשרי של גווף מוסדי בש
תה את שיעור ההשקעה הא
וכן הפחי ה
ם נוספים ראה גם סעיף  8.2.3להלן.
מ 49% -ל .20% -לפרטים
ת מסלולי
תקנות הפייקוח על שיררותים פיננסייים )קופות גגמל() ,הקמת

ברירת מחדדל( ,התש"ע20122-
סם המפקח טיוטה של התקנות האמורות לעיל,
אר  2012פרס
בחודש ינוא
מסלול ההשקעה ללמאפייני
ל
תאמת
טיוטת חוזר שעניינה הת
יחד עם ט
מי לאחר אישור טיוטת התקנות
שר תפורסם באופן רשמ
העמית )אש
מ ,ראה סעיףף 3.1.1.8
בכנסת( .לפפרטים נוספיים אודות המודל החכ"מ
לעיל.
טות תקנות
הצעוות חוק וטיוט


ה ביטוח(
תנאים בחוזה
שירותים פיננסיים )ת
ם
טיוטת תקנות הפיקוח על
עניין התיישננות בחוזה בייטוח הכולל כיסוי ביטוחיי לנכות(,
)הוראות לע
התשע"א2011-
המפקח את טיוטת התקנות הנ"ל .על פי
ח
בחודש פבררואר  ,2011פפרסם
אי שלפיו
חוזה ביטוח ההכולל כיסוי ביטוחי לנכות יכלול תנא
הטיוטה ,ח
חלה ,לפי
או גילוי המח
עד התאונה א
קרות הנכות מאוחר למוע
אם מועד ק
ת הנכות.
לפני מועד קרות
י
תיישנות
העניין ,לא יחל מרוץ תקופת ההת
ח החובה
ת הנכות" – המועד בו קמה למבטח
לעניין זה" ,מועד קרות
מבוטח בעד ככיסוי ביטוחי לנכות.
לשלם תגמולי ביטוח למ



)קופות גמל( )תיקון  -הנחה
ת
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
ניהול וחובת גילויי( ,התשע"א20100-
ל
מדמי
שמטרתה
טית הנ"ל ,ש
בחודש יוללי  ,2011פוררסמה הצעת החוק הפרט
אים שווים בבתשלום דמי הניהול,
ם בקופה תנא
להעניק לככלל העמיתים
שוויוניים,
כללים אחידים וש
ם
על בסיס
תוך מתן אפשרות להענניק הנחות ל
מאפיינים
אחיד עבור עמיתים בעלי מ
ד
כך שגובה דמי הניהו ל יהיה
חום דמי הניהולל ,לצורך
קיפות בת ם
דומים .מטרה נוספת ההיא יצירת שק
אפשר לחוסכיים לבצע
התחרות בין החבברות המנהלות ,אשר תא
עידוד ח
ם.
השוואה בין עלויות המווצרים השונים



שירותים פיננסיים )קופות גמל(( )כללים
ם
טיוטת תקנות הפיקוח על
התשע"א2 -
2011
לניהול קופפת גמל מרכזיית לקצבה( ,ה
בחודש אוגגוסט  ,2011פ רסם המפקח את הטיוטה הנ"ל ,בצירווף טיוטת
הוראות לעניין ניהול קופת
ת
ת התקנות נקבעו
חוזר בעניין זה .בטיוטת
ה מנהלת
היתר כי חברה
קובעות בין ה
לקצבה )להלן"" :הקופה"( הק
מרכזית ק
ת וחשבון
קבלי קצבאות
תנהל חשבון נפרד לעובדיים זכאים מק
של קופה ת
שאינם מקבלי קצבאות ,ככי הסכומים שהעמית
נפרד לעובדים זכאים ש
מהמחויבות האקטוארית הצבורה ננכון ליום
ת
תו
יפקיד לקופפה לא יפחת
מועד וכן
ההצטרפות ולא יעלו עלל הסכום המרבי להפקדה נכון לאותו מ
ת
החוזר כוללת הוראות
תשלום מהקוופה .טיוטת ה
עניין אופן הת
הוראות לע
עמית בקופת גמלל מרכזית
ת
משלימות בבדבר כללים להפקדות תשלומי
חוזר.
עו בטיוטת הח
ת אשר נקבע
לקצבה ,בכפוף לעקרונות



שירותים פיננסיים )יייעוץ ,שיווק ומערכת
ם
טיוטת תקנות הפיקוח על
סליקה פננסיוניים( )א
אבטחת מידדע במערכת סליקה פנסיונית(,
התשע"ב2011-
ת סליקה
אות בנוגע ללאבטחת מיידע במערכת
קובעות הורא
התקנות ק
חובות של
משתמשים ,ח
מרכזית ,שמיררת מידע ,זיהווי לקוחות ומ
פנסיונית מ
זכות עיון בפלטים אלה.
משתמשים במערכת ,הפפקת פלטי מידע ומתן ת
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התשע"ב2011 -
הכנסה )מס' __( ,ה
ה
תזכיר חוק לתיקון פקודדת מס
הטבות המס הניתנות
מוצע להרחיב את מסגרת ה
במסגרת תזכיר החוק מ
סכון לקצבה ,תוך תיקון הוראות
בעת משיככת כספים בבאפיק החיס
הגדלת שיעורר הפטור
כמפורט להלן) :א( ה
ט
אות,
לעניין פטור בגין קצבא
מהקצבה.
מהקצבה בבאופן מדורג בבמשך  15שנים עד לשיעוור של  67%מ
הסכום החודשי הפטור לא יחושב ככשיעור מסכוום הקצבה בבפועל עד
סכום התקרה; )ב( מתן
שיעור מתוך ס
אלא כסכום קבווע המהווה ש
תקרה ,א
בעת משיכת קצצבה הנובעת מכספים
פטור מלא ממס ליחיד בגיל  60ת
אשר לא
החל מיום  1ביינואר  2000א
ל
שהופקדו בבקופת גמל לקצבה
סימאלי הפטוור בהיוון
ס; )ג( הגדלת הסכום המקס
הוענקו בגינן הטבות מס
כקבוע בתזזכיר החוק; )דד( שינוי הגדררת" קצבה מזזכה" ו"קצבה מוכרת".
חיוב במס
סמכות לקבווע כללים לח
צע להקנות ללשר האוצר ס
בנוסף ,מוצ
של "משיכת ככספים שלא ככדין" מקופת גמל ,כך
מס במקרה ש
ושיעור המ
שהיוון קצבבה ייחשב כ "משיכה כדין" בתנאי שנעעשה בהתאם לתנאים
הקבועים בבחוק ובתקנות
ת .התזכיר כוולל תיקונים נוספים אשרר מטרתם
שיכה של
עם החוסכים בבקופות גמל בעת ההפקדה ובעת המש
להיטיב ם
הכספים.



ת
ההוניות
הגמל
תחום קופות ה
חוק ל"חידוש" ת
הצעות ק

קודת מס
בחודש אוגגוסט  ,2011פפורסמה הצעת חוק פרטית לתיקון פק
טור ממס בבגין משיכה חד-פעמית של כספי תגמולים
הכנסה )פט
שמטרתה
שע"א ,2011-ש
שהופקדו ללתקופה של  10שנים ללפחות( ,התש
את האפשרות )שבוטלה בבתיקון לחוק הגמל האמוור לעיל(
להחזיר ת
אם חלפו
למשוך במשיכה חד-פעעמית כספים שהופקדו בקופת גמל א
ספים ,וזאת ככדי לתת מעננה למגזר
לפחות  10שנים ממועדד הפקדת הכס
במעמד עצמאי באפיק ההוני
ד
העצמאיים ולמעמד הבייניים שבעבר חסך
ההפקדות
ם מוכרים לפפנסיה  -מגזררים שהיקף ה
בגין רכיבי שכר שאינם
סכון הפנסיונני ירדו מהותיית לאחר התייקון לחוק הגגמל.
שלהם לחיס
שרה הצעת חוק הפיקוח עעל שירותים פיננסיים
בחודש מרס  ,2012אוש
שרים לענייניי חקיקה
)קופות גמל( ,התשע"בב ,2012-על ידי ועדת הש
במסגרתה יינתן אישורר כקופת
ה
שר
לקראת קרריאה ראשונהה בכנסת ,אש
אילך ,עד
משנת  2012וא
שהופקדו בגין עמית מ
ו
גמל לתגמולים בגין כספפים
של  17,400ש"ח לשנה ושהתקיימו לגביהם התנאים
לתקרה ש
משלח יד,
סה משכר עבודה או ממ
המצטברים הבאים (i) :לעמית הכנס
ם
א הופקדו
ה ,ו (ii) -לא
לקופת גמל לקצבה
ת
והופקדו בגגינה לפחות 15%
השתלמות .נייתן יהיה
תה שנה כספים לקרן ה
בשל אותו עמית באות
חלוף לפחות  15שנים
חד-פעמית בח
שיכה הונית ח
למשוך כספפים אלו במש
מיום התשללום הראשון לקופת הגמל.
מדה
חוזריים של המפקח וניירות עמ


שעניינו מבננה אחיד
בחודש פבברואר  2011פרסם המפפקח חוזר ש
חיסכון הפנסייוני ,המבטל חוזרים
ם בשוק הח
מידע ונתונים
להעברת מ
ת הגופים
שר תשמש את
עניין זה ,והקוובע "רשומה אחודה" ,אש
קודמים בע
שיון וצרכני מידע נוספיים בתחום החיסכון
המוסדיים ,בעלי הריש
הליכי העבודה ,להסיר חסמים
הפנסיוני ,במטרה ליייעל את תה
של שוק תחרוותי ,משוכלל ומפותח,
מוך בקיומו ש
טכנולוגיים ,לעודד ולתמ
מהימנות וזמיננות המידע הרלבנטי
גברת השקיפות ושיפור ה
תוך ה ת
מת מלוא
לחסכונותיו הפנסיונים של הציבור .החוזר יקבע ,לאחר השלמ
שיצורפו אליוו ,מבנה אחיד של מידע וונתונים שיועעברו אגב
הנספחים ש
הממשקים השונים ההקשורים ליייעוץ הפנסיווני וליצרן הפנסיוני
ת ,טרום ייעוץץ ,ניוד ,הצטררפות ,אירועיים ,גבייה
משק אחזקות
וביניהם ממ
ספחים המפררטים את
ספים .בשלב רראשון כולל החוזר שני נס
וקליטת כס
ס לתוקף
ת וממשק טררום הייעוץ  -והוא ייכנס
שק האחזקות
מבנה ממש
ביחס לממשקים אלו ))נספחים א' ו-ב' לחוזר( ב 1-באוקטובבר .2011
ממשקים נשווא חוזר זה ..בחודש
עו מועדים ללגבי יתר המ
טרם נקבע
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מפקח את טייוטה שנייה בבנושא נספח ג' לחוזר
פברואר  ,2012פרסם המ
של קופה
שעל גוף מנהל ש
פרטי המידע ל
י
שק ניוד ,הכוולל את
הנ"ל  -ממש
ספים בין
מנהל של קופה מקבלת בעעת העברת כס
העביר לגוף מ
מעבירה לה
מהשלבים
שות מידע ללכל אחד מ
גמל במסגרתה נוספו דריש
ל
קופות
שעניינו העברת כספים בין קופות
שהוגדרו במסגרת חוזר  9-11 -2008ש
ת נספחים ד' ,ה ',ו' שענייננן ממשק ההצטרפות,
גמל וכן פוררסמה טיוטת
ם .במסגרת הטיוטות
שק גבייה וקלליטת כספים
ממשק איררועים וממש
ת המידע
רועים יפרטו את
ם
שק האי
טרפות וממש
ממשק ההצט
מוצע כי מ
סיוני ,נדרש להעביר לגווף מוסדי בכל אחד
שיועץ או משווק פנס
ק הגבייה
מוצע כי ממשק
ע
ם בממשק .ככמו כן,
מהאירועים המתוארים
ם
של תהליכי התשלום
המידע הנדרש בש
ע
ט את
וקליטת הככספים יפרט
קדות בין
וההפקדות לחיסכון ההפנסיוני ,לרבבות אופן פפיצול ההפק
מו מספר
חודש מרס  ,20122פורסמ
המוצרים הפנסיוניים השונים .בח
חוזר זה.
הבהרות לח


ם המפקח חוזר סוכנים וויועצים בעניין איסור
בחודש מרס  2011פרסם
חוזר נקבע ,בזזיקה לסעיף  19לחוק
מתן טובת הנאה ליועץץ פנסיוני .בח
הפיקוח על שירותים פיננסיים ))עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק
סורים החלים על גוף מוסדדי בקשר
פנסיוני( ,התשס"ה ,22005-מהם האיס
למתן הטבוות ליועצים פנסיונים או לעובדי בנקיים ,ועל יועץץ פנסיוני
שאי ליתן
אות החוזר ,גגוף מוסדי רש
בקשר לקבלת הטבה .ב התאם להורא
שההטבה
מור לרבות ההטבה בגובה דמי הניהול בכפוף לכך ש
הטבה כאמ
תינתן לכל עובדי הגוף ההמעסיק את היועץ הפנסייוני וכי ההטבבה דומה
אחרים בעלי מאפיייני שוק
ם
שמעניק הגוףף המוסדי לגופים
להטבות ש
מתייחסות גם להסדררת השתתפות יועץ
ת
דומים .הווראות החוזרר
הפנסיוני בכנסים ואירועעים המאורגננים או ממומננים על ידי גוףף מוסדי.



מוסדי עם
קשרות גוף מ
יולי  2011פרס ם המפקח חוזזר בדבר התק
בחודש י
התאמה בין נהלי העעבודה שנקבעעו בחוזר
ה
רישיון ,שמטרתו ללבצע
ן
בעל
ח" לעניין טיפפול בדמי
ביטוח " 20044/14התקשררות מבטח עם סוכן ביטוח
ת"( ,לכל
טוח )"הפקדות
עות סוכן ביט
מבטח באמצע
משולמים למ
הביטוח המ
קשרות בין בבעל רישיון ווגוף מוסדי .בחודש דצמבר 2011
הסכם התק
פרסם המפפקח תיקון ללחוזר האמור .על פי החווזר ,הסכם התקשרות
ת( ,יכלול
טוח )אשר יחשב גם כהסכם נאמנות
לצורך תיוווך לעניין ביט
אמור בחוזר וכן יכול
ות בהתאם לא
הוראות בדדבר אופן העעברת הפקד ת
מהדרכים
סיקו באחת מ
טח או ממעס
שיורה על העברת הפקקדות ממבוט
הבאות (1) :ישירות לגווף מוסדי (2) .לבעל רישייון ,אשר יעבביר אותן
א עיכוב,
תן לידי הגוף המוסדי ,ללא
ם מיום קבלת
שלושה ימי עסקים
ה
תוך
ללא זכות קיזוז וללא שימוש אחר בכספי ההפפקדות כאשרר העברת
המחאות לטובבת הגוף
הפקדות לפפי סעיף זה תיעשה רק באמצעות ה
משלושת סוגי חשבוןן נאמנות
ת
אחד
המוסדי (3) .לגוף מוסדיי באמצעות א
חוזר )חשבון נאמנות נפררד לכל גוף מוסדי; חשבבון מפצל
שפורטו בח
הול בעל הריישיון( .על פי החוזר,
באמצעות נאמן; חשבוון מפצל בניה
דות ויעבירם לגוף המוסדי בתוך פרק
ישיון לא יעכב סככומי הפק ת
בעל ר ן
סדי; ולא
הם מהגוף המוס
הוא זכאי ל ם
ם סכומים שה
זמן קצוב; לא יקזז מהם
שהו אחר מלבד העברתם בבמלואם )לרבות רווחי
יעשה בהם שימוש כלש
מנות( ועבור המבוטחים שבשלם
שבונות הנאמ
שנצברו בחש
השקעות ש
חשבונות הנאמנות לא ימצאו
ת
נקבע כי
ע
הועברו אליו הכספים .ככמו כן,
קול ,חוב או זכות צד
משכון ,שעבוד ,עיק
ן
ם מכל
ביתרת חובבה יהיו נקיים
שבון הנאמנוות יחשבו ,ללכל דבר
שהופקדו בחש
כלשהם .הפקדות ש
.
ג'
ועניין ,כאיילו התקבלו על ידי הגווף המוסדי ללמחרת יום ההפקדה
שואה עליהם ..בנוסף,
בחשבון ,ובכלל זה לעעניין מועד חישוב התש
אופן קבלת ההפקדות.
נדרשת קבללת הסכמה בכתב של הגוף המוסדי לא
ם בחוזר,
שיון ,כהגדרתם
חל על כל הגופפים המוסדיים ובעלי ריש
חוזר זה ל
)אשר רשאי להעעביר את
ר
שהוא תאגיד בנקאי
לרבות יועץ פנסיוני ש
ההפקדות לחשבון בנקק נפרד טרם העברתן לגווף המוסדי( ,לגבי כל
ההתקשרויות שיהיו בת וקף החל מיום  1בינואר .20122
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ה גרפית
קח חוזר שעעניינו חתימה
בחודש אוגוסט  2011פרסם המפק
ולייעל את אופן העברת
ל
חוזר הינה ללשפר
ממוחשבת .מטרת הח
סוכן ביטוח או עובד הגוף המוסדי( אל
ן
מבעל רישיון )לרבות
המסמכים מ
העברת המסמכים ולשפר את השירות
ת
מוסדי ,לקצר את זמני
,
גוף
חוזר קובע הוראות לבבעל רישיון המשתמש בחתימה
ללקוח .הח
ת לקוח על מסמכים ככחלק מביצועע עסקה
דיגיטלית ללשם החתמת
המסמכים
אופן נעילת ה
מת הלקוח וא
)כהגדרתה בחוזר( ובכלללן אופן החתמ
נקבע בחוזר ,כי עעל גוף מוסדיי לפרסם
ע
החתומים ללצרכי אירכובב .עוד
החתומים
עד למועד תחילת החוזזר נהלי עבודדה לשם העבברת קבצים ה
ברור ונגיש לבעללי רישיון.
ר
ח ,באופן
בחתימה גררפית ממוחשבבת של לקוח
החתמת מעסיק לגבבי עסקה
ת
בעקבות פנניות אשר קיבבל המפקח ללעניין
עם עובדיו פרסם המפ קח בחודש דדצמבר  2011טיוטת תיקון לחוזר
האמור בענניין עסקאות בין מעסיק לעובדיו.



הצטרפות
המפקח חוזר שענייינו הסדרת ה
ח
בחודש אוגגוסט  2011פפרסם
קבעו ,בין
שא .בחוזר נק
עמית לקופפת גמל .החוזזר החליף חוזזר קודם בנוש
קופת גמל ובבכלל זה,
היתר ,הוראות בדבר ההליך הצטרפוות עמית לק
חובה שעל הקופפה לקבל
ה
הצטרפות; נתוני
;
סי
הליך מילוי טפס
ך
עדכון
ת לקופת
ה; הוראות בדדבר הצטרפות
בטרם תאפפשר הפקדת ככספים לקופה
מסמכים שעלל הקופה
עות מעביד; הוראות מינוי מוטבים; מ
גמל באמצע
מגנטית .כמו כן ,נקבע
מית מצטרף וושמירת מסמכים במדיה מ
למסור לעמ
הדרישות
מקיימת את ה
ממוחשבת המ
החתום בחתיימה גרפית מ
כי מסמך ה
מה גרפית
המפורטות בחוזר סוכניים ויועצים  ,2011-10-44שעעניינו "חתימ
ם .החוזר
את המוטבים
מסמך מקורי לעניין הורא
ממוחשבת"" ,ייחשב כמ
נכנס לתוקף ביום  1לאווקטובר .2011



המפקח חוזר שענייינו מתן מידעע ללקוח
ח
בחודש נובבמבר  2011פפרסם
הרה .בחוזר נקבע כי
ספו ממוצר פנסיוני -הבה
משוך את כס
שמבקש למ
משיכת הכספפים ,אינו
חוסך בעת מ
מוסדי בפני ח
נתון כללי שציין גוף מ
בחוק הפיקוח ,וכןן כי הגוף
ק
הגדרתו
נכלל בגדר עיסוק בשיוווק פנסיוני כה
אותו לעמית מבלי להפר את הוראות סעיף 13
שאי למסור א
המוסדי רש
לחוק האמור .כמו כן נקקבע כי "משייכת כספים" לא תכלול פעעולה של
תו מוצר
השקעה או מסלולי ביטוח באות
ה
סלולי
ספים בין מס
העברת כס
מוצר פנסיוני או ממוצר פנסייוני אחד
ר
ם מסוג
עברת כספים
פנסיוני והע
ם תלויים
לאחר .לענייין זה "נתון ככללי"  -הינו נתון או עובדדה אשר אינם
החוסך ,ובין ההיתר) :א( תננאי הזכאות ללמשיכה; )ב( השלכות
במאפייני ה
האפשרות
ם שלא כדין; )ג( ידוע הללקוח לגבי ה
משיכת כספים
המס של מ
מירת ותק" ,כככל שרלוונטית.
להעמיד הללוואה לטובת ו בקופה ו"שמ



מבר  2011פררסם המפקח חוזר גופים מוסדיים בענניין טיוב
בחודש דצמ
נתוני זכויות עמיתים ב גופים מוסדיים ,שמחייב גופים מוסדייים לבצע
מפורטים בממ
תוני זכויות ההעמיתים המ
טיוב של נת
משק האחזקות )נספח
מידע ונתונים בש
ע
מבנה אחיד לההעברת
א' לחוזר מ
שוק החיסכון הפנסיוני
העמיתים
שום זכויות ה
שניתן ,שריש
האמור לעיל( ,כדי להבבטיח ,ככל ש
אחזור ,ובמסגרת זאת
מהימן ,שלם ,זמין וניתן לא
המידע יהיה מ
במערכות ה
היקפו.
קרונות של אוופן ביצוע טיווב הנתונים וה
נקבעו העק



ם בעניין
קח חוזר גופפים מוסדיים
בחודש פבברואר  2012פרסם המפק
תיים של
הנחיות בדדבר מבנה הגגילוי הנדרש בדיווחים הככספיים השנת
הנחיות חדשות לגגבי מבנה
ת
סיה .בחוזר ננקבעו
גמל וקרנות פנס
קופות ל
ה המשנה
הנדרש בדיווחים ההכספיים של קופות גמל ווקרנות פנסיה
ש
גילוי
של הקופות והקרנות ,במטררה שיהיו
את אופן הצגת הדוחות הכספיים ל
קופה או
שקופים יותר למשתמש ויהוו כלי בעעת בחירת הק
ברורים וש
סיה הינן:
לדוחות כספיים של קרנות פנס
ת
הקרן .עיקררי השינויים בנוגע
ת מבסיס
של דמי גמוללים ומשיכות
שינוי שיטת הרישום ההחשבונאי ש
של מכאן
בסיס הדיווח יתבבצע בדרך ש
ס
מצטבר לבבסיס מזומן )שינוי
ת ,הרחבת הדדיווח על
ולהבא( ,שיינוי מתכונת הצגת פעילוות ההשקעות
ת המידע
קעה  -הרחבת
מסלולי השק
דמי הניהולל ,בקרן המנ הלת מספר מ
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מעסיקים
המדווח בררמת המסלול הבודד ,הוספת גילוי בדבבר חמשת המ
הכספיים
סקירת הנהלה לסט הדיווחים ה
ת
קרן וכן הוספפת דוח
הגדולים בק
ההשקעה
של פעילות ה
)דוח סקיררת הנהלה ככולל בעיקר ניתוחים ש
ספיים של
בנוגע לדוחות כס
ע
שינויים
מבוטחים בקררן( .עיקרי הש
וזכויות המ
קופות גמל הינן :אוחדו דוח סקירת ההנהלה והדיירקטוריון ,חללה חובת
קה על פי ענפפי השוק,
שקעות בחלוק
פירוט רחב יותר ביחס ללחשיפת ההש
מי ניהול
בין השקעות בבארץ ובחו"לל ,פירוט בדדבר החזר דמ
הפרדה ן
העמיתים
על פי כמות ה
הניהול בחלוקה ל
ל
לעמיתים ,פירוט שיעורר דמי
מעסיקים הגגדולים בקופפה ועוד.
ת חמשת המ
בקופה ,פיירוט רשימת
תוצאות הדוחות הכספיים שלל הקופה
א
הנ"ל אין השפפעה על
לשינויים ה
השנתיים בלבד .החווזר ייכנס
ם
אלא על אוופן הצגת הדדיווחים הכספפיים
לתוקף ביחס לדיווחים ההכספיים לשננת .2012


את עמדתו בבדבר תמורה במכירת
סם המפקח א
אר  2012פרס
בחודש ינוא
גמל ענפיות .כך שבמכירת קופת גמל ענפפית ,בין אם בהעברת
קופות ל
ה בחברה
אמצעי שליטה
אם במכירת א
ניהול הקופפה לגוף מנהלל אחר ובין א
ת תמורת המככירה לעמיתיים ,ולא לבעללי מניות
המנהלת ,יש לשייך את
הקופה.

חוזר סוכנים וויועצים שענייינו ייפוי
סם המפקח ח
מרס  ,2012פרס
בחודש ס

חיד לטופס יייפוי כוח,
קבע מבנה אח
כוח לבעל רישיון .במסגגרת החוזר ,נק
תו מייפה לקקוח את בעל הרישיון לקבל מידע או להעביר
שבאמצעות
תיים או
או שיווק פנסיוני נקודת
מסגרת ייעוץץ פנסיוני א
בקשות במ
סמיך בעל
תר – )א( שייפוי כוח המס
מתמשכים .עוד קובע ה חוזר ,בין הית
קף למשך
מי ,יהיה בתוק
אופן חד פעמ
רישיון לקבבל מידע אודוות הלקוח בא
תו; )ב( וייפוי כוח ליועץ פנסיוני לשם טיפול
 3חודשים מיום חתימת
ת הסכם ייעוץ מתמשך יעעמוד בתוקפו; למשך
סקה במסגרת
בביצוע עס
עשר שנים או לתקופה קקצרה יותר ,ככפי שיקבע במסגרת ייפוי הכח; )ג(
סדי לפעול בבעת קבלת יייפוי כוח,
על האופן שבוו על גוף מוס
הוראות ל
חשב בסוג ייפפוי הכח.
עת נוהל לענ יין אימות ייפפוי הכח בהתח
לרבות קביע
המפקח
ת עמדה של ה
טיוטות ניירות
טיוטות חוזרים וט


חוזר לעניין הנחייות בדבר
המפקח טיוטת ר
ח
בחודש אוגגוסט  ,2011פ רסם
ת פנסיה.
קופות גמל וקרנות
ת
מבנה הגילווי הנדרש בדייווחים הכספיים של
השנתיים
הדוחות הכספיים ה
ת
במסגרת הטיוטה מוצעע לעדכן את נוסח
ת הפנסיה ככך שיהיו בררורים ושקופפים יותר
של קופות גמל וקרנות
השינויים
קופה או הקררן .בין יתר ה
למשתמש ויהוו כלי בעעת בחירת הק
ט רוחבית
אוחדו דוח סקירת ההננהלה והדירקטוריון ,חלה חובת פירוט
שיפת ההשקעעות בחלוקה על פי ענפפי השוק ,הפפרדה בין
ביחס לחש
מי ניהול
חב יותר בדדבר החזר דמ
השקעות בבארץ ובחו" ל ,פירוט נרח
העמיתים
על פי כמות ה
הניהול בחלוקה ל
ל
לעמיתים ,פירוט שיעורר דמי
ה לרבות
מעסיקים הגדדולים בקופה
בקופה ,פירוט רשימת חמשת המ
תיהם ועוד .הוראות
ממוצעים הננגבים מעמית
דמי הניהול המ
י
שיעור
טיוטת החווזר צפויות ללהיכנס לתוקפפן החל מהדוחות הכספייים לשנת
.2012



בחודש ספפטמבר  2011פרסם המפפקח מספר טיוטות תזככירי חוק
וחוזרים שעניינם שינויי מנגנון הנהגגת תוכנית בביטוח ותקנונני קופות
על מוצר חדש )תוכנית
גמל באופן שגוף מוסדי יידרש להודייע למפקח ל
קרן פנסיה או קוופת גמל(.
ביטוח ,ן



בנוסף ,פררסם המפקח טיוטות חווזרים ותקנות נוספים ,במסגרת
קופות גמל ,ככמפורט בסעייף 3.1.19
הרפורמה ללהנהגת תכנייות ביטוח וק
לעיל.

ביטוח חיים
 3.1.33.2ענף ב
ה בתחום
מרכזיות החלוות על הקבוצצה בפעילותה
אות הדין המ
להלן יפורטו הורא
ביטוח חיים וכן עיקרי ההווראות הרגוללטוריות )הצעות חקיקה ,,טיוטת
ח
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ח( שפורסמו בשנת הדוח ,הנוגעות
טיוטות חוזרי ם של המפקח
תקנות ,חוזרים וט
אחד הנושאים אשר נמנו בבסעיפים
ד
לענף זה ואשר לא פורטו בבמסגרת
הקודדמים לעיל:
אות הדין
הורא


סיים )ביטוח אובדן כושרר עבודה
תקנות הפיקוח על שיירותים פיננס
תשס"ז2006-
קבוצתי( הת
וקובעות עקרונות בסיסיים
ת
התקנות פורסמו בחודדש נובמבר 20066
מירה על
בביטוח אוובדן כושר עבבודה קבוצתי ,שמטרתם העיקרית שמ
סו לתוקף
התקנות נכנס
טוחי נאות .ה
טחת כיסוי ביט
ענייני המבוטחים והבט
ה קבוצתי
בחודש אפרריל  2007והן חלות על פולליסות אובדן כושר עבודה
קבע כי בעל הפוליסה
חל ממועד זה .בתקנות נק
או יחודשו הח
שיכרתו ו
שיהיה מעביד בלבבד; למבוטח הבודד יתאפשר מעבר לפוליסת
ה
יכול
פרט בעת פפקיעת הביטווח הקבוצתי בבתנאים דומיים לפוליסות פרט של
מועד המעבר וללא חיתום מחדש .כן קובעות התקנות חובה
המבטח במ
טי ביטוח
המבטח להמציא ל כל מבוטח בבקבוצה פולייסה ,דף פרט
ח
על
תי .בהמשך ללתקנות אלו וכן בהמשך לתקנות הפיקוח על
ודיווח שנת
תי( ,תשנ"ג ,19933-פרסם המפקח
עסקי ביטוח )ביטוח חיים קבוצת
ת ביטוח
אר  2010טיווטת חוזר בדדבר נוהל הפפעלת פוליסות
בחודש ינוא
אים בהם
שר עבודה קבבוצתי ,המפררטת את התנא
סות אבדן כוש
חיים ופוליס
יהיה רשאי להפעעיל פוליסה קבוצתית.
מבטח ה



טוח חיים קבוצתי( ,תשנ"ג1993-
תקנות הפיקוח על עסקקי ביטוח )ביט
חיים קבוצתי ,ריסק )ללא
בתקנות אללה כלולות הווראות ,לעניין ביטוח ם
קבוצות וגודללן המינימאלי ,תקופת
סכון( ובכלל זזה הגדרת הק
מרכיב חיס
אוגוסט  22005תוקנו
ם .בחודש א
הביטוח ,ותקרת העמללות לסוכנים
תי תמנה
טחים לעניין ביטוח קבוצת
התקנות תווך קביעה כי קבוצת מבוט
אה לפיה
איש קודם לככן( .בנוסף ,בבוטלה ההורא
 50איש )בבמקום  100א
הוסמך לקבועע הוראות
אחת והמפקח ה
תקופת הבייטוח תעמוד על שנה ת
תי וללא
סת המשך בבמקרה של הפסקת הביטוח הקבוצת
לגבי פוליס
חיתום מחדדש.



חשבונות ונככסים של
תקנות הפייקוח על עסקקי ביטוח )דרכי הפרדת ח
טוח חיים( ,ה תשמ"ד1984-
מבטח בביט
הפרדת החשבונות והנכסים
ת
אלה קובעות הננחיות בדבר דרכי
תקנות ה
מבטח ,והפרדת נכסים
הביטוח של מ
מכלל עסקי ה
של עסקי בביטוח חיים מ
טוח חיים
של עסקי ביט
חים מנכסים ש
משתתף ברווח
של עסקי בביטוח חיים מ
אחרים.



תקנות הפייקוח על עסקקי ביטוח )תננאי הצמדה בבחוזה לביטוח חיים(,
התשמ"ב19882-
בתקנות א
אלה כלולות ,בין היתר ,הוראות ,לעעניין תנאי ההצמדה
או מקרה
שלם בשל פדייון הפוליסה א
תשלומים שע ל המבטח לש
בחישוב הת
ביטוח בחוזזה לביטוח ח יים.

סקי ביטוח ))תנאים בחוזזה הביטוח( )הוראות
תקנות הפיקוח על עס

שס"ד2004-
אי קודם( ,התש
למצב רפוא
סדיר את אופן שימוש
סמו תקנות ,שנועדו להס
אר  2004פורס
בחודש ינוא
המבטח בס
טיח כיסוי
סייג לחבות ההמבטח בשל מצב רפואי קודם ,להבט
תום בעת
ולמנוע ביצוע חית
ע
אוי למשך כלל תקופת הביטוח
ביטוחי רא
תשלום תגמוללי ביטוח.
התביעה לת
מפקח
חוזרים של המ
חוזרים וטיוטות ח
י


קח טיוטת הבבהרה למכתבב למנהלי
קטובר  2011פרסם המפק
בחודש אוק
חות תשואה מגובות
חברות הביטוח שענייננו פוליסות בביטוח מבטיח
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חודש יוני
 .2011בפנייתו מח
2
שפורסם בחוודש יוני
אג"ח ח"ץ ))חיים צמוד( ש
ח כאמור
מבוטחים בפווליסות ביטוח
 ,2011הבהיר המפקח ככי זכויות המ
משו את
טחים לא מימ
שבהם מבוט
המגיעות ללתום תקופהה ,במקרים ש
שלום הוני ,ללא יפגעו בככפוף לתנאי הפוליסה
קצבה או תש
זכאותם לק
שואה )המגובה באג"ח ח"ץץ( .אולם,
בזכות המבבוטח להמשך הבטחת התש
הפוליסה,
אם לתנאי ה
תקופה בהתא
מבוטח שללא מימש זככאות בתום ת
אה כאמור בבגין הפקדות נוספות
איננו זכאי להמשך הבבטחת התשוא
ת לקצבה
שתתבצענה לאחר תום תקופת הפוליסה .עם מיימוש הזכאות
ה
בהתאם לתנאי הפוליסה
ם
בפוליסות הנידונות ,תשלומה יהיה
הנקובים בפולליסה ,בהתחשב בגיל
המקוריים ,לרבות מקדדמי הקצבה ה
ת מכתב
המבוטח בבמועד התחללת תשלום הקצבה בפוועל .במסגרת
ת הוניות
ערכה הבחנה בין פוליסות
טובר  2011נע
מחודש אוקט
ההבהרה מ
קצבה לא
במקרה של משיכה או תשלום ק
ה
לבין פוליסות קצבתיות  ,לפיה
התשואה בגין יתרת החיסכון
ה
חת
תפגע בזכות המבוטח ללקבלת הבטח
את במובחן מפוליסה הונית אשר עעם תום
שהצטבר בבפוליסה וזא
משכך לא
תקופת הבביטוח תמה ההזכאות לקבלת הבטחת התשואה ומ
סי אותה הפווליסה.
ניתן להשקיע השקעה ככלשהי באג"ח ח"ץ בעד נכס


בחודש אוגגוסט  2011פפרסם המפקח טיוטה שללישית לעדכון מסמך
קווים מנחיים לעניין תככניות ביטוח חיים משולבבות בחיסכון .בהתאם
ת לביטוח
סגרת תוכניות
הבוחרת להציע במס
ת
טוח
לטיוטה זו על חברת ביט
מבוסס על מקדם קצבה שאינו מגלם הבטחת
חיים ,מסללול קצבה המ
אתר האינטררנט שלה
מותה ,להציגג את מקדם הקצבה בא
שיעורי תמ
ת באתר
אי הפוליסה הפנייה לכתוובת המדויקת
במובלט ,ולכלול בתנא
שווקו על
מקדם .עדכון זה יחול על תכניות שיש
האינטרנט בה מוצג המ
התחילה שיצוין בעדככון.
ה
מועד
ידי חברות הביטוח מהמ

הפנסיה
 3.1.33.3ענף ה
תה בענף
מרכזיות החללות על הקבוצה בפעילות
להלן יפורטו הוראות הדין המ
ת תקנות,
קיקה ,טיוטת
הרגולטוריות )הצעות חק
ת
סיה וכן עיקררי ההוראות
הפנס
חוזרים של ההמפקח( שפוררסמו בשנת הדוח והנוגעעות לענף
חוזריים וטיוטות ח
הקודמים
אים אשר נמננו בסעיפים ה
זה ,ואשר לא פוררטו במסגרת אחד הנושא
לעיל:


חוק קופות גמל
הקשורים
אים שונים ה
קופות גמל מסדי ר בחקיקה רראשית נושא
ת
חוק
להקמת קוופת גמל ונייהולה )ראה גם סעיפים  3.1.2.1 3.1.1לעיל(.
המנהלת קופת גמל וובכלל זה
ת
ת גמל על חבברה
בנוסף ,מחייל חוק קופות
קוח לעניין מינוי אורגנים ובעלי
ה ,את הוראוות חוק הפיק
קרן פנסיה
אקטואר,
מבטחים פנסיה מחוויבת למנות א
ם
מכאן ,כי מנוורה
תפקידים .מ
ח .בנוסף,
חשבון מבקר לפי הוראות חוק הפיקוח
מנהל סיכונים ורואה ח
עליה למנות ועדת השקעוות ,שרוב
הוראות חוק קופות גמל ,ע
ובהתאם לה
של נכסי
ם לצורך קבייעת מדיניות ההשקעות ש
חבריה נציגים חיצוניים
שקעות כאמור.
סיה ופיקוח עעל ניהול ההש
קרנות הפנס



הפיקוח
ח
חוק
קבלת רישיון מבטח בידי המבקש
חוק הפיקווח קובע את התנאים לק
שתוקן בתיקון לחוק הגמל
ן
לנהל קרן פנסיה .לפי חוק הפיקוח ,כפי
ם פנסיה
ם  3.1.1ו 3.1.2 -לעיל( מננורה מבטחים
)ראה הרחבבה בסעיפים
ם( בלבד,
קופות גמל )לסוגגיהן השונים
ת
עסוק גם בנניהול
רשאית לע
שיון סוכן
בנות בעלות ריש
ת
ולהחזיק במלוא אמצעיי השליטה בבחברות
ביטוח )"סוכן תאגיד"(.



תקנות קופפות הגמל
לעניין דרישות ההון ההעצמי של חברות מנהללות של קופפות גמל
הלן.
אה פירוט בסעעיף  3.1.3.1לה
ופנסיה ,רא
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תו ובתמהיל הלקוחות
חום ,ברווחיות
הפעילות בתח
 3.1.4שיננויים בהיקף ה
ביטוח חיים
 3.1.44.1ענף ב
היקף הפעילות
ף
מיליוני ש"ח בבשנת  2011בבהשוואה
מו ב 1,681 -מ
מיות בביטוח חיים הסתכמ
הפרמ
 1,538מיליוני ש""ח בשנת
1
ל 1,7001 -מיליוני ש"ח בשנת  2010ובהשווואה ל-
שנת 2010
 1%לעומת שנת  .2010בש
 2011חלה ירידהה של כ1 -
2
 .2009בשנת
שרדי ממשלה לתשלום
חד פעמיות בבסך  125מיליווני ש"ח ממש
בלו פרמיות ח
התקב
הנ"ל ,הגידול בבפרמיות
חד פעמיות ה
ת הפרמיות הח
טרול השפעת
קצבה מיידית .בנט
ה
הינו בשיעור של כ.7% -
ת ביטוח
קפו ישירות להתחייבויות
בנוסף ,בשנת  20011נתקבלו פרמיות שנזק
ש"ח לעומת  4400מיליוני
 408מיליוני ח
סיכון  -חוזי השקקעה( בסך 4
ן
)ללא מרכיב
ש"ח בשנת .2010
שנפדו בשנת  20011הסתכמו ב 576 -מילליוני ש"ח בבהשוואה
ו
הפוליסות
בשנת  ,2010גידוול של כ .44% -שיעור
ת
של  554מיליונני ש"ח
לפדיוונות בסך ל
של חוזי השקעעה( עמד
ת )לא כולל פדיונות ל
הפדיונות מהעתודה הממוצעת
) 3.8%זהה לשייעור אשתקדד(.
בשנת הדוח על %
ת
ת ביטוח
מיות בגינן נזזקפו ישירות להתחייבויות
פדיוננות בגין פולייסות שהפרמ
שנת 2011
הסתכמו בכ 284 -מילליוני ש"ח בש
ו
סיכון  -חוזי השק עה(
ן
)ללא מרכיב
ש"ח בשנת .20110
מת סך של כ 189 -מיליוני ש
לעומ
רווחייות
ם .גורם
הקבוצה בתחום זהה מושפעת ממספר גוררמים עיקריים
ה
רווחייות
הנובע מהשקעת כספי
המשפיע על הרווחיוות הינו המרוווח הפיננסי ה
ע
משמעותי
ה מושפע
 .2003מרווח זה
2
לתום שנת
ם
סות ביטוח חיים שהונפפקו עד
פוליס
ההון בתקופ ת הדיווח .ייצויין ,כי בשנת  ,2011כתוצאה
צאות שוק ה
מתוצ
דמי ניהול משתנים ,תוך
שואה ריאלית שלילית בפווליסות אלו ,לא נגבו י
מתש
בתחום זה מהיקףף צבירת
ם
חיות
שפעת הרווח
פגיעה ברווחיות .בנוסף ,מוש
ה
הפער בין
בפוליסות שהונפקו ההחל משנת  .2004גורם נוסף הינו ה
ת
סים
הנכס
ח משנה.
תחשב בביטוח
לעלותו בפועל ,בהת
ו
מיה הנגבית בבגין מרכיב ה ריסק
הפרמ
תוחלת החיים מש פיעה על הררווחיות הן בבתוכניות הרייסק ,והן
ת
התארכות
ח .גורם נוסף המשפיע
שולמת קצבה לכל תקופת חיי המבוטח
בתוככניות בהן מש
ככל שפוליסה משולמת
ל
על ררווחיות החבברה הינו מ שך חיי הפווליסות.
הפוליסה.
לתקוופה ארוכה יוותר כך גדלה הרווחיות מה
הוצאות נמוך תביא לשיעור רווחיות גבוה
ת
בנוסף ,יש לציין ככי שמירה על יחס
יותר.
סך של כ-
 ,2011הסתכם בס
2
ס ,בשנת
חיים ,לפני מס
עסקי ביטוח ח
סד הכולל מע
ההפס
מס ,של כ 822 -מיליוני ש""ח בשנת
מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל ,לפני מ
 126מ
.2010
חיים נובע משני מקורות עיקרריים) :א(
ת ביטוח ם
השיננוי ברווח הכוולל מפעילות
שקעות ו) -בב( משינוי בבתוצאות
משיננוי במרווח הפיננסי ובההכנסות מהש
הפעילות החיתומיית והתפעוליית בתחום זה.
השיננוי במרווח הפיננסי נובע בעיקר מירידדה בהכנסות מדמי ניהול בסך של
התשואה
 ,2011ועל רקע ה
2
שבשנת
של העובדה ש
 99מיליוני ש""ח וזאת בש
כ9 -
משתנים ,וכן מירידה
אלית השליליית שהושגה ,לא נגבו דדמי ניהול מ
הריא
שאינן תלויוות תשואה לעומת
קעות בגין פוליסות ש
בהכננסות מהשק
של כ 64 -מילליוני ש"ח ,ובבסך הכל
סות בסך ל
חייבויות בגין אותן פוליס
ההתח
ח .לפירוט בדדבר מנגנון דדמי הניהול בבפוליסות
ירידה של כ 163 -מיליוני ש"ח
ה
תלויוות תשואה.
של כ 45 -מילליוני ש"ח
השיננוי בתוצאות הפעילות החייתומית והתפפעולית בסך ש
של כ 33 -מיליוני ש"ח
וכלליות בסך ש
ת הנהלה ל
נובעת בעיקר מגיידול בהוצאות
ת
צאות בגין פחת ומיכון ,בתוספת
גידול במצבת העעובדים והוצ
ל
בעיקר עקב
התחייבויות בבגין חוזי
היתר מעדכון בה
ר
ירידה ברווח החייתומי הנובעעת בין
ה
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ת ,הנחות
ביטוח ובתשלומים בגין מקר י ביטוח )לררבות בגין עדדכון הערכות
ח
ליוני ש"ח.
ואומדנים אקטוארריים( בסך שלל כ 12 -מי ו
ם )קופות
תים פיננסיים
קוח על שירות
בחודדש פברואר  ,2012הותקנו תקנות הפיק
גמל())דמי ניהול( ,התשע"ב ,20012-במסגרתן נקבעו תקרוות לדמי ניהוול שניתן
ת השפעה
לגבות בגין פוליסות ביטוח חי ים חדשות .ללתקרות אלו צפויה להיות
ת
צה .לפרטים ראה סעיף  3.1.1.6לעיל.
על רווחיות הקבוצ
א( לדוח
 2.2.1לעיל וכן סעיף )4.4.1א
2
לענייין ניתוח הררווחיות ראהה סעיף
הדירקטוריון.
ענף זה ראה טבלה בסעיףף 2.2.1.1
לנתונים בדבר הככנסות ורווח לפני מס בע
לעיל.
תמהיל לקוחות
ראה סעיף  3.4להללן.
הפנסיה
 3.1.44.2ענף ה
היקף הפעילות
ף
מבטחים פנסייה עבור
הקבוצה מנההלת באמצעוות מנורה מ
לתארריך הדוח ,ה
ח לעומת
 37,628מיליוני ש"ח
3
של כ-
סיה חדשות ,נכסים בסך ש
תי קרנות פנס
עמית
נכסים בסך של כ 34,114 -מילייוני ש"ח נכון ליום  31בדצצמבר ,2010 ,גגידול של
ם
סך של כ-
מי גמולים בס
 .10%עיקר הגידול נובע מככך שבשנת  20111נגבו דמ
כ% -
ש"ח לעומת גבי יה בסך של כ 4,203 -מילייוני ש"ח בשננת ,2010
 4,976מיליוני ח
4
גידול של כ.18% -
ל
רווחייות
ם במרכיב
בהכנסות מדמי הניהוול והשינויים
ת
זה תלויה בעייקר
חיות בענף ה
הרווח
ה" נגבים
אות הנהלה וככלליות .דמי ההניהול מקרן הפנסיה "מבטחים החדשה
הוצא
ת הנכסים
מולים שנגבו בתקופה ושייעור מצבירת
עור מדמי הגמ
בשני אופנים :שיע
את דמי הגמוללים שנגבים וצבירת
ם מגדיל ת
בקרן .צירוף עמייתים חדשים
תאם.
סים גדלה בהת
הנכס
שה פלוס" נגבים דמי ניהול מהצביררה בלבד,
בקרן הפנסיה "מבטחים החדש
משתלמות לחלק מן
הפנסיות המ
ודמי ניהול בסככום קבוע ננגבים מן ה
סיונרים בקרן זו.
הפנס
ת הפנסיה
מבטחים פנסייה מעניקה לעעמיתי קרנות
ענף ,מנורה מ
לנוכח התחרות בע
ח
להגדלת הצבירה שללהם בקרן או כיסויים
ת
הטבוות בדמי ניהוול אשר מיועעדות
מבטחים פנסיה וזאת בנוסף
ם
ם על ידי מננורה
חיים משלימים הממומנים
ביטוח
הניהול מקטיינות את
טבות בדמי ה
לתשלום עמלות לסוכנים ולייועצים .ההט
הכיסויים
מעמיתי הקררן ולרכישת ה
שיעור דמי הניהוול האפקטיבייים הנגבים מ
קיימת השפעה על הרווחיות.
ת
טוחיים
הביט
בענף זה ראה טבללה בסעיף  2.22.1לעיל.
ף
לנתונים בדבר הכנסות ורווח ללפני מס
בתקוופת הדוח ,נררשם רווח לפפני מס בפעיללות הפנסיה בבסך של כ 991 -מיליוני
רווח בסך של כ 96 -מיליוני ש"ח בשנת  .2010הקיטון ברווח
ש"ח ,לעומת ח
ת מהשקעות בסך של כ 9 -מיליוני ש"ח כאשר
טון בהכנסות
נובע בעיקר מקיט
מנגד גדלה רווחיות פעילות הפנסיה בכ 4 -מיליוני ש"ח .ההכנסוות מדמי
לעומת שנת  .2010גידול זה
ת
ח ,גידול של כ16% -
 44מיליוני ש"ח
ניהול גדלו בכ4 -
ל
מהנכסים
ניהול מדמי גמוללים שנגבו ומ
ל
ת מדמי
קף ההכנסות
נובע מגידול בהיק
תקופת הדוח בסך של
המנוהלים .הוצאוות השיווק ,הההנהלה והכללליות גדלו בת
ח ,גידול של כ 20% -לעומת שנת  .2010הגידול נובעע בעיקרו
 40מיליוני ש"ח
כ4 -
ם וגידול
שיווק עקב הגידול בהייקף העסקים
בהוצאות עמלות וש
ת
מגידוול
מצבת העובדדים ומגידול בבהוצאות
צאות הנהלה וכלליות הנובבע מגידול במ
בהוצ
שוב.
המחש
תמהיל לקוחות
ראה סעיף  3.4להללן.
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חלים בהם
 3.1.5גורממי הצלחה קריטיים בתחוום הפעילות ווהשינויים הח
לההערכת הקבווצה ,גורמי ההצלחה הקקריטיים בתחום הפעילוות הינם ,ביין היתר,
לקבוצה ,וזאת תוך התאמת
ה
ההפצה של המוצריים שהינם רווחים
ה
עילות
תמקדות בפע
הת
ת ופיתוח
הממוצרים השונים לצרכים של הלקוחוות ,כמו גם יכולת שימור הלקוחות
אלו.
העונים לצרכים ו
ם
מווצרים
שים תוך
הפצה לגיוס לקוחות חדש
של מערכי הה
גוררמי הצלחה נוספים ,הינם הרחבה ש
התייעלות
אה ללקוח ,ה
תחום התשוא
שממירה על רמת שירות גבוהה ללקוח ,מובילות בת
ת המידע
שיפור מערכות
היתר באמצעות ש
ר
על רמת השיררות ,בין
צור ושמירה ע
תשומות הייצ
בת
תחום זה.
בת
ת לערוצי
היתר ,נגישות
ה ,הינם ,בין ה
גוררמי הצלחה נוספים ,ייחודדיים לענף קררנות הפנסיה
תור צרכי
הפפצה ושיווק ,מתן מענה מתאים לצררכים השונים של ערוצי ההפצה ,אית
האורגנים
כפי שהם מאופפיינים על ידיי המתווכים הפועלים בענף ועל ידי ה
הממבוטחים י
שואות משביעעות רצון
חרותיים ,יכולת השגת תש
הררלבנטיים בחברה ,קביעת דמי ניהול תח
ההשקעה ,תשואה דמווגרפית והיעררכות מהירה ללשינויים רגולטוריים,
,
בממגוון אפשרויות
חדשים ושימור לקו חות קיימים.
ם
קוחות
ויככולת גיוס לק
 3.1.6תח ליפים למוצררי תחום הפעיילות
תחליפיים זה לזה ,אולם התחליפייות אינה
ם
הינם במידה רבהה,
ם
הפעילות
מווצרי תחום ה
מאפיינים זהים לחלווטין ,כפי
ם
עלי
חום אינם בע
מללאה ,שכן מווצרי הענפים השונים בתח
שייפורט להלן.
תחום ביטוח החיים וחסככון ארוך הטוווח וזאת,
המוסדיים בת
קייימת תחרות בין הגופים ה
תחליפיים
שהינם מוצרים ת
ם
סיוניים
מוצרים הפנס
חודי של המ
בשל האופי הייח
ל
ביןן היתר,
תחום.
בת
אין בגינם הט
טוח חיים שא
מעעבר לכך בכל הנוגע למוצררים בענף ביט
טבת מס )כגון TOP -
שווקים מוצרי השקעה
תחרות אל מול גופפים פיננסים אחרים המש
ת
קיימת
 (FINANCק
CE
)כגגון תכניות חסכון בבנקים ,קרנות נאמ נות ופיקדונות למיניהם( .לעניין מרכיבבי הריסק
חיים ,לרבות הנכות הקצבבתית ,ניתן לררכוש את הכייסוי גם בקרןן הפנסיה
בעענף ביטוח הח
ש מוצרים
רק במקרה בו הלקוח רוכש
תחליף למוצררי ביטוח החייים .אך ,כיסווי זה הינו ק
כת
לרבות מגוון מוצררי ביטוח
ת
הממשלבים חסככון לגיל פרישה .מעבר ללכך ,כיסויי רריסק,
אובדן כושר עעבודה מקצועעי וכיו"ב
ת מתאונה ,א
שאאינם קיימים בקרן הפנסייה כגון נכות
מו במסגרת בבענף ביטוח חיים בלבד .כמו כן,
לרכישה ככיסוי נפררד בפני עצמ
ה
תנים
נית
שאינו קצבתיי בקרות אירוע ביטוחי ניתן לרכוש רק
מי )"פיצוי"( ש
שלום חד פעמ
תש
ק בחברת
ביטטוח.
ם הטבות
שינויים הרגולטוריי ם שנערכו בבשנים האחרונות ,בתחום
ם
לההערכת החבררה ,ה
ק הגמל,
חובה ,תיקון חוק
ה
הממס השונות ,בנושא הניווד ,חקיקת בבכר ,הסדר פפנסיית
תחליפיות
סכון הפנסיונני ,השפיעו עעל מידת הת
וההתכנית להגברת התחרות בשוק החיס
תחליפיות ביננם לבין מוצררי חיסכון אחרים .יחד
הפפנימית בין מווצרי התחום ועל מידת הת
ם תהליך
ם זאת ,החבררה מעריכה ככי לנוכח היקקף השינויים ומהותם ,מווסיף להתקיים
עם
חדש בתחום הפעילות ,בבהתאם לכלללים החדשים שנקבעו
שלל התגבשות מבנה שוק ח
אם לשינויים רגולטורים עעתידיים )כגוןן בהקשר
ם ,וכן בהתא
בממסגרת השינוויים האמורים
הערכת החברה הינה מידע
ת
הניהול המרביים בבמוצרים הת חליפיים השונים(.
ל
שלל דמי
הערכת החבררה לגבי השפפעתה על
עתיד המבוסס על החקיקה בבתחום ועל ה
ד
צוופה פני
שוק .צפי זה עלול שלא להתממש בבשל שינויי חקיקה נוספפים או בשל שינויים
הש
שוק באופן השונה מזה הננצפה על ידי הקבוצה
סבביבתיים אחררים שיגרמו ללהתנהגות הש
דוח זה.
נככון למועד ח
חלו בתחום
 3.1.7מבננה התחרות ווהשינויים שח
סעיף  3.8להלןן.
לפפירוט ,ראה ס
משנה בתחום
ה
בהסדרי ביטוח
י
 3.1.8שיננויים
הלן.
ראה סעיף  3.6לה
תיאור השינויים בהסדרי בביטוח המשנהה בתחום ה
לת
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שירותים
 3.2מוצרים וש
3
ה וקופות
קרנות הפנסיה
פוליסות ביטוח ובק
ת
ם :בביטוח חייים -
תחום זה הינם
המוצרים הנמכרים בת
קנונים .המוצררים נמכרים ללעיתים כשהם משולבים זזה בזה.
גמל  -זכוייות על פי תק
 3.2.1ביטטוח חיים
וכיסויים ביטוחיים .התנאים
ם
טוח
של מוצרי ביט
כללי ותמציתי ש
י
סעעיף זה כולל תיאור
תנאים המפוררטים בכל פולליסה .התיאוור הינו לצרכי דוח זה
הממלאים והמחייבים הם הת
שנות הפוליסהה.
ישמש לצרכי פרש
ש
בללבד ולא
תייאור כללי
סות ביטוח ללעצמאיים )הכפופות
פוליסות ביטוח מנההלים ,פוליס
ת
הקקבוצה משווקת
סות אלה )הכפפופות לתקנות קופות
ח פרט .פוליס
תקנות קופות הגמל( וכן פווליסות ביטוח
לת
או שילוב
הן( יכולות לככלול מרכיב חיסכון הוני או קצבתי א
הגגמל או שאיננן כפופות לה
ם ,או כל
חירת המבוטח ובכפוף לה וראות הדין( וכן מרכיבי רריסק למיניהם
בינניהם )לפי בח
אחחד מהמרכיביים שהוזכרו בבנפרד מאחריים )ריסק לסווגיו בלבד או חיסכון לסוגייו בלבד(.
מססלול הוני
סכום חד
ח אפשרות ללמשוך את עררכי הפדיון בס
מעניק למבוטח
מססלול הוני הינו מסלול המ
תנאי הפוליסה והוראות ההדין.
פעעמי ,בכפוף לת
מססלול קצבה
לקצבה חודשית ללכל ימי חייו בהתאם
ה
מבוטח
מססלול קצבה הינו מסלול בו זכאי המ
בפוליסה .המסלול ה עיקרי מקנה תקופה מינימאלית של תשלומי
.
עה
לנ וסחה שנקבע
מו אף אם המבבוטח שהחל לקבל קצבה נפטר לפני כןן.
קצצבה ,שישולמ
"ריסק"
"
פווליסת
סיכון )ריסק( בבלבד.
פוליסת ביטוח הכולללת מרכיב ס
ת
פווליסת "ריסק ,הינה
בייטוח מנהלים
סכון ,ריסק )מוות( ,מחלות קשות
משלבות חיס
מנהלים הינו פוליסות ביטוח המ
ם
בי טוח
עבודה )על פיי בחירת המבבוטח( .פוליסוות אלה מהווות מרכיב
וכייסוי למקרה אובדן כושר ע
תנאים הסוציאליים במסגררת יחסי עובדד-מעביד.
בת
מוסכם משכרו שלל המבוטח )לפיצויים ,לתגגמולים ולאובבדן כושר
ם
מהווה אחוז
ה
הפפרמיה
קופות הגמל.
מעת לעת .פוליסוות אלה כפופפות לתקנות ק
מתעדכן ת
עבבודה( ,כפי שמ
עסיקים ובעעלי שליטה בחברות
טוח המנהליים הינו מע
קההל היעד לפוליסות ביט
ה ,ביטוח מננהלים במסגררת יחסי
מם ,בהתאמה
הם או לעצמ
הממעוניינים לררכוש לעובדיה
עוובד-מעביד.
בות חיסכון ללעצמאים
פווליסות משולב
חלות קשות וכיסוי למקררה אובדן
ביטוח המשלבות חיסכון ,ריסקק )מוות( ,מח
ח
פווליסות
על פי בחירת המבוטח(.
שר עבודה )ע
כוש
מעוניינים
או שכירים המ
קההל היעד לפולליסת ביטוח פפרט הינו לקווחות פרטיים ,עצמאיים א
קופות הגמל.
ת
תקנות
פנסיוני נוסף .הפולייסות לעצמאיים כפופות לת
י
בחחסכון
טיים
בות חיסכון לללקוחות פרט
פווליסות משולב
הכוללות חיסככון ,ריסק או כיסויים
בי טוח פרט היננו פוליסות בביטוח ללקוחוות פרטיים ה
ולעיתים כל המרכיבים משולבים גגם יחד.
ם
שוונים
אים .החיסכון הצבור
ביטוח פרט הינו לקוחות פררטיים ועצמא
ח
קההל היעד לפוליסת
משיכה בכל עעת.
בפפוליסות אלה נזיל וניתן למ
) א(

סוגי תוכניות ביטוח בענף ביט וח החיים
שמשווקת
טוחי חיים ש
עיקריים בביט
להלן פירוט סוגי המוצרים וההתכניות הע
הקבווצה:
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סת "סטטוס"
פוליס
ת הפרדה
סה זו קיימת
שהקבוצה החלה בשייווקה בשנת  .2004בפוליס
ה
סה
פוליס
הפוליסה משווקת הן
מוחללטת בין מרככיבי הריסק ,,החיסכון וההוצאות .ה
ת ביטוח
כפוליסת ביטוח מנהלים ,הן כפוליסת בביטוח פרט ווהן כפוליסות
סכום הביטווח והפרמיה יכולים
ח סטטוס ס
מאיים .בפולליסות ביטוח
לעצמ
תום .החל מיוולי ,2008
תנות על פי החלטת המבבוטח ,בכפוף לתנאי החית
להשת
ת הבטחת תוחלת חיים במקדם הקצבבה .לאור
סת סטטוס ללקצבה מגלמת
פוליס
קצבה גם
הבטחת מקדם הק
ת
הגמל ,הקבוצצה החליטה על
תיקון  3לחוק ה
 .2004החל משנת 2009
2
סטטוס קצבה שההונפקו החל מינואר
ס
בפוליסות
ת כקופת
ועצמאים" המאושרות
"
סטטוס מנהליים
החבררה משווקת פוליסות "ס
קרה ,עם
משלמת לקצבה ,לפי המק
צבה או כקופפת גמל לא מ
גמל משלמת לקצ
ת צבירות
"סטטוס הון" המיועעדות לקליטת
ס
צבה ,וכן פולייסות
חת מקדם קצ
הבטח
לחודש דצמבר  .20008החיסכוןן הצבור
ש
הוניות של כספיים שהופרשוו עד
ם לרשות
קעה שעומדים
תר ממגוון מסלולי ההשק
בפוליסה מושקע באחד או יות
מנוכים דמי נניהול על
שקע כאמור מ
חיסכון המוש
הנחייתו .מהח
המבווטח ועל פי ה
ח וכרשום בפוליסה.
חברה למבוטח
סיכום בין הח
פי הס
2

TOP FIN
סת NANCE
פוליס
סת פרט.
הכוללת מרככיב חיסכון בלבד ,המשוווקת כפוליס
סת ביטוח ה
פוליס
ההשקעה
או יותר ממגוון מסלולי ה
שקע באחד א
סכון הצבור בבפוליסה מוש
החיס
סכון המושקעע כאמור
לרשות המבוטח וועל פי הנחיייתו .מהחיס
ת
שעומדים
מ
סה.
החברה למבוטח וככרשום בפוליס
ה
מנוכיים דמי ניהול על פי הסיכוום בין
 TOP FINקוופה מרכזית ללפיצויים
סת NANCE
פוליס

3

ומאפשרת למעסיק לצצבור את
ת
סת ביטוח הככוללת מרכיבב חיסכון בלבבד
פוליס
הכול בכפוף ללתקנות קופוות הגמל.
ם לעובדיו ,ה
שלום פיצויים
התחיייבויותיו לתש
ההשקעה
או יותר ממגוון מסלולי ה
שקע באחד א
סכון הצבור בבפוליסה מוש
החיס
סכון המושקעע כאמור
לרשות המעסיק ו על פי הנחיייתו .מהחיס
ת
מדים
שעומ
סה .לאור
החברה למעסיק וכרשום בפוליס
ה
מנוכיים דמי ניהול על פי הסיכוום בין
ה ,הייתה
סות מסוג זה
תר עוד שיוווקן של פוליס
הגמל ,לפיו לא יות
,
תיקון חוק
תום שנת
רשאיית החברה להמשיך ולקבבל הפקדות ללפוליסות הקיימות עד לת
 2010רק בגין עובדדים שהמעסייק העביר בגינם הפקדות עעד סוף .2007
סת "עדיף"
פוליס
עד לסוף שנת  20003שיווקה ההקבוצה פוליס
סת ביטוח "עעדיף" בה דמיי הביטוח
שר היחס
החיסכון ,כאש
צלים בין מרכייב הריסק )כוולל הוצאות( לבין מרכיב ה
מפוצ
או המבוטח .החיסכון
אמור ,נקבע על ידי בעל הפוליסה א
המרכיבים כא
בין ה
המחירים
שנת  1990הינו צמוד למדד ה
שווקו עד ת
הצבוור בפוליסות מסוג זה שש
סות ששווקו החל משנת  19911ועד
לצרככן ותוספת ריבית הרשומהה בהן .הפוליס
ם" )תלויות תשואה(.
סות "משתתפפות ברווחים
לסוף שנת  2003הינן פוליס
ף
ם בתנאי
הניהול נקובים
שקעה ודמי ה
ת מסלול ההש
המבווטח אינו יכול לבחור את
הפוליסה.
אור תיקון חווק הגמל,
ת הוניות או קצבתיות .לא
סות "עדיף" ייכולות להיות
פוליס
אלה הכפופות לתקנות
הצבירה בגין ההפקדות מינוארר  2008ואילך )בפוליסות א
ות גמל( מיועדדת לקצבה.
קופ ת
סת "מעורב" ))מסורתי(
פוליס
עד לסוף חודש יונני שנת  2001שיווקה הקבוצה פוליסת ביטוח מסוג "מעורב"
ת מרכיב
)מסורתי( ,אשר בבה סכום הבייטוח מורכב ממרכיב החיסכון בתוספת
מוות או תום תקופה(
סק כשהם שללובים יחדיו .בקרות מקררה ביטוח )מ
הריס
סה .החיסכון הצבור
הנקוב בפוליס
משוללם סכום הבביטוח הקבווע מראש ,ה
בפוליסות מסוג זה ששווקו עדד שנת  1990הינו צמוד ללמדד המחיריים לצרכן
2

אינם נכללים בדוח עעסקי ביטוח חייים.
נתוני הפרמיות והפפדיונות של פוליסות אלה ם

3

אינם נכללים בדוח עעסקי ביטוח חייים.
נתוני הפרמיות והפפדיונות של פוליסות אלה ם
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משנת  1991וועד לסוף
ספת ריבית הררשומה בהן .הפוליסות ששווקו החל מ
ותוס
משתתפות ברווחים" )משתתפות בברווחים(.
ת
ת "
הינן פוליסות
חודש יוני  2001ה
ש
ם בתנאי
הניהול נקובים
שקעה ודמי ה
ת מסלול ההש
המבווטח אינו יכול לבחור את
קיים נספח קצבבה בחלק
ם
פוליסה זו ,לרוב ,ההינה הונית )אם כי
ה
הפוליסה.
אר 2008
הפקדות מינוא
מהפווליסות( .לאוור תיקון חוקק הגמל הצבבירה בגין ה
ת לתקנות קוופות גמל( מיוועדת לקצבה.
ואילך )בפוליסות אלה הכפופות
ך
הפוליסה לפדות את הפוליסה
ה
אי המבוטח/בבעל
בכל סוגי הפוליסוות הנ"ל ,רשא
ערכי הפדיון הנקובים בה ,ובכפוף
עד תום התקוופה ,על-פי ע
לפני הגיעה למוע
חל על הפולייסה ,לפי
קתי אחר הח
הגמל או כל הסדר תחיק
לתקננות קופות ה
הענייין.
ביטוח חיים ריסק טהור
ח
תשלום למוטבים של סכום הביטוח,
ם
סות מסוג רריסק המענייקות
פוליס
התאבדות
מקרה של ה
ח ,למעט במ
מות המבוטח
בתשלום אחד ,בבמקרה של מ
אשונה.
במהללך השנה הרא
הקבוצה ,הן ליחידים
טהור משווקות על ידי ה
חיים ריסק ט
סות ביטוח ח
פוליס
כפוליסת ביטוח חיים "ריסק פרטי" והן כהרחבה לפפוליסות ביטוח חיים
טוס".
אחרוות ,כגון "סטט
ת ביטוח
משווקת הקבבוצה פוליסות
סק פרטי" מ
פוליסות ביטוח "ריס
ת
במסגגרת
מקרה מוות לנותן המשכנתא )"בית בטוח"(.
ריסק המשמשות כבטוחה למ
ק
ם שילוב
תרת ההלוואה .הפוליסה מאפשרת גם
סכום הביטוח היינו בגובה ית
ם
חה ההלוואה.
ביטוח מבנה הדיררה בגינה נלקח
ח
רצף הכנסה
טבים במקרה של מות
פיצוי חודשי למוט
י
סק טהור המעעניקות
סות מסוג ריס
פוליס
תקופת הביטוח.
ת
חודש שלאחר פטירתו ועד לתום
המבווטח ,החל בח
חידים כפוליסת ביטוח
ת על ידי הקבבוצה ,הן ליח
סות רצף הכננסה משווקות
פוליס
טי" והן כהררחבה לפולייסות ביטוח חיים אחרוות ,כגון
חיים "ריסק פרט
טוס".
"סטט
ריסק קבוצתי
ק
מעוניינים
מעסיקים המ
סות מסוג רייסק קבוצתי משווקות בבדרך כלל למ
פוליס
ת ביטוח
מקרה מוות בלבד והן כפפופות לתקנות
הם בכיסוי למ
לבטח את עובדיה
ח
באמצעות בעל הפוליסה עבור
ת
חיים קבוצתי ,כאש
שר הפרמיה נגבית בדרך ככלל
או העובדים ,לפי המקרה.
כל המבוטחים בקבוצה במימוןן המעסיק ו/א
ביטוח אובדן כושר עבודה
ח
של מספר
ח ,לאחר תקופפת המתנה ש
שר עבודה מעעניק למבוטח
כיסוי לאובדן כוש
י
ם פרמיה
שים ממועד מקרה הביטווח ,תשלום חודשי ושחררור מתשלום
חודש
של נכות הגורמת לאובדן ככושר עבודה ,מלא או
שר במקרה ש
בתקוופת אי הכוש
סוי נוסף
תאונה .כיסוי זה נמכר בדדרך כלל ככיס
ממחלה או ת
חלקיי ,כתוצאה מ
אחרות כגון ""סטטוס" או ""ריסק".
בפוליסות ביטוח א
חות שכירים ,עצמאיים ופררטיים.
הפוליסה כאמור ננמכרת ללקוח
עבודה קבוצתי
ה
אובדדן כושר
כפופות לתקנות מיוחדות
ת
אובדן כושר עבודה קבוצתי
סות מסוג א
פוליס
תן מחודש אפפריל  2007ככאשר הפרמייה נגבית
תקנו לעניין זה שתחולת
שהות
כל המבוטחים בקבוצה במיימון בעל
עות בעל הפולליסה עבור ל
בדרך כלל באמצע
הפוליסה ו/או חברי הקבוצה ,ללפי המקרה.
ביטוח למקרה מווות מתאונה
ח
מוות של
המעניק למוטבים בבעת מקרה מ
ק
"מוות מתאונה" הינו כיסוי ננוסף
ת
סכום כספי חד-פעמי בננוסף לסכום הביטוח
כתוצאה מתאונה ,ס
ה
המבווטח
היסודי.
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ביטוח למקרה נכוות מתאונה
ח
מקרה של
הינו כיסוי נווסף המעניק סכום כספי חד-פעמי במ
"נכות מתאונה" ה
ת
ה .במקרה שלל נכות מלאה ותמידית יישולם סכום הביטוח
נכות עקב תאונה
תוך סכום
ישולם סכום ביטווח יחסי מת
ם
חלקית
במלוואו ,ובמקרה של נכות ח
התאם לטבלהה הקבועה בפווליסה.
טוח המלא בה
הביט
ביטוח למקרה נכוות מקצועית
ח
"נכות מקצועית" הינה הרחב ה בפוליסה המעניקה למבבוטח סכום ככספי חד-
ת
שלל מהמבוטח באופן
קבותיהם נש
של תאונה או מחלה שבעק
פעמי במקרה ל
י
הכושר לעסוקק במקצועו או בעיסוק אחר סביר ומתאים.
מוחללט ותמידי ה
טוח כאמור ,ותבוטל
ישולם סכום הביט
ם
מידית
נכות מלאה ותמ
ת
במקררה של
חרים שבה.
הכיסויים האח
הפוליסה על כל ה
מבקשים לשפפר את פוליסת ביטוח
מור נמכרות ללקוחות המ
כל הפוליסות כאמ
החיים שלהם.
) ב(

מסלוולי ההשקעה העיקריים
סכון ניתנת למבוטח בחיירה לגבי
ם מרכיב חיס
בכל מוצרי הביטווח בהם קיים
ההשקעה
פירוט מסלולי ה
ט
ההשקעה של כספיי החיסכון .להלן
ה
מסלוולי
קריים:
העיק
מנורה טווח קצר
ה
ם שמשך
ת לפחות  700%משווי הנכסים בנכסים
קעים בכל עת
במסללול זה מושק
שלתי ,אג"ח קונצרני
לרבות אג"ח ממש
ת
משנה,
חייהם הממוצע הינו פחות מ
ם
חרים בארץ ,אג"ח קונצר ני לא סחיר ופיקדונות בבבנקים כאשרר אין כל
שנסח
מניות.
השקעה במניות ובבאופציות למ
מנורה צמוד מדד
ה
ת לפחות  700%משווי הנככסים באפיקיים צמודי
קעים בכל עת
במסללול זה ,מושק
ח קונצרני הנסחרים בבורסה לניירות עערך בתל
מדד לרבות אג"ח מדינה ,אג"ח
מו כן באג""ח קונצרני לא סחיר ,בפיקדונות בבנקים
אביב בע"מ ,וכמ
ה במניות
תנים להמרה
שעור ההשקעה בבמניות ובנייררות ערך הנית
ר
ובהלוואות.
סלול .יתרת הנכסים
הנכסים במס
עולה על  100%משווי ה
בכל עת אינו ע
טברים במסלול מושקעים לפי שיקול דדעתה של החברה ,בכפוף ללהוראות
המצט
ההסדדר התחיקתי.
מנורה שקלים
ה
ם שקליים
סים באפיקים
 70%משווי הנכס
ת לפחות 7
קעים בכל עת
במסללול זה ,מושק
הנסחרים
"ח קונצרני ה
ת אג"ח מדינה ו/או אג ח
קלית ,לרבות
אי ריבית שק
נושא
קדונות בבנקים ,אג"ח קוננצרני לא
ערך בתל אבייב בע"מ ,ופיק
בבורסה לניירות ע
במניות ובניירות עערך הניתנים להמרה
ת
סחיר והלוואות .שעור ההשקקעה
ר
מסלול .יתרת הנכסים
משווי הנכסים במ
י
אינו עולה עלל 10%
במניוות בכל עת א
טברים במסלול מושקעים לפי שיקול דדעתה של החברה ,בכפוף ללהוראות
המצט
התחיקתי.
.
ההסדדר
מנורה כללי
ה
ם המצטברים במסלול ההשקעה במגווון רב של
קעים הנכסים
במסללול זה מושק
ת ההסדר
של החברה ,בכפוף להוראות
קי השקעה ,וזזאת לפי שיקקול דעתה ל
אפיק
ארץ ובחו"ל.
תי סחירים בא
התחייקתי ,לרבות בנכסים בלת
"ל
מנורה מניות חו ל
ה
ת לפחות  700%משווי הנככסים במסלולל במניות
קעים בכל עת
במסללול זה ,מושק
חו"ל ו/או
סחרות בארץ המחקות מדדדי מניות בח
בחו"ל ו/או בתעודות סל הנס
ם שניתן
מכשיירים המחקים מדדי מנייות בחו"ל וו/או בניירות ערך אחרים
ת בחו"ל
קרנות נאמנוות המשקיעות
חו"ל ו/או בק
להמיירם למניות הנסחרות בח
מצטברים
חו"ל .יתרת הנכסים המ
מובנים על י די מניות בח
ו/או במוצרים מ
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ת ההסדר
מושקעים לפי שיקולל דעתה של החברה ,בכפפוף להוראות
ם
במסללול
ארץ ובחו"ל.
תי סחירים בא
התחייקתי ,לרבות בנכסים בלת
מנורה מניות
ה
ת לפחות  700%משווי הנככסים במסלולל במניות
קעים בכל עת
במסללול זה ,מושק
ערך אחרים שניתן להמירם למניות
חרות בארץ ובחו"ל או בבניירות ך
הנסח
קעים לפי
מסלול מושק
ת הנכסים המצטברים במ
חרות בארץ וובחו"ל .יתרת
הנסח
ת בנכסים
חיקתי ,לרבות
שיקול דעתה של החברה ,בכפפוף להוראות ההסדר התח
בלתי סחירים באררץ ובחו"ל.
ת ,לפחות  700%משווי הנככסים באפיקיים צמודי
קעים ,בכל עת
במסללול זה ,מושק
משלתיים
לרבות אג"ח ממ
ת
חו"ל,
ח בארץ ובח
"ח ו/או נקובים במט"ח
מט ח
חרים ו/או איינם נסחרים בבורסה באררץ ובחו"ל ,בבפקדונות
צרניים שנסח
וקונצ
ם במט"ח
ו/או הלוואות ו//או "מבנים פיננסיים" צמודי מט"ח ו/או נקובים
ה במניות
עור ההשקעה במניות ובניירות ערך הנייתנים להמרה
בארץ ובחו"ל .שע
ץ
סלול .יתרת הנכסים
הנכסים במס
עולה על  100%משווי ה
בכל עת אינו ע
טברים במסלול מושקעים לפי שיקול דדעתה של החברה ,בכפוף ללהוראות
המצט
ההסדדר התחיקתי.
שלתי שקלי
מנורה אג"ח ממש
ה
לפחות  90%מהננכסים באגררות חוב
ת
שקעים בכל עת
במסללול זה מוש
הנכסים המצטברים במסלול
ם
תרת
או במק"מ .ית
שאינן צמודות ו/א
ן
ממשלתיות
חיקתי.
להוראות ההסדר התח
ת
קול דעתה שלל החברה ,בככפוף
קעים לפי שיק
מושק
שלתי צמוד מדדד
מנורה אג"ח ממש
ה
לפחות  90%מהננכסים באגררות חוב
ת
שקעים בכל עת
במסללול זה מוש
קעים לפי
מסלול מושק
המצטברים במ
ממשלתיות צמודוות מדד .יתררת הנכסים ה
ההסדר התחייקתי.
החברה ,בכפווף להוראות ה
שיקול דעתה של ה
מנורה כהלכה
ה
שקעה מתבצעעת בכפוף לככללי ההלכה היהודית ,בבסמכותה
במסללול זה ההש
ת .הנכסים בבמסלול ההשקעה יושקעו בנכסים
עדית של ועדדת ההשקעות
הבלע
חירים בארץ וובחו"ל.
סחיררים ובלתי סח
 3.2.2פנססיה
)א (

טחים החדשה
פנסיה חדשה מקיפה "מבט
קרן פ
ה"
שהוקמה בש
קרן פנסיה חדשה מקיפה ,ש
שנת  ,1995בה מבוטחים עובדים
מאים ,עובדים-שכירים המ
שכיררים ועצמאים )עובדים-עצמ
מפקידים כספפים בקרן
היות מבוטחים בקרן
אינם עובדים(( ,שהחלו לה
מד עצמאי ועצמאים שא
במעמ
אות חוזר
 1995ואילך .ממררס  ,2005מתננהלת הקרן בהתאם להורא
1
פנסיה משנת
ה
אות לניהול קרן פנסיה חדשה מקיפה כ"קרן
שעניינו הורא
פנסיה  ,9/2004ש
ה
טח בקרן
אה" .לפי הורראות תקנון "קרן תשואה" נצבר לזככות כל מבוט
תשוא
ת הזקנה
תניב את פנסיית
ב
ם אקטוארי מתאים
סכום צבור ,שחללוקתו במקדם
ם
שהמבוטח קבבע .הקרן
שיהיה זכאי לה בגיל הפריש ה ,לפי נתוני הפנסיה ש
מעניקה כיסויים ללמקרי מוות )פנסיית שאיירים( ,אובדן כושר עבודה )פנסיית
מפורט בתקנון הקרן.
נכות( ופרישה לפפנסיה בגיל זקנה )פנסיית זקנה( ,כמ
(
מדי חודש
מנו על ידי ניככוי עלות הסיכונים מחשבוון המבוטח מ
כיסוייים אלו ימומ
טח )מבין
בו בחר המבוט
מסלול הפנסיה ו
ל
בחודדשו .היקף הככיסויים ייקב ע לפי
טוח אפשריים ( ,לפי גילו במועד הצטרפפותו לקרן והתפתחות
מגוון מסלולי ביט
ן
ה ,לפיו עלות הכיסויים הבביטוחיים
שקבע הממונה
אם לעקרון ש
השכר שלו )בהתא
ר
על  35%מדמי הגמולים
תנו למבוטח לאורך כל תקקופת ביטוחו לא תעלה ל
שיינת
שיופקדו עבורו בבמרכיבי התגגמולים בקרן באותה תקוופה( .ההפקדדות לקרן
ק )כיום -
ממוצע במשק
חודשית של עד  20.5%מככפל השכר המ
מוגבלות בתקרה ח
אופן מצטבר עבור כל
המחושבת בא
הפקדדה בסכום של כ 3,500-ש""ח בחודש( ,ה
שנת מס בנפרד.

א 56 -

קרן הפנסיה מבטחים
היקף דמי הגמולים שגבתה ה חברה המנהללת מעמיתי ק
ף
מנוהלים בה ))במיליוני
בדוח והנכסים המ
ח
תוארות
שה במהלך התקופות המת
החדש
הלן:
ש"ח( מפורטים לה
(
דמי גגמולים
נכסים

2011

2010

2009

4,904
37,279

4,154
33,815

33,610
277,579

 ,2010והיקף הנכס
2
מת שנת
גדלו ב 18% -בשננת  2011לעומ
הגמולים ו
דמי ה
סים עלה
במהלך תקופת הדדוח היו פדיונות של
ך
גידול בגבייה .ב נוסף,
ל
בעיקר בשל
מיליוני ש"ח ללעומת כ-
תים והחזר פייצויים למעסייקים בהיקף של כ 676 -מ
עמית
אשתקד.
מיליוני ש"ח א
 616מ
מיתי הקרן נקקבעות לפי הווראות התקנוון ,הקובעות כי לזכות
זכויות וחובות עמ
ת
אים תניב
קטוארי מתא
תו במקדם אק
צבר סכום צבבור ,שחלוקת
עמית בקרן נצ
כל ע
תוני הפנסיה שהעמית
הזקנה שיהיה זכאיי לה בגיל הפרישה ,לפי נת
ה
פנסיית
את פ
חי למקרי נככות ומוות ללפני גיל
קבע .כמו כן ,יוענק לעמית כיסוי ביטוח
מבין כמה
חר העמית )מ
הפנסיה בו בח
הפרישה .היקף הככיסויים יקבעע לפי מסלול ה
תו לקרן
ט להלן( ,לפי גילו במועעד הצטרפות
מסלוולים אפשריים ,כמפורט
להסדר התחיקתי.
ר
השכר שלו ,והכול בכפוף
ר
פתחות
והתפ
הממונה או לפי דרישתו ,ולאחרוונה תוקן
ה
עת לעת ,באיישור
התקנון מתוקן מע
.2011
2
בחודדש ינואר
להלן פרטים לענייין מסלולי הבביטוח הקבועים בתקנון:
מבטחים החדשה" ,ובו
ברירת המחדל ב"מ
ת
מסלול
מסלוול כללי  -מסלול זה הוא מ
מוענק בו
מוענק הכיסוי הבביטוחי המק סימאלי המוותר למקרה נכות ,וכן מ
כיסוי מאוזן לשאיירים ,כך שפננסיית השאיררים מיועדת להיות דומה לפנסיית
י
הזקנה הצפויה בבגיל הפרישהה; עד חודש מרס  2009גם הכיסוי הביטוחי
כיסוי מאוזן כאמוור;
י
ענק במסלול זה היה
למקררה נכות המוע
מסלוול עתיר חיסככון  -המיועדד למי שמעוניין לקבל פנסיית זקנה גבווהה יותר
או שאירים נמוכה יותרר )באופן
סיית נכות א
מעוניין לקבל פנס
ן
מורה
ובתמ
משמעותי(;
שמעוניין
גם הוא למי ש
מרבי לפרישהה מוקדמת  -המיועד ם
מסלוול חיסכון מ
ם רק עד
אפשר ,ובו מוענקים כיסויים ביטוחיים
סיית זקנה גבבוהה ככל הא
בפנס
שעלות הסיככונים המנוכה מחשבון העמית היא
הגיעו של העמית לגיל  ,60כך ש
ו
מאלית;
מינימ
סיית נכות או שאירים
מסלוול עתיר ביטווח  -המיועד למי שמעוניין לקבל פנס
הזקנה נמוכה )באופן משמעותי(( מזו של
ה
גבוהה יותר בתמוורה לקבלת פפנסיית
ה
המסללול הכללי;
ביותר המותר לפי הוראות
ר
מסלוול ביטוח מרבי  -שבו מועענק הכיסוי הגבוה
או שאירים ,אך אותו
הממוונה בכל גיל הצטרפות לקקרן לעניין פנסיות נכות א
עד הגיעו של העמית לגיל ;60
כיסוי מוענק רק ע
י
הנכות או
מי שמעוניין כי פנסיית ה
מסלול מאוזןן ,המיועד למ
מסלוול משווה  -מ
ת הזקנה
חתו תהיה קררובה לפנסיית
פנסייית השאירים שתשתלם ללו או למשפח
הצפוויה בגיל הפריישה;
מי שמעוניין ללקבל פנסיית שאירים
אירים מוגבר  -המיועד למ
מסלוול ביטוח שא
מורה לקבלת פנסיית זקננה ופנסיית נכות נמוכות
גבוהה יותר בתמ
ה
ת )באופן
של המסלול ההכללי;
משמעותי( מאלו ש
המסלול הכלללי לבין המסללול עתיר
מסלוול משולב מוטה חיסכון  -שילוב בין ה
סכון;
החיס
המסלול הכלללי לבין המסללול עתיר
מסלוול משולב מווטה ביטוח  -שילוב בין ה
טוח.
הביט
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ם לכיסוי
מסלולי השקעה ,וככן שני תיקים
י
שה" ארבעה עעשר
בטחים החדש
ב"מב
הם:
התחייבויות הקרן למקבלי קצבבה ,ואלה ם
בו מנוהלים ההנכסים בכפווף למגבלות החלות לפי הוראות
מסלוול כללי  -ו
ספת; מסלול זה הוא
ההסדדר התחיקתי בנושא זה ,ללא מגבלה מנהלית נוס
החדשה";
;
חים
חדל ב"מבטח
מסלוול ברירת המח
למגבלות החלות לפי הוראות
ת
מסלוול כללי ב'  -בו מנוהלים הנכסים בכפפוף
אך לפחות  10%מן הנכסים המנוהלים במסלול
ההסדדר התחיקתי בנושא זה ,א
מניות(;
לעניין מסלול המ
מתוארים נ
זה מושקעים במנייות )לרבות ההמכשירים המ
מסלוול מניות  -בבו מנוהלים הנכסים בכפפוף למגבלות החלות לפי הוראות
אך לפחות  60%מן הנכסים המנוהלים במסלול
ההסדדר התחיקתי בנושא זה ,א
המרה במסלולל מנייתי
זה מושקעים במנניות )לרבות נגזרים לסוגייהן ,אג"ח לה
שקעות במנייות או עוקבבים אחר
שירים פיננסיים נוספים ההמבצעים הש
ומכש
פעילות השקעות במניות(;
מסלוול אג"ח  -בו מנוהלים ההנכסים בכפוף למגבלות החלות לפי הוראות
אך לפחות  50%מן הנכסים המנוהלים במסלול
ההסדדר התחיקתי בנושא זה ,א
העוקבות
זה מושקעים באגררות חוב )לרבבות אגרות חוב מיועדות ,תעודות סל ה
אחר אגרות חוב והלוואות(;
חלות לפי
מנוהלים הנככסים בכפוף למגבלות הח
מסלוול הלכתי )כלללי ג'(  -בו מ
טות הנהלת החברה,
התאם להחלט
אות ההסדר התחיקתי בננושא זה ,בה
הורא
הלכה היהודיית;
תאם לכללי הה
ובהת
תבסס על
עד לפרישה  -הנכסים המננוהלים בהם יושקעו בהת
תשעה מסלולי יע
חה כי הם מייועדים להמררה לפנסיית זזקנה במהלך השנה הנקובבה בשם
ההנח
המסללול )"יעד לפפרישה " ,""22015יעד לפררישה  "2020וכן הלאה ,עד "יעד
שה .("2055
לפריש
)ב(

פנסיה חדשה כללית "מבט
קרן פ
טחים החדשה פלוס"
החדשה פלוס" היא קקרן פנסיה חדשה כללית ))המכונה "קרן כללית"
ה
טחים
"מבט
העולה על
קדות דמי גמוולים משכר ה
קרן משלימה""( המיועדת בבעיקרה להפק
או "ק
צע במשק ול הפקדות חד-פעמיות לצוררך רכישת קצצבה בגיל
כפל השכר הממוצ
שה .הקרן הוקמה בשנת .19997
פריש
ארות בדוח והנכסים
היקף דמי הגמוללים שגבתה הקרן בתקוופות המתוא
ף
מפורטים להללן:
מיליוני ש"ח( מ
המנוהלים בה )במ
דמי גמולים
נכסים

2011

2010

2009

71.6
348.9

49.6
299.2

40.7
232.6

דמי הגמולים גדללו ב 44.3% -בבשנת  2011ללעומת שנת  ,2010והיקף הנכסים
תשואות השליליות שהקטינו את
עלה בעיקר בשל גידול בגביייה למרות הת
תקופת הדוח היו פדיונות של עמיתים
ת
קרן .בנוסף ,בבמהלך
היקף הנכסים בק
ף
ת כ4.3 -
והחזר פיצויים למעסיקים בההיקף של כ 6.2 -מיליוני ש"ח לעומת
תקד.
מיליווני ש"ח אשת
אם לתקנון "מבטחים החדדשה פלוס" נניתן כיסוי פננסיוני מקיף ))לפנסיית
בהתא
שר עבודה בגגיל העבודה וולפנסיית
של אובדן כוש
זקנה ,לפנסיית נככות במקרה ש
של פטירה בגייל העבודה( ללעמית שרצה בכך ,במסלוללי ביטוח
שאיררים במקרה ש
שרות לבחור במסלול
שונים שביניהם ייכל העמית ללבחור ,אך נשמרת האפש
ם
העבודה(.
טוחיים למקרי נכות או פפטירה בגיל ה
)ללא כיסויים ביט
פנסייית יסוד א
הממונה או לפי דרישתו ,ולאחרוונה תוקן
ה
עת לעת ,באיישור
התקנון מתוקן מע
בחודדש מרס .2010
מבטחים פנסייה ביטוח
אם להוראות הממונה בה קשר זה ,רוכשת מנורה מ
בהתא
שה פלוס" .הבביטוח נרכש מהחברה
הביטוח ב"מבבטחים החדש
משנה למסלולי ה
ה
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קריטית של עמיתים
והוא צפוי להוסייף ולהירכש עד לקיומה של מסה ק
טוחי כאמור.
בטחים החדשה" שחל עליההם כיסוי ביט
ב"מב
של קצבה נעשיית לפי הוראוות תקנה
שלא בדרך ל
קרן הפנסיה ש
משיככת כספים מק
כספים כזו הינה שלל הסכום
ם
משיכת
כט לתקנות קופפות הגמל ,ובבהתאם לה מ
 41ט
מית בקרן.
הצבוור לזכות העמ
המבוטחים והעמיתים והרווחיות הנזקפת
ם
שקעות כספ י
לפירווט בדבר הש
 8.3.7להלן.
8
אה סעיף
בענף הפנסיה ,רא
ף
לחבררה מהם
תים
 3.3פילוח נתוונים עבור מוצרים ושירות
3
 3.3.1ביטטוח חיים
4

בדוח ,היו כמפוררט להלן
ח
תוארות
תקופות המת
בביטוח חיים  ,בת
ח
הההכנסות מפררמיות
)באאלפי ש"ח(:
)אאלפי ש"ח(

22011

2010

2009

חיים
ססך ההכנסות מפרמיות בביטוח ח
שיעור ההכנסות מפרמיות הקבווצה
ש

1,6811,061
388.5%

1,700,893
39.6%

1,,537,507
37.4%

הפרמיה בפוליסות בביטוחי החיים
ה
לההלן נתונים המפרטים את החלק היחסיי של
ם השונות
הממשווקות על ידי הקבוצה:
לשנת :2011
ת
ננתונים

4

פפרמיות )באלפי ש"ח(

ם
משתתף ברווחים

בביטוח מנהלים:
עעדיף
)מסורתי(
(
ממעורב

מבטיח תשוואה

אחר

סה"כ
ס

336,0442
10,4009

26,512
20,140

-

362,5554
30,5449

פפוליסות שהונפקו החל מ-
1.1.20044
בביטוח פרט:

499,4669

55

-

499,5224

עעדיף
ממעורב )מסורתי(

84,914
48,8883

6,564
30,269

-

91,4778
79,1552

פפוליסות שהונפקו החל מ-
1.1.20044
בביטוח ריסק טהור:
פרט
בביטוח ריסק ט
בביטוח ריסק קבוצתי
בביטוח אובדן כושר עבודה
בביטוח סיעודי
ממחלות קשות
אאחר
ססה"כ פרמיות
חוזי
תקבולים בגין ח
ת
ההשקעה
ססה"כ פרמיות כולל
חוזי
תקבולים בגין ח
ת
ההשקעה

122,8886

-

-

122,8886

240,5441

5,601

166,2995
4777
24,0444
33,612
1,567,5772

9,754
60
3,352
1,413
103,720

7,473
1,246
1,050
9,769

246,1442
7,4773
177,2995
5337
27,3996
36,0775
1,681,0661

407,6885

9

-

407,6994

1,975,2557

103,729

9,769

2,088,7555

טוחיות
ההתחייבויות ביט
בברוטו ליום 31.12.22011

11,745,1880

4,728,143

47,705

16,521,0228

-

.
חיים.
סקי ביטוח
 Top Financeאינם נככללים בדוח עס
F
תביעות של פוליסות
נתוני הפרמיות והת
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לשנת :2010
ת
ננתונים
פפרמיות )באלפי ש"ח(

ם
משתתף ברווחים
מ

בביטוח מנהלים:
עעדיף
ממעורב )מסורתי(

מבטיח תשוואה

אחר

סה"כ
ס

332,8006
11,2666

33,640
19,878

-

366,4446
31,1444

419,4887

124,738

-

544,2225

88,5994
52,0669

7,142
30,491

-

95,7336
82,5660

פפוליסות שהונפקו החל מ-
1.1.20044
הור:
בביטוח ריסק טה
בביטוח ריסק פרט
בביטוח ריסק קבוצתי

91,8777

-

-

91,8777

221,455
-

5,966
-

9,975

227,4221
9,9775

בביטוח אובדן כושר
עעבודה

169,6224

9,966

6,627

186,217

בביטוח סיעודי

4445

49

-

4994

ממחלות קשות

24,211

3,494

-

27,7005

אאחר

34,1999

1,447

1,447

37,0993

ססה"כ פרמיות

1,446,033

236,811

18,049

1,700,8993

חוזי
תקבולים בגין ח
ת
ההשקעה

399,6222

12

-

399,6334

פפוליסות שהונפקו החל מ-
1.1.20044
בביטוח פרט:
עעדיף
ממעורב )מסורתי(

ססה"כ פרמיות כולל
חוזי
תקבולים בגין ח
ת
ההשקעה

1,845,655

236,823

18,049

2,100,5227

טוחיות
ההתחייבויות ביט
בברוטו ליום 31.12.2010

11,863,3884

4,543,030

48,041

16,454,4555

ננתונים לשנת :2009
פפרמיות )באלפי ש"ח(

ם
משתתף ברווחים

בביטוח מנהלים:
עעדיף
)מסורתי(
(
ממעורב

מבטיח תשוואה

אחר

סה"כ
ס

353,3366
12,5622

28,736
22,642

-

382,0722
35,2044

361,2633

36,331

-

397,5944

89,3122
58,6099

6,698
36,947

-

96,0100
95,5566

קו החל מ-
פפוליסות שהונפק
1.1.20044
בביטוח ריסק טהור:
פרט
בביטוח ריסק ט
בביטוח ריסק קבווצתי
שר
בביטוח אובדן כוש
עעבודה

43,3588

-

-

43,3588

199,8800
-

6,307
-

115,379

206,1877
15,3799

177,5922

9,429

1
13,439

200,4600

בביטוח סיעודי

4200

66

-

4866

קו החל מ-
פפוליסות שהונפק
1.1.20044
בביטוח פרט:
עעדיף
)מסורתי(
(
ממעורב
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ממחלות קשות

25,4800

3,850

-

29,3300

אאחר

30,6600

3,816

1,395

35,8711

ססה"כ פרמיות

1,352,4722

154,822

3
30,213

1,537,5077

תקבולים בגין חוזי
ת
ההשקעה

237,7988

84

-

237,8822

ססה"כ פרמיות כוולל
תקבולים בגין חוזי
ת
ההשקעה

1,590,2700

154,906

3
30,213

1,775,3899

טוחיות
ההתחייבויות ביט
בברוטו ליום 31.12.22009

10,204,5199

4,284,633

4
46,106

14,535,2588

קעה ,מהווה כ53.1% -
הלים ,לא כוללל תקבולים בבגין חוזי השק
סהה"כ הפרמיה בביטוחי מנה
בביטוח חיים בשנת  2011לעומת כ 55.4% -בשנת .2010
מססך הפרמיות ב
 3.3.2פנססיה
ה )באלפי
סיה שבניהולה
מקרנות הפנס
טחים פנסיה מ
הכנסות מנורה מבט
ת
לההלן נתונים אודות
ש""ח(:
22011
ההכנסות מדמי ניהול:
דדמי ניהול מנכסיים
דדמי ניהול מדמי גמולים
ניהול המיועדים להגגדלת
ל
)בבניכוי דמי
העמיתים בקרן(
ם
צצבירת
ססה"כ הכנסות מדמי ניהול נטו
מיסים
ם
ררווח לפני
בו
דדמי גמולים שנגב
ססכום הנכסים המנוהלים

2010

2009

180,,271
293,,947

152,853
250,691

1119,462
2218,178

)(150,,905
323,,313
90,,986
4,976,,058
37,628,,016

)(124,097
279,447
99,774
4,203,323
34,114,481

)(90,676
2246,964
93,270
3,6650,839
27,8811,825

הככנסות מדמי ניהול גדלו כ
בכ 44 -מיליוניי ש"ח ,הנובעים מגידול בגגביית דמי גמולים בכ-
ם בסך של כ ,10% -לפירווט ראה סעיףף 3.1.4.2
 188%ומעלייה בהיקף הנכסיים המנוהלים
לעעיל.
 3.4לקוחות
3
קבוצה אין ת
הפעילות הינם מגווננים ,כך שלק
ת
חום
לקוחות ההקבוצה בתח
תלות בלקוח בודד או
במספר ממצומצם של ללקוחות .כמו כן ,לקבוצהה אין לקוח בבודד שסך הככנסותיה ממננו מהוות
 10%ומעללה בדוחותיה הכספיים.
 3.4.1ביטטוח חיים
ם פרטיים
הפרמיה בין מעבידים ,מבוטחים
ה
נתונים לגבי התפללגות
ם
לההלן טבלה הככוללת
צתיים )באחוזים(:
עצצמאיים וקבוצ
ההלקוח

2011

2010

ממעבידים
פפרטיים ועצמאייים
קקבוצתיים
ססה"כ

58.8%
%
40.6%
%
0.6%
%
100.0%
%

61.3%
37.6%
1.1%
100.0%

מאפיינים
יצצוין ,כי למיטב ידיעת הקבבוצה ,אין להה לקוחות קבבועים או לקוחות בעלי מ
שלעיל.
קבבועים ,מעבר לסיווג המפורט בטבלה ש
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 3.4.2פנססיה
הגמולים בין מעסיקיים ועצמאים )באחוזים(:
ם
לההלן התפלגות דמי
ההלקוח

2011

2010

ממעסיקים
פרטיים ועצמאיים
ם
ממבוטחים
ססה"כ

97.3%
%
2.7%
%
100.0%
%

97.1%
2.9%
100.0%

הקבוצה:
הלות על ידי ה
לההלן התפלגות סוגי העמיתים בקרנות ההפנסיה המנוה
ההלקוח
פפעיל
ממוקפא
אאחר

ם החדשה"
"מבטחים
2011
2010
4456,788
3375,346
-

4221,613
3338,783
-

טחים משלימה"
"מבט
20010
2
2011
6,064
17,303
-

4,8864
15,4410
-

 3.5שיווק והפפצה
3
 3.5.1כלללי
מור ,שני סוגיי מפיצים
)ראה גם בסעיף  3.1.3.11לעיל( הוגדרו ,כאמ
ה
מת בכר
בממסגרת רפורמ
לממוצרים פנסיוונים:
)( 1

סוכן שיווק פפנסיוני )שהיננו עובד הגוף המוסדי(
משווק פנסיוני  -סוככן ביטוח או ס
או לכל יצרן אחר של מווצר פנסיוני ,המתווך
זיקה למבטח א
ה
אשר הינו בעל
קיים עם
שך להליך ייעעוץ אישי שק
של המוצר הפפנסיוני בהמש
בעסקת הרכישה ל
הלקוח.

קה למבטח ו/או לכל יצרן אחר של
אינו בעל זיק
)  (2יועץ פנסיוני  -אדם או תאגיד שא
בהמשך להליך ייעעוץ אישי
ך
ואשר מציע את המוצר הפנסיוני
ר
פנסיוני
מוצר פ
עם הלקוח.
שקיים ע
מו גם על הייועצים בתחוום חובה למתן ייעוץ
המשווקים כמ
עלל פי הרפורמה חלה על ה
.(Best Advice
A
מייטבי )
שלב הראשון מתמקד
היייעוץ המיטבי מחולק על פי החוק ל שני שלבים עיקריים .הש
תמקד בבחיררת המוצר הפנסיוני
וג המוצר הפפנסיוני והשללב השני מת
בההתאמות ס ג
ובבבחירת הגוף המוסדי המננהל את המווצר )חברת בביטוח ,קרן פפנסיה או קופפת גמל(.
המוסדיים אוותם הוא
שלו לגופים ה
הממשווק הפנסייוני מחויב ,בבין היתר ,בגיילוי הזיקה ש
סיוני לצורכיי הלקוח
ם את סוג המוצר הפנס
שווק אך בככל מקרה חייב להתאים
מש
המליץ על
סיוני חייב לה
מנם ,לאחר התאמת סוג ההמוצר ,אין המשווק הפנס
וההעדפותיו )אמ
פים מוסדיים שאין לו זיקהה אליהם(.
מווצרים של גופ
מכור את החזזקותיהם
לחובה שהוטלה על הבנקים בבמסגרת רפוררמת בכר למ
ה
בההמשך
תר לבנקים לפעול כיועצים פנסיוניים וזאת
בקקופות הגמל וקרנות הננאמנות ,הות
מתאים ולרבות ביצצוע עסקאות בעקבות
ם
באאמצעות עובדדים שיוכשרו לכך ויקבלו רישוי
אוותו ייעוץ.
שון ,להפיץ קרנות פנסייה ,קופות גגמל אישיות וקרנות
הותר ,כשלב ראש
,
לבבנקים
משמעות
אים להפיץ גגם תכניות ביטוח חיים .מ
אילך הם רשא
שנת  2009וא
שתלמות ,ומש
הש
ם הגדולה
כיועצים פנסיוני ם יגרמו ,קרוב לוודאי ,בבשל פריסתם
הדדבר היא כי הבנקים ע
התרחבות פעיילות ההפצה בתחום .עם זאת ,בפועל ,,הבנקים
הרבה לציבור ,לה
ה
ונגגישותם
ח חיים .העררכת הקבוצה הינה מידע צצופה פני
תכניות ביטוח
סוק בהפצת ת
טררם החלו לעס
שוק .צפי
שפעתה על הש
תיד המבוסס על החקיקה בתחום ועל הערכת החבברה לגבי הש
עת
ם אחרים
או בשל שינוייים סביבתיים
של שינויי חקייקה נוספים א
זהה עלול שלא ללהתממש בש
הקבוצה נכון למועדד דוח זה.
ה
על ידי
מזה הנצפה ע
אופן השונה מ
שייגרמו להתנהגות השוק בא
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שהבנקים
ם לבין סוכני הביטוח היננו העובדה ש
הייבט נוסף הנוגע להבחנה בין הבנקים
אך ורק בין ככותלי הסניפיים בעוד
שאים לייעץ ולהפיץ את המוצרים ההפנסיונים ך
רש
את המוצרים הנ"ל ללקוח בכל מקום וובכלל זה
הביטוח רשאים לפננות ולשווק א
ח
שססוכני
ק הפיקוח
אודות תזכיר חוק
ת
אים ללקוח .ללפרטים
עבודתו או בביתו ובבמועד המתא
ו
בממקום
סליקה פנסיונניים( )תיקון מס',(...
עלל שירותים פיננסיים )יייעוץ ,שיווק ומערכת ס
שנות מגבלה זזו ביחס לבנקים  -ראה פפרטים בסעיףף 3.1.1.7
תשע"א ,2011-שמיועד לש
הת
לעעיל.
סיוני חדש הורחבו והפכו מורכבות
עווד יצוין ,כי דרישות הרישווי וההסמכה של סוכן פנס
בנוסף ,לאחרונה בעקבות
ף
שפיע על היצצע סוכני הבביטוח.
עשוי הדבר להש
ו
תר ולכן
יות
ה שלילית
תיתכן השפעה
מוצרי ביטוח חיים וגמל ת
בתקנות של תקרת דדמי ניהול במ
ת
קבביעה
ת לסוכני
עלל עמלות סוככני הביטוח וממילא על רווחיותם .לעניין טיוטת חוזר עמלות
הלן.
עיף  3.1.1.7לה
ביטטוח ,ראה סע
המטפלת בכלל תחומי
שהינה סוכנות ביטוח ,ה
חברה בת ,סוכנות אורות ,ש
ה
לקקבוצה
היתר ,במפעליים שרוב
טפלת ,בין ה
ת הסדר המט
משת כסוכנות
החחיסכון ארוך הטווח ומשמ
ת אורות
מנורה מבטחים פפנסיה .סוכנות
ה
בקרנות הפנסיה שבבניהול
ת
טחים
עוובדיהם מבוט
מבטחים נוספפים )לפירוט ראה סעיף  8.4.3להלן(.
עוובדת גם עם מ
סוכנים עצמאיים .לתיאור
ם
מצעות
מוצריה באמ
שווקת את מ
מסורתי הקבוצה מש
י
באאופן
הקבוצה ,ראה סעיף  8.4.11להלן.
,
מעערך הסוכנים של
 3.5.2ביטטוח חיים
בבביטוח חיים פועלת הקבווצה באמצעות
ת מחוזות המעניקים שירות כולל שלל מכירה
על ידי המחלקה הייעודית ה
הפוליסות .תבביעות ביטוח מטופלות ל
תחזוקה של ה
ות
המרכזית
בממשרדים הראשיים של החברה .בנוסף קקיים בחברה מרכז קשרי לקוחות הנות
תן שירות
אינטרנט של החברה או בפגישה
לככל פניה של הלקוח ,בטללפון ,באמצעעות אתר הא
חוב אלנבי  ,1 15תל-אביב.
במשרדי החברה ברח
י
איישית
לסוכני ביטוח מורככב מ 4 -רכיב ים עיקריים :עמלה שוטפת ,תגמול בגיין עמידה
י
תגמול
הת
משווקים.
ביעעדי מכירה ,דדמי גבייה ופררסים בגין מבבצעים ואינו זזהה בין כל המ
ת בביטוח חיים:
מלות מפרמיות
לההלן פרטים לגגבי שיעור עמ
פרמיות
שיעור עמלות מפ
ש
משונתת חדשה
ת
פרמיה
שיעור עמלות מפ
ש

2011
12.3%
38.5%

2010
14.8%
44.3%

22009
13.2%
41.5%

העיקרי של מוצרי בביטוח חיים .לא קיים
י
ביטוח מהווה את ערוץ הההפצה
מעערך סוכני הב
הפרמיות
 10%מהיקף ה
שבתיווכו עולים על %
ו
סות מהפרמייות
שהיקף ההכנס
בקקבוצה סוכן ש
הככולל של ענף ביטוח חיים.
הטווח ,סוכניי הביטוח
חיסכון ארוך ה
ולאור השינוי שחלל בתחום הח
ר
חקיקת בכר
ת
בעעקבות
הם משווקים לללקוח הן ביטוח חיים,
הררחיבו את מגוון המוצרים שהם משווקקים והיום ם
המיטבי ).(Beest Advice
י
חובת מתן היייעוץ
הןן פנסיה והן גמל ,זאת ,כמוובן ,בכפוף לח
מבנה רוב
משנת  2004את מ
ת
הקבוצה החל
ה
רגולטורים שונים ,שיננתה
ם
בעעקבות שינוייים
מות בשיעור דומה לתקופות ארוכות.
העעמלות בביטוח חיים ,לעמלות המשתלמ
אות למתן הללוואות לסוכנני ביטוח
בחחודש ינואר  20055פרסם המפקח חוזרר בדבר הורא
ת .על פי החווזר ,העמדת הלוואות
תן ההלוואות
המגבלות למת
את התנאים וה
שר מפרט ת
אש
החוזר נקבעו מגבלות
חונות מאת ההסוכן .כמו ככן ,במסגרת ה
לססוכן כפופה ללהעמדת בטח
עתידית המגיעה .
לו.
ת
לעעניין מתן הלווואות לסוכן ככנגד שעבוד עעמלה
רכישה בביטוח חיים
ה
הווצאות
אשונות לחיי הפוליסה
מתבצע בשנים הרא
ע
תי מהתגמול של סוכני הבביטוח
מררכיב משמעות
של הסוכן
הוצאות מוגברות ש
ת
הראשונה )למשל ,עמלות ייעדים( ,וזאת בשל
וב פרט בשנה ה
על רקע האמור ,נקבע בתקקנות פרטי דדין וחשבון ,בבין היתר ,כי הוצאות
תקופה זו .ל
בת
אות רכישה ננדחות" -
חיי הפוליסה )להלן" :הוצא
טוחי חיים יפרסו לאורך ח
רככישה של ביט
.(D
Deferred Accquisition Costs - "DAC
"C
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קי ביטוח חיים הנרשמות כהוצאה
הינן הוצאות רכיישה של עסק
רכישה נדחות ן
ה
הווצאות
אמור בשנים הראשונות ללפוליסה .היות והפרמיות ,,הנגבות
בעעת תשלומן ,ומבוצעות כא
לכיסוי הוצאות אללה ,ניתן
י
מרכיב
ת ,כוללות מ
של הפוליסות
בממשך כל תקוופת החיים ש
בכל מקרה של בביטול או
הוצאות נדחוות העומדות ללהפחתה .ל
לרראותן ,במובן חשבונאי ,כה
שה הנדחות בגגין אותה פוליסה.
סיילוק של פוליסה מתבטלת יתרת כל הוצצאות הרכיש
חות בשיעוריים שווים עלל פני לא
תו הוצאות ההרכישה הנדח
לפפי שיטת ה DAC -יופחת
ה את ה-
אם כן בוטלה הפוליסה קודדם לכן .הקבבוצה מפחיתה
תר מ 15 -שננים ,אלא ם
יות
 DAבשיעוריים שנתיים ש
AC
שווים על פנני תקופת הפפוליסה ,אך לא יותר מ 15 -שנה
ובבביטוח בריאוות לא יותר משש שנים .ה DAC -המתייחס לפולליסות שבוטללו נמחק
הביטול.
.
בממועד
רכישה נדחות בגיין פוליסות שהופקו עד ליום  31בדדצמבר  ,1998ימשיכו
ה
הווצאות
מהפרמיה או מהסכום
שיטת "ניכוי הצילמר" ,לפפי שיעורים מ
לההיכלל ,כאמורר ,על בסיס ש
טים נוספים רראה באור  6לדוחות
שונות .לפרט
לתוכניות הביטוח הש
ת
אם
שבבסיכון בהתא
הככספיים.
 DACהינה כ 6602 -מיליוני
D
הנדחות
נככון ליום  31בדצמבר  2011יתרת הוצאוות הרכישה ה
הוצאות הרכישה כ 584 -מיליוני ש"ח.
ת
ש""ח .נכון ליום  31בדצמבר  2010הייתה ייתרת
 3.5.3פנססיה
מערך של
סיוניים שלה באמצעות מ
מוצרים הפנס
שווקת את המ
מבטחים פנסיה מש
ם
מננורה
עסקיים ומנהללי לקוחות א ישיים למעסייקים וללקוחותיה ,הפזורים ברחבי
מננהלי תיקים ע
הקרן .מנורה מבטחים
ועומדים בקשר רציף עם מעסיקקים ועם מבווטחים של ה
ם
האארץ
מערך של משווקיים פנסיונים לשימור
ך
קשרי הלקוחוות גם
מפעילה במסגרת ק
ה
פננסיה
קים כולל
חים ולמעסיק
ם .מערך השיירות למבוטח
מיתים חדשים
לקקוחות ומבוטחים גיוס עמ
שכות שירות ,שירות אישי הניתן על יידי מוקד
פרריסה ארצית של חטיבות עסקיות ולש
בנוסף למידע כלליי בנושאי
ף
שיירות לקוחות ) ,(Contaact Centerאתרר אינטרנט )המספק,
ספק מטריה שיווקית
מבוטח ולמעעסיק( .מערך השיווק מס
פננסיה ,גם מידע אישי למ
תן ייעוץ
חדשים ,צירוף מבוטחים חדשים ,מת
מככירתית הכולללת :צירוף מעסיקים ח
ה ,טיפול בסייום יחסי
של מנורה מבבטחים פנסיה
הפנסיוניים ש
וההדרכה במכלול המוצרים ה
עוובד-מעביד וכיוצא באלה.
הסדר וסוכני ביטוח .שיתווף פעולה
תפת פעולה עעם סוכנויות ה
מבטחים פנסיה משת
ם
מננורה
טיפול כולל בתנאים הסוצציאליים של עעובדיהם,
זהה נוצר עקב ררצון חלק מהמעסיקים בט
סיה ,ביטוחי מנהלים,
כמו קרנות פנס
ם שונים ו
ושילוב בין מוצרים
ב
טייפול שכולל גביה
טחים פנסיה צופה ששיתווף פעולה
ם .מנורה מבט
טוחים כלליים
עיתים גם ביט
קוופות גמל ולע
מידע צופה פפני עתיד
זהה ימשך ואף יתרחב בשננים הבאות .הערכת החבברה הינה מ
הפעולה הנ"ל על עסקיה .צפי זה
הממבוסס על הערכת החברה לגבי השפפעת שיתוף ה
תים הנ"ל
העמיתים והערכתם את השירות
ם
מי
התממש בשל שינוי בטעמ
עללול שלא לה
החברה נכון למועד דוח זה.
ה
על ידי
מזה הנצפה ע
אופן השונה מ
שייגרמו להתנהגות השוק בא
מבוטחים בקררנות הפנסיה שבניהול
עסיקים ,שרובב עובדיהם מ
חללק מהטיפול המשולב במע
אורות ,שהינה סווכנות ביטוח בבעלות
ת
סוכנות
שה על-ידי ס
מבטחים פנסיה ,נעש
ם
מננורה
סדר לכל דבר ועניין.
סוכנות זו משמשת כסוכנות הס
ת
החחברה;
והסוכנים תוגמלו בדררך כלל על ידי החברה
ם
סדר
סוכנויות ההס
עדד לסוף חודש יוני  ,2011ס
ם בחברה
ת ,על פי הכלללים הנהוגים
בוטחים חדשיים לקרנות פפנסיה חדשות
עבבור צירוף מב
על ידי הסוכניים .החל
טחים האמוריים נעשה ל
טיפול במבוט
ובייתר חברות הביטוח .הט
חים פנסיה בבאמצעות
הסוכנים מתבבצע על ידי מנורה מבטח
מחחודש יולי  ,20111תגמול ה
החחברה.
מספר בנקים ,לשם הפצת
ר
צה עם
סיה קשורה בבהסכמי הפצ
בננוסף ,מנורה מבטחים פנס
ה על ידי
קררנות הפנסיה שבניהולה בבאמצעותם ,אך פעילות ההפצה של קרנות פנסיה
קף נמוך.
הבבנקים בשלב זה הינה בהיק
היקף דמי
לממנורה מבטחיים פנסיה אין ,בשלב זה ,מעסיקים המניבים  10%או יותר מה
הגגמולים הנגבים בקרנות הפפנסיה שבניה ולה.
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רכישה בפנסיה
ה
הווצאות
מוצרי פנסיה .ההתחשבנות מול סוכני
י
באמצעות סוכני ביט וח גם
ת
קת
הקקבוצה משווק
עות החברה .לאור שיטת התגמול
הבביטוח בגין כל פעילותם בבקבוצה מתבבצעת באמצע
סות על פני  15שנה
הרכישה נפרס
שלל הסוכנים ככמפורט בסעיף  3.5.2לעייל ,הוצאות ה
בביטוח חיים .יצוין ,כי עעד יוני  2011הוצאות הרככישה גם בגיין מכירת
בדדומה לנהוג ב
מחודש יולי  2011מהוונות
ש
 DACבחברה והחל
הקבוצה הוונו לC -
ה
סוכני
הפפנסיה בידי ס
ת
תו מועד הועבברה כל
התאם ,מאות
בממנורה מבטחיים פנסיה .בה
יתרת ה DAC -בגין עסקי
ליום  31בדצמבר  ,2011יתרת הוצאות
מבטחים פנסייה .נכון ם
הפפנסיה מהחבררה למנורה מ
הררכישה הנדחוות  DACהיננה כ 94 -מילליוני ש"ח .נככון ליום  31בבדצמבר  ,22010הייתה
ח אשר כאמוור נרשמו בחבברה.
תרת הוצאות הרכישה כ 67 -מיליוני ש"ח
ית
שנה
 3.6ביטוח מש
3
טוח חיים הינן ארוכות ט
שנה בענף ביט
התקשרויוות הקבוצה בביטוחי מש
טווח והן נקבבעות לפי
חדש מדי
סוי קטסטרופפות )כולל מללחמה( המתח
מן ,למעט כיס
ואינן קצובות בזמ
ן
תוכניות ההביטוח
קפים רק
שנה והשינויים בדרך כלל תק
שים מדי ה
שנה נחתמים ו/או מתחדש
שנה .חוזיי ביטוח המש
חדשות.
לגבי פוליססות ביטוח ח
ם ביטוח
שנה גבוה מ 10% -בתחום
מסך פרמיות ביטוח המש
מבטחי ממשנה ששיעור הפרמיה מ
המתוארות בדוח:
ת
ש"ח( בתקופוות
טווח )באלפי ש
החיים וחייסכון ארוך ט
2011

2009

2010

דירוג
ג
P&S
P

מדינה

פרמיה
לביטוח
משנה

א חוז
מ כלל
פררמיות
לבביטוח
שנה
מש

פרמייה
טוח
לביט
משנה
ה

AA
A - Reinssurance

שוויץ

71,022

59.9%
%

66,,466

58.7%

AA
A - Reinssurance

גרמניה

22,806

19.2%
%

22,,697

20.1%

Gen
&neral
C
Colonge
Re of Life
A
America

ארה"ב

שם מבטחח
המשנה

אחוז
מכלל
פרמיות
לביטוח
משנה

אחוז
מכלל
פרמיות
לביטוח
משנה

פרמיה
לביטוח
משנה
63,208

56.3%

19,731

17.6%

Swiss

M
Munich

AA
A +

14,121

11.9%
%

14,,862

13.1%

18,475

16.4%

ה
לפירוט ההנושא ברמת הקבוצה ,ובבכלל זה לתייאור סוגי בייטוח
המשנה העיקריים ומדיניות
ף
ם ,ראה
החברה לעעניין ביטוח משנה בענף ביטוח החיים
סעיף  8.1להלן .ללפרטים נוספים בדבר
באור 2יד) (2בבדוחות הכספפיים.
שנה ראה גם ב
ביטוח מש
שירותים
ם
 3.7ספקים ונוותני
3
ת
הקבוצה ררוכשת מוצריים ושירותים לצורך פעילוותה
השוטפת בתחום הפעעילות ממספר רב של
חוקרים ,ספק
משפטיים ,ח
חזוקה ,ספקיי שירותים מ
פקי ציוד ותח
ספקים ובבכלל זה ספ
קי תוכנה
וחומרה ,סספקי שירותים רפואיים.
שירותים ,למ עט כמפורט ללהלן:
פקים ונותני ש
לקבוצה אאין תלות בספ
מ )להלן:
אל מערכות תוכנה בע"מ
אפיינס ישרא
עם חברת סא
בשנת  20003הקבוצה התקשרה ע
"סאפיינס""( בפרויקט ללפיתוח מערככת כוללת לנייהול מערך בייטוח חיים )""טופז חיים"( ..על רקע
ת כמו גם
חום הפעילות
פנסיה בשנת  2004ושינויים רגוולטוריים בתח
ה
בטחים
של מנורה מב
רכישתה ש
בשנים  2004ו ,20005-עם הספפק הנ"ל
ם
של הקבוצה ,התקשרה הקקבוצה
ת עסקית ל
התפתחות
והגמל )"טופז פנסייה וגמל"( )טופז חיים
ל
הול מערכי ההפנסיה
לפיתוח מערכת לניה
ח
בפרויקט נוסף
המאפשר
מערכת טופז""( .מערכת טופז חיים נמצצאת בשלב ה
יחד  -להלן" :מ
וטופז פנססיה וגמל ד
סיה וגמל
החברה .מערככת טופז פנס
פוליסות החדדשות הנמכרוות על ידי ה
הפקה ות פעול של הפ
ת ,לרבות
של המערכות
קה שוטפת ש
בנוסף ,מבוצעת פעעילות תחזוק
,
שלב תפעולי מלא.
נמצא בש
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סך של כ 446.7 -מיליוני
עת לעת .הקבבוצה שילמה לסאפיינס בשנת  2011ך
עדכונים ההנדרשים מע
מיליוני ש"ח בבשנת .2010
של כ 62.5 -מ
ש"ח וסך ש
סדיר את
בהסכם המעגן ומס
ם
קבוצה בחודדש אוקטובר 2011
בהמשך ללאמור לעיל ,התקשרה הק
מערכת טופז ומערכות תווכנה נוספות שסופקו
שנים עם סאפייננס בקשר למ
ם
ההתקשרוות רבת
מערכות"(
ובריאות )להלן" :המ
ת
שנה
ביטוח חיים ,פנסי ה ,ביטוח מש
ח
לקבוצה ,בין היתר ,בתחום
קה זו" :ההסככם"(.
מערכות )להלן בפסק
ת
אותן
מנורה בקשר עם א
ה
ם שיסופקו ללקבוצת
ולשירותים
ת זכויות
מערכות ואת
ההסכם ממעגן את רישיונות השימוש של קבבוצת מנורה מבטחים במ
ת המקור של המערכות וככן את הקנייןן הרוחני
מנורה מבטחיים בתוכניות
של קבוצת מ
השימוש ש
ברכיבים יייחודיים מסוימים במערככות שפותחו בעבר וככל שיפותחו בעעתיד על ידי סאפיינס
קבוצה במסגגרת הליך
לאור שיתוף הידדע המקצועי של עובדי הק
ר
מבטחים.
עבור קבווצת מנורה מ
לתמלוגים על מכירת טופז וביטוח משנה
ם
סכם גם זכויוות
המערכות עוגנו בהס
ת
של
הפיתוח ש
של ההשקעה במוצרים.
שלישיים ללא מגבלת זמן ועד לתקרה ש
לצדדים ש
שך אספקת שירותים שוניים לקבוצה בבקשר למערכות הנ"ל,
מסגרת להמש
בנוסף ,הההסכם יוצר מ
גרסאות ומהדורות ושירותי
ת
ספקת
לרבות שיירותי פיתוח ,בדיקות ,תיקון תקלות ,תמיכה ,אס
תיות מוסכמות.
לתכניות עבודה שנת
ת
תחזוקה ללמערכות ,בהתאם
עד ליום  31.12.22014והיקףף העסקה
ם  1.1.2011וע
שים החל מיום
ההסכם ההינו לתקופה של  48חודש
מיליוני ש"ח.
המינימאללי לתקופה זו עומד על סך של כ 110 -מ
ת של 12
לאחר תוום התקופה הנ"ל ,תוקף ההסכם יוא רך באופן אווטומטי לתקופות נוספות
סיום ההסכם בהתאם
ארכת ו/או ס
כל עוד לא הודדיע צד למשננהו על אי הא
חודשים בבכל פעם ,ל
ם הקבועים בוו.
למנגנונים
 3.8תחרות
3
בתחום הפעיללות והמתחריים העיקריים
 3.8.1תנאאי התחרות ב
ם ביטוח
חלו בתחום בבשנים האחררונות ,שהן בבעיקרן הרפוורמות בתחום
הררפורמות שח
טוח לפעילות הפנסיה תוךך הרחבת
סיה וכניסת חברות הביט
חייים ,הרפורמוות בענף הפנס
החסמים על המעבברים בין
ם
הפנסיה באמצעות סוכנים ,ביטול
ה
מעערך ההפצה של
ת בתחום
הממוצרים השוננים והרפורמוות בשוק ההוון )רפורמת בבכר( ,הגבירו את התחרות
המוצרים
היטשטשות הקווים המפרידים בין ה
ת
כסי החיסכון לטווח ארוך בעיקר בשלל
נכס
טוח החיים ללבין שאר
א ,התחדדה ההתחליפיות בבין מוצרי ביט
ם .כפועל יוצא
שונים בתחום
הש
ת חיסכון
מווצרי החיסכון לטווח אררוך כגון :קרננות פנסיה ,קופות גמל וכן תוכניות
הוטלו על הבבנקים להחזיק ולנהל
בבבנקים .יצוין לעניין זה ,ככי בעקבות הההגבלות שה
)כבבעלים( קופות גמל ,חלקם של הבנקיים בתחרות בתחום הפעעילות מתמקדד בניהול
ההשפעה
ארוך וכן בייעוץ פנסיוני לציבבור .בשנת  ,20111נמשכה ה
ך
תככניות חיסכון לטווח
שלל תיקון חוק הגמל על ההפקדות במוצררים השונים ,אשר הביאה לירידה גדוללה בהיקף
המנהלים,
של קרנות הפפנסיה ,ביחד עעם ביטוחי ה
פות גמל מחדד ,ולהפיכתן ש
הההפקדות לקופ
שראל מאידך.
ההפקדות העיקרי של השכירים ביש
ת
ליעעד
האמור מציעוות כמעט
בננוסף ,היות וככל קבוצות הבביטוח הגדול ות הפועלות כיום בשוק ה
מתמקדת
מוצרי החיסככון לטווח אררוך )“ ,(”One Stop Shopהתחרות מ
ת כל מגוון מ
את
הניהול אשר מתבטאת בשחיקה
שני היבטים מרכזיים :רראשית ,בהפפחתת דמי ה
בש
המוצרים
איכותם של ה
השנים ושנית ,בא
ם
ממוצעים עלל פני
מי הניהול המ
תמשכת בדמ
מת
הניתן בגינם ובמידדת התאמתם לצורכי הלקוח והעדפותיו.
ן
וההשירות
המפקח ,תוכנית להגברת התחרות
בחודש נובמבר  ,20110פרסם ה
ש
בההקשר זה יצווין כי
ם את ההבדלים בין מוצרי החיסכון הפנסיוני
מטרה לצמצם
שוק החיסכון הפנסיוני במ
בש
הפנסיוני על כלל השחקננים שבו,
שונים ,להגבייר את השקייפות של שוקק החיסכון ה
הש
המוצרים.
השוואה אחיד בין ה
ה
חירם וליצור בבסיס
המוצעים ומח
טיב המוצרים ה
לההיטיב את ב
ספר טיוטות של תקנות וחוזרים
במהלך שנת  2011פרסם משררד האוצר מס
ך
כממו כן,
טים נוספים רראה סעיף  3.1.3.1לעיל.
לצצורך יישום התכנית .לפרט
שק ,להתקנת תקנות הניודד ולשינוי
ת חובה במש
צה ,לקביעת הסדר פנסיית
לההערכת הקבוצ
ה סעיפים
שוק ההון )ראה
התחרות ב ק
ייעעודן של קופוות הגמל ההווניות ולתכני ת להגברת ה
משל ,מתן
על התחרות בבשוק .כך למ
 3.1.3 ,3.11.1ו  3.1.3.1 -לעיל( ,עשויה להייות השפעה ע
גמל הוניות ,לרכוש ולשווק כיסויים
עלו עד כה כקופות ל
פות גמל שפע
שיונות לקופ
ריש
ת נוספת
שק ,עשויה ללפתח תחרות
מיתיהן על ררקע חובת ההפנסיה במש
ביטטוחיים לעמ
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שנים האחרוננות עדיין
על במהלך הש
מורכבות אלהה יצאו לפוע
תחום .מכיוון שרפורמות מ
בת
הערכת הקבוצה היינה מידע
ת
חרות.
לאא ניתן להערייך את אופן ומידת השפעעתן על התח
מות האחרוננות בתחום .צפי זה עללול שלא
המבוססת על הרפורמ
ת
צוופה פני עתייד
מקרה של
שר אין ביכוללת החברה ללחזות או במ
לההתממש במקרה של תיקוני חקיקה אש
שונה מזה המוערךך על ידי הקבבוצה במועד דדוח זה.
ה
השוק באופן
ק
תנהגות
הת
ת בשוק ההוןן ,ראה סעיף  3.1.3.1לעיל.
השלכות התכנית להגגברת התחרות
ת
לעעניין
ת החברה
ציפיים של ההתחרות בענפים השונים בהם פועלת
מאפיינים ספצ
לההלן יפורטו מ
בממסגרת פעילותה בתחום.
ביטוח חיים
ח
3.8.1 .1
מגוון תוכניות הביטוח
מתרכזת בעיקרה סביב מ
התחרות בענף ביטוח החיים מ
תשלום הקצבה בבמסגרתן,
ם
ובכלל זה
ל
ידי חברות הבביטוח
צעות על י
המוצ
שגת על הנכסים לאורך זמן ,ררמת סיכון הננכסים ביחס לתשואה
התשואה המו ת
מיה לבין
חס בין הפרמ
חים ,וכן היח
שגת/מובטחת ,השירות ההניתן למבוטח
ת
המוש
אות רגולטורריות שנועדו להגברת
ת בכר והורא
קבות רפורמת
דמי הניהול .בעק
ם ביותר,
השקיפות והיכוללת של המבבוטחים לבחור את המוצר המתאים
מוצרי החיסכון לטווח ארוך ,וכן הנגישות
התחדדה התחליפיות של מ
אלה.
.
מוצרים
קוח הסופי למ
והמודעות של הלק
הגדולות ,לפיי חלוקת
התחרות בעיקרה מתנהלת ביין חמש חברות הביטוח ה
פלחי השוק הבאה
ה:
התפלגות
חיסכון במשררד האוצר ,ה
אגף שוק הההון ,ביטוח וח
אם לנתוני א
בהתא
מיות מעסקי ביטוח חיים לשנת הדוח )עד ליום  30בספטמבר  ,(2011בין
הפרמ
המתחרות בענף הינה כדלקמן:
ת
החבררות
התפלגות
הפרמיות מעסקי
ביטוח חיים
כלל22% ,
33%
מגדל% ,

פניקס
הפ
16%
%

חברות,
שאר הח
%
7%
הראל15% ,

רה8% ,
מנור

ה ,בין היתר ,בהרחבת
חום זה ,תלויה
התמודד עם ההתחרות בתח
יכולת הקבוצה לה
ת
צור תוך שמיירה על רמת השירות,
מערך המכירות ,בבהתייעלות ב תשומות הייצ
ך
תיק הקיים ובמובילות בתחום
תוח מוצרים ייחודיים ,בשימור הת
בפית
חים.
התשואות למבוטח
חרות בענף הם חברות הביטוח
מים העיקריים המשפיעיים על התח
הגורמ
ם הם על
המתחרות על נתחי השוק שללהן וסוכני הביטוח אשר משפיעים גם
ם השונים.
של המבטחים
גודל נתחי השוק ש
מים המחזקים את מעמדדה התחרותי של הקבוצה הינם :שיעור תגמול
הגורמ
צרים ותעריפפי הביטוח שמציעה
קטיביות של מגוון המוצ
הסוככנים והאטרק
חים.
הקבווצה וכן התשואה למבוטח
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 3.8.1 .2פנסיה
ת לניהול
התחרות בענף הינה בעיקר ביןן חברות הביטוח אשר בבבעלותן חברות
מעלה מ-
חברות הביטווח מהוות למ
קרנות פנסיה .קררנות הפנסיה שבשליטת ח
ת
הטווח.
שות בשוק הפפנסיוני ארוך ה
 90%מנתח השוק של קרנות ההפנסיה החדש
ת קבוצת
המתחרים העיקרריים בענף ה פנסיה הם :מקפת אישית שבשליטת
שבשליטת
אל גילעד ש
קבוצת כלל; הרא
ת
שליטת
תודות שבש
מגדלל; מיטבית-עת
צת הראל.
קבוצ
התפלגות
חיסכון במשררד האוצר ,ה
אגף שוק הההון ,ביטוח וח
אם לנתוני א
בהתא
סיה בין המת חרים בענף ננכון ליום  31בדצמבר  ,20011הינה
נכסי קרנות הפנס
קמן:
כדלק
הנכסים
ם
היקף
לסוף שנת
2011

פת,
מגדל-מקפ
26%

מיטבית-
עתודות,
17%
הרראל גילעד
פננסיה12% ,

מבטחים
החדשה37% ,

יתר הקרנות,
4%
הפניקס4% ,

ת הפנסיה
עברת עמיתים בין קרנות
זה מתמקדת בבמאמצים להע
התחרות בענף ה
ם.
קוחות חדשים
השוננות ובגיוס לק
בות רפורמת בכר ,השתנהה כאמור מבננה התחרות בבתחום כולו וכן בענף
בעקב
הייעוץ הפנסייוני והתיקון לחוק זה
סיה .בעקבות כניסתו לתוקקף של חוק ה
הפנס
כמפוורט בסעיף  3.1.3.1לעילל ,החלו הבננקים לתת ללציבור ייעוץץ בנושא
חרות בתחום )לפירוט,
סיה .הסדרי פנסיית חובה משפיעים גם הם על התח
הפנס
האמורים
כי השינויים ה
החברה מעריכה י
ה
 3.1.3.1לעיל( .כמ ו כן,
3
ראה סעיף
נוספים )כגון סוכננים( בכל
ם
הפצה
משפייעים גם על טעמי הציבבור וערוצי ה
הפנסיוני הרצצוי .כתוצאה מהאמור ללעיל ,החלה להצטרף
הקשור למוצר ה
אוכלוסייה חדדשה שלא היייתה מבוטחת בהן בעבר.
לקרנות הפנסיה א
ש ולשווק
הוניות לרכוש
מתן רישיונות לקוופות גמל שפפעלו עד כה ככקופות גמל ה
ביטוחיים לעמיתיהן ,על רקע חובבת הפנסיה במשק ,עשוייה לפתח
ם
כיסוייים
להערכת החברה ,הן על רקע
ת
טויו,
מוצא את ביט
תחום .הדבר מ
תחרוות נוספת בת
א משלמות לקצבה כמווצר תחליפי לקרנות
קופות הגמל הלא
ת
של שיווק
היערכות להקקמת קרנות פנסיה בידדי גופים שפפעילותם
סיה ,והן בה
הפנס
מיננטית בתחוום החיסכון הפנסיוני היננה בענף קופוות הגמל ,דוגגמת בתי
הדומ
תקרה לדמי ניהול אשר צפויה להשפיע
ה
ההשקעות .בנוסףף ,כתוצאה מקקביעת
תהליך של רככישות ומיזוגים בענף
קופות הגמל ,יתכןן ויתפתח ת
ת
בעיקר על
שייווצרו גופי גמל בעלי עוצמה תחרותיית גדולה מזוו הקיימת
קופות הגמל כך ש
ת
מידע צופה פני עתיד המבבוססת על הרפורמות
כיום .הערכת הקבבוצה הינה מ
.
קרה של התנהגוות השוק
תממש במ ה
ם .צפי זה עללול שלא להת
האחרונות בתחום
המוערך על ידדי הקבוצה במועד דוח זה.
פן שונה מזה ה
באופ
ם פנסיה
על תיק הלקווחות הקיים והרחבתו ,מנורה מבטחים
מנת לשמור ע
על מ
פועלת לצמצום מעבר של עעמיתיה לקרננות הפנסיה המתחרות וובמקביל,
ה במכרזי
לגיוס לקוחות חדדשים .במסגר ת זו ,משתתפפת מנורה מבבטחים פנסיה
ס
את יתרון
מנורה מבטח ים פנסיה פוועלת על מנת להדגיש א
ה .כמו כן ,מ
פנסיה
מנורה מבטחים פנסיה
מתחרות .בנווסף פועלת מ
הגודל שלה על פנני הקרנות המ
ל
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הצבירה שלו בקרן הפנסיה; לשמירה על
ה
ח על
להשגגת תשואה גבבוהה למבוטח
קי.
חיתום רפואי ועסק
ם
דמוגרפית גבוהה; ועל ביצוע
ת
אה
תשוא
תחרות והגוררמים המשפפיעים על מעמדה התחררותי של
 3.8.2שיטטות להתמודדדות עם הת
הקבבוצה בתחום
סינרגיה בין החברות
תחרות הן :ס
מודד עם הת
קבוצה להתמ
שיטות העיקריות של הק
הש
הקבוצה בכל אפיקי החיסכון ארוך
ם ללקוחות ה
צה במתן פתררונות כוללים
שונות בקבוצ
הש
ה הגדולה
חים החדשה ,קרן הפנסיה
תה של מבטח
הטטווח ,תוך הישענות על גוודלה ויציבות
תפעולית; הרחבת מערך הסוכנים
שראל; שיפוור השירות לללקוח תוך התייעלות ת
ביש
שתתפות
סוכנים העובבדים עם הקקבוצה כמקוור להפניית לקוחות; הש
וההסתייעות בס
עוד.
בממכרזים מרכזייים בתחום וע
ם היותה
תי של הקבוצצה בתחום הם
מדה התחרות
הגגורמים המרככזיים המשפיעים על מעמ
הקבוצה;
ה; חוסנה הפפיננסי של ה
פנסיה מובילה בבענף הפנסיה
ה
מבטחים
שלל מנורה ב
של הקבוצה בעעת ניהול
השירות הגבוהה ל
ת
מוובילות בתשואה למבוטחיים/עמיתים; רמת
את מוצרי
שמשווקים א
תבביעות ותשלוום תגמולי ביטוח וכן קשרר ארוך טווח עם סוכנים ש
הקקבוצה.
 3.9הסכמים ממהותיים והס
3
סכמי שיתוף פפעולה
אה סעיף
מחשב )לפרטים רא
ב
מ לפיתוח מערכת
 3.9.1לקבבוצה הסכם עם סאפיינס ישראל בע"מ
 3.7לעיל ו 8.10.1 -להלן(.
על הסכמי הפפצה עם בנק דיסקונט
חים פנסיה ע
 3.9.2בש נים  2006עד  2009חתמה מנורה מבטח
מ ,בנק מזרחי טפחות בע""מ ,הבנק הבבינלאומי
שראל בע"מ ,בנק איגוד ללישראל בע"מ
ליש
ערבי-ישראלי בעע"מ ,בנק
י
מ ,בנק
אל בע"מ ,בננק לאומי ליישראל בע"מ
הראאשון לישרא
אגודת ישראל בע""מ ,יובנק
ת
בנק אוצר החיילל בע"מ ,בנק פועלי
מרככנתיל דיסקוננט בע"מ ,ק
עלים בע"מ ובנק מסד בעע"מ .בהסכמי ההפצה נקבבע כי מנורה מבטחים
בע""מ ,בנק הפוע
מורת הפצת מוצריה.
אות הדין תמ
פנססיה תשלם ללבנקים עמלוות הפצה בההתאם להורא
תהא מוקדמת מן המועד בבו הורשה הבבנק עימו
סכמים לא ת
תחיילתו של כל אחד מן ההס
ם פנסיה
הפצה בין מננורה מבטחים
בייעוץ פנסיוני כדדין .הסכם הה
ץ
נעררך ההסכם לעסוק
שכך ביום  30בספטמבר  20110הגיע
ארך על ידי ההצדדים ,ומש
לבננק הפועלים בע"מ לא הוא
ח זה טרם חודדש ההסכם האמור.
הסככם זה לסיומו .עד למועד חתימת דו"ח
מסלקה"(,
בע"מ )להלן" :המ
מ
לטווח ארוך
ח
חיסכון
 3.9.3בחוודש מאי  20010התאגדה המסלקה לח
החיסכון ארווך הטווח .ה
שממטרתה להקיים מסלקת מידע וכספי ם בתחום ה
התאגדות
ביוזמת הממונה ובבמעורבות פעעילה שלו
ת
המססלקה נעשתה לאחר עבודת מטה שב וצעה
הנדרשות בין הגורמים השונים שפעולת
ת
מאזז יולי  ,2009שתכליתה יצירת ההבננות
סיוניים ,לשככות שכר
מתווכים פנס
כאמור תשפיע עלליהם )גופים מוסדיים ,מ
ר
המססלקה
המסלקה.
והמשפטית שתאפשר את ייסוד ה
ת
ת
קמת התשתית ההסכמית
ומעעסיקים( והק
ה כאמור
מטה שנערכה
ה ,לעבודת המ
תה שותפה ,בבשם הקבוצה
מנוורה מבטחים פנסיה היית
של  7.14%וזככאית למנות דירקטור
מניות במסלקקה ,בשיעור ש
מאזז יולי  ,2009והיא בעלת מ
סלקה לבעלי מניותיה,
בחודש יולי  2010ננחתם הסכם הלוואת בעללים בין המס
ש
אחדד בה.
המסלקה
תאם לתקנון ה
עילותה ,בהת
סיה ,וזאת לצצורך מימון פע
ובינניהם מנורה מבטחים פנס
חים פנסיה ללמסלקה,
קטוריון שלה .בהתאם לככך ,העניקה מנורה מבטח
והחחלטת הדירק
סך של כ 1154 -אלפי ש"ח לתקופה של  15שנים החל ממועד
בחוודש יולי  ,2010הלוואה בס
מרס  2011נחתם הסכם
תנאים המפוררטים בהסכם .בחודש ס
אה על פי הת
העממדת ההלווא
סיה ,וזאת
מבטחים פנס
סלקה לבעלי מניותיה ,וביניהם מנורה מ
הלווואת בעלים נוסף בין המס
והחלטת הדירקטורייון שלה.
ת
לצוורך המשך מימון פעילותה ,בהתאם ללתקנון המסלקה
העניקה מנורה מבטחים פנסיה למסללקה ,בחודש מרס  ,2011הלוואה
תאם לכך ,ה
בהת
ההלוואה
אלפי ש"ח לתקופפה של  15שננים החל ממוועד העמדת ה
י
נוסספת בסך של כ160 -
אה סעיף  3.11.1.5לעיל.
הסכם .לפרטיים נוספים רא
המפורטים בה
על פי התנאים ה
שת פוליסות לקצבה מיידדית עבור
 3.9.4בחוודש אוגוסט  2008זכתה החברה במככרז בגין רכיש
שתם ממשרדדי הממשלה וועתידים לפררוש בין השניים 2008-
מים את פריש
עובבדים המקדימ
כל פורש מתחיייבת החברה לתשלום
 .20010בגין תשלום חד פעמי המועבר לחבברה עבור ל
איריו לכל ימי חייהם,
צמודה למדד לכל ימי חייו של הפורש ולשא
ה
קבועה
קצבבה חודשית ק
בכפפוף לחוק שיררות המדינה גגמלאות ,תש""ל.1970-
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חובה
 .4ביטוח רכב ח
הפעילות
 4.1מידע כלללי על תחום ה
4
ביטוח רכבב חובה הינו ביטוח סטטווטורי אשר מההווה תנאי מוקדם הכרחי לשימוש ברככב מנועי.
ביטוח רכב חובה.
ח
על כל בעלל רכב מנועי לרכוש
מרה.
רכב חובה מתבצצעת באמצעוות החברה ובאמצעות שומ
פעילות ההקבוצה בתחוום ביטוח ב
עשויים להשפפיע בעתיד עלל פעילות
שפיעים או ע
להלן מספפר מאפיינים ,מגמות והתפפתחויות המש
הקבוצה בבתחום זה.
עילות ושינוייים שחלו בו
 4.1.1מבננה תחום הפע
כלללי
פקודת ביטוח רכבב מנועי"(
ת
תש"ל) 1970-ללהלן" :
פקקודת ביטוח רכב מנועי ]ננוסח חדש[ ,ת
מבוטח בביטווח חובה
מש ברכב מננועי אך ורק אם הרכב מ
קוובעת שנהג ררשאי להשתמ
בפפוליסה בת-תוקף בהתאם להגדרות פקוודת ביטוח רככב מנועי.
ברכב ,לנוסעים בררכב המבוטח ולהולכי
,
קי גוף בלבד ,לנוהג
בה מכסה נזק
בי טוח רכב חוב
אות חוק
תוצאה מפגיעת הרכב המבבוטח .הכיסוי הביטוחי מבבוסס על הורא
רג ל שנפגעו כת
הפיצויים
לנפגעי תאונות דרככים ,תשל"ה) 19755-להלן" :חוק הפיצויים" או "חוק ה
י
פיצצויים
מנועי חייב לפצות את הננפגע בגין
שתמש ברכב מ
קובע כי המש
תאונות דרכים"( הק
ת
לנ פגעי
האחריות היא מוחללטת ולא
ת
בתאונת דרכים שב ה מעורב הררכב.
ת
שנגרם לו
ם
נזקק גוף
חרים ,וזאת בכפוף לחרייגים הקבועיים בחוק
תללויה באשם מצד הנהג או מצד אח
הפפיצויים.
למעט ראשי נזק מסוימים כגגון "כאב
ט
סככום הפיצוי בביטוח רכב חובה אינו מוגבל
וססבל" וכן פיצוי בגין אובדן שכר המוגבל בשילוש השכר הממוצע בבמשק.
טוח רכב חובה על פי
אוקטובר  2010מונהגת בעענף פוליסה תקנית לביט
החחל מחודש א
הפיקוח על שירותיים פיננסיים )ביטוח( )תננאי חוזה לבביטוח חובה של רכב
ח
תקקנות
מננועי( ,התש"ע .2010-לפרטיים ראו סעיף  4.1.3להלן.
בייטוח שיורי )"הפול"(
המורשים לפעול בענףף ,ואולם
ם
מבטחים השונים
חי בענף זה ניתן על ידי המ
הככיסוי הביטוח
קול דעתה .בבעל כלי רכבב שסורב
ח על פי שיק
כלל חברת ביטווח רשאית ללדחות מבוטח
ש ביטוח
ביטוחי באחת החברות הפוועלות בענף ,רשאי לרכוש
שיג כיסוי ט
כאאמור ולא הש
שראלי לביטוח רכב )בבעעלות כל
ה"פול" שהינוו המאגר היש
חוובה באמצעות ה"פול" .ה
קן היחסי
שאות בהפסדדיו או ברווחייו ,על פי חלק
ענף ,אשר נוש
הביטוח הפועלות בע
ח
חבברות
מכוח הדין ללבטח מבוטח ים שסורבו ככאמור .ה"פול" פועל כמבבטח לכל
בעענף( ,מחויב מ
הביטוח השיורי לאחר
ת ביטוח אחררות בשוק .ה
עריפי חברות
דבבר ,ותעריפיו גבוהים מתע
בתקנות ביטוח רכבב מנועי )הסדדר ביטוח ש
ת
סדר
 31.12.20002מוס
שיורי ומנגנון לקביעת
ם
וכן באמצעות חוזר מפקח אשר
ס"א 2001-ן
תעעריף( ,התשס
פורסם בעניין זה .לפרטים
החברה בדמי הביטוח ראוו סעיפים
ההוראות הרגולטוריוות האמורות וחלקה של ה
ת
אוודות
 4.11.3להלן.
קררנית
הלן" :קרנית"(( ,שהינה
הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים )לה
בננוסף ,בתחום זה פועלת ה
מכוח חוק הפ יצויים ושתפפקידו לפצות נפגעי תאונות דרכים
תאאגיד סטטוטוורי שהוקם מ
ת בחוק
את מבטח ,בשל העילות המפורטות
שאאין באפשרוותם לתבוע פיצויים מא
הביטוח בשיעעור קבוע
של חברות ה
ת מהפרשה ש
הפפיצויים .פעיללותה של קררנית ממומנת
התשס"ב-
מון הקרן( ,ה
תאונות דרכים )מימ
ת
צו פיצויים לננפגעי
מדדמי הביטוח כמפורט ב ו
חברות הביטוח להעעביר עד ה 100 -בכל חודש ,ישירות לקררנית1% ,
ת
צו ,על
 .20002על פי הצ
סו לתוקף ממועד זה ואילךך.
)נטו( בגין פוליסות ביטוח רכב חובה שנכנס
(
מההפרמיה
תה של אבנר
הפפסקת פעילות
אבנר  -איגודד לביטוח
צעות תאגיד א
בעעבר ,כל ביטווחי רכב החובבה בישראל בוצעו באמצ
השתתפה
עשה כביטוח משותף ,בו ה
בע"מ )להלן" :אבבנר"( .ביטוח רכב חובה נע
מ
נפפגעי רכב
ח בתנאי
כלל אחת מחבררות הביטוח .בשנת  1997חוקק חוק ביטוח רכב מנועי )ביטוח
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ת ,הסדרים ללתקופת מעבבר והוראות ללעניין אבנר ,התשנ"ז) 19997-להלן:
תחחרות מבוקרת
של אבנר
עיגן רפורמה בתחום רכב חובה ,במסגגרתה חלקו ש
חרות"( אשר ע
"חחוק תנאי תח
מד על  0%בבשנת  2003וכן קבע כי מבטחים
בבביטוח חובה הופחת בהדרגה ,עד שעמ
סתיימה ביום הראשון
המעבר ,שהס
תום תקופת ה
עי יפעלו בת
טוח רכב מנוע
העעוסקים בביט
ביננואר  ,2003בתנאי תחרות מבוקרת.
שנת 2010
הטטיפול בתביעות לגבי פולייסות ביטוח משנים הקודדמות לשנת  20033עבר בש
תנאי תחרות מבוקרת
ח רכב מנועי )ביטוח בת
ת" ,על סמך תקנות ביטוח
לטטיפול "קרנית
ת מאבנר
עד העברת נככסים וחבויות
פת מעבר והוראות לענייןן אבנר( )מוע
הססדרים לתקופ
סעיף  10ה)ג( לחוק ביטוח רכב מנועי ,התשנ"ז-
את על סמך ס
ע"א ,2010-וזא
לקקרנית( התשע
תיה והתחייבויותיה עברו לקרנית.
 .19997החל מינוואר  2011חדללה אבנר לפעעול וכל זכויות
ת חברות הבייטוח לתעריף דיפרנציאלי ,שנקבע
מה האמורה ,עברו מרבית
בההמשך לרפורמ
המתבססים על חישוביי הסיכון הטהור שמבצע מפעיל מאגרר המידע,
ם
לכללים
ם
בההתאם
אות הענף כוולו ,לרבות הפול ,תוך
עקרונות אקטואריים מקובלים בההתאם לתוצא
ת
עלל פי
שונים כאמור בסעעיף  4.1.2להללן.
ם
תחשבות בפררמטרים
הת
שדות למקרי הונאה בתבייעות רכב חובבה
הקקמת מאגר מידע לזיהוי חש
בממהלך שנת  20055הושלם פרויקט כללל ענפי למניעת "הונאה בביטוח רכבב חובה",
הננשען על מאגגר מידע מרככזי אשר תופפעל על ידי Insurancce Servicess office of
) Israel Ltללהלן ,(Claaim Searchh Israel) (""ISO" :אשר ננועד להקטיןן בצורה
Ltd
ת הביטוח
אות בתחום בביטוח חובה .החל מינואר  ,2006חברות
את היקף ההונא
שמעותית ת
מש
הונאה בתביעעות רכב
תמש במאגר המידע לצוררך זיהוי חשדדות למקרי ה
שאיות להשת
רש
ת המאגר
קמת המאגר והשימוש בוו מתחלקת בבין חברות הבביטוח .פעולת
חוובה .עלות הק
החברות בו עוגנו ב הסכם ענפי וגובו בחקיקה מתאימה .בחוזרים
ת
ודררכי השימוש של
את אמות
תנאים לעיון במידע המצווי במאגר וא
קח נקבעו ת
על ידי המפק
שר פורסמו ע
אש
תה בקשר לפרטים אשר במאגר,
המורשים להפפניית שאילת
לקביעת כשירות ה
ת
הממידה
רכב מנועי )הקמ ה וניהול של מאגרי מידע(( ,התשס"ד.20005-
לתקנות ביטוח ב
ת
בההתאם
חולים
העעברת האחריות למתן שיררותים רפואיי ם לקופות הח
ת לשנים
הכלכלית )תיקקוני חקיקה ליישום התוככנית הכלכלית
ההתייעלות ה
בממסגרת חוק ה
אחריות לטיפול רפואי
"( נקבע כי הא
תשס"ט) 2009-להלן בפסקהה זו" :החוק (
 ,(2009-20110הת
אחר וחברות הביטוח
עבר לקופות ההחולים .על פי החוק ,מא
תאונות דרכים תוע
ת
בננפגעי
מון הטיפול בנפגעי תאוננות דרכים וואילו קופות החולים הן ספקיות
אחחראיות למימ
תוך שהן גובוות בדיעבד את הוצאות הטיפול
שירותים העייקריות לנפגעים אלו ,ת
הש
ת לטיפול
חלט להעביר את האחריות
מחחברות הביטווח ,תוך הפעללת מערך מנההלי כבד ,הוח
התשנ"ד-
שנייה לחוק בביטוח בריאות ממלכתי ,ה
שירותי בריאוות ,הנכללים בתוספת הש
בש
מת התרופות הכלולות בצצו לפי סעיף )8ז( לחוק
חוק ביטוח ברריאות"( ורשימ
) 19994להלן" :ח
בנפגע תאונת דרכיים .לעניין זה נקבע כי
ע
חולים ,ככל ש מדובר
האאמור ,לאחריוות קופות הח
שירותים אלו .לשם ככך ,נקבע
ם
שלום השתתפפות עצמית בבעד
קוופות החולים לא יגבו תש
ח לקופות
משרד האוצר ,מחבברות הביטוח
ד
העברת סכומים ,שיקבעו עעל ידי
בחחוק מנגנון לה
שירותים שאינם כלוללים בסל
ם
תאונות דרכיים(.
צעות הקרן לפפיצוי נפגעי ת
החחולים )באמצ
ששילמו הנפגעעים עבור השירותים
ת עצמיות ש
טוח בריאות והשתתפויות
שללפי חוק ביט
סגרת החוק תיקונים
כך בוצעו במס
ח .לצורך ך
באחריות חבברות הביטוח
איילו יישארו ב
ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש"ל ,1970-בחוק הפיצצויים לנפגעיי תאונות
ח
בפפקודת
חל מיום
חוק ביטוח בבריאות .התייקונים נכנסו לתוקף הח
דררכים ,התשל""ה 1975-ובח
.1.1.20110
איים לנפגעי תאונות דררכים שיינתנוו על ידי
אספקת השירותים הרפוא
לצצורך מימון א
ש ,שיעור
על המבטחים ללהעביר לקרנית ,עד ליום  10בכל חודש
קוופות החולים ,נקבע כי ל
שגבו בחודש הקודם בגין ככל פוליסת ביטוח רכב חובה שהנפיקו .השיעור
מדדמי הביטוח ש
מי הביטוח )"דדמי הביטוח"  -סך כל
ביטוח להעבייר לקרנית הווא  9.4%מדמ
שעעל חברות הב
ח רכב חובה ,למעט התוספפת למימון קרנית לפי
ממבוטח בענף ביטוח
ח
תשלומים הנגגבים
הת
מון עלות
התוספת למימ
שס"ג 2002-וה
פגעי תאונות דרכים )מימוןן הקרן( ,התש
צוו פיצויים לנפ
מימון עלות אספקת
אסספקת השירוותים לפי צו פיצויים ללנפגעי תאונוות דרכים )מ
להלן.
ן
תש"ע .(2009 -לפרטים נוספפים ראה סעייף 4.1.3
שירותים( ,הת
הש
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טוחיים שנכלללו בו
תחום הביטוח והככיסויים הביט
ם
 4.1.2תיאאור של
קה כיסוי לבעעל הרכב
אם לפקודת ביטוח רכב מנועי ,מעניק
פווליסת ביטוח חובה ,בהתא
הפיצויים ומפני חבות אחרת
ם
חוק
ם לחוב לפי ח
וההנוהג בו ,מפנני כל חבות שהם עלולים
שההם עלולים לחוב בשל ננזק גוף שנגררם לנהג הרככב ,לנוסעים בו או להוללכי הרגל
שננפגעו כתוצאה מהשימוש ברכב מנועי.
קבוע ואחיד בין חברות הביטוח ,והוא
ע
חי בתחום רככב חובה
הכיסוי הביטוח
כאאמור לעיל ,ה
חרות בתחום זה מתמצה בבעיקר במחיר כמתואר
נקקבע על פי הוראות הדין .בבהתאם ,התח
בססעיף  4.8להלן.
הממאפיינים העיקריים של בייטוח רכב חובבה הינם:
.1

רכב חובה נכנס לתוקף רק ללאחר תשלום פרמיה במלוואה.
ביטוח ב

.2

בביטוח זה לא נקבע גבול
ח
אשר
ביטוח והיקף הכיסוי נקבבעו בדין ,כא
חובת הב
אחריות .ייצוין ,כי מרככיב הכיסוי ללאובדן השתככרות מוגבל עעד ל 3-פעמיים השכר
במשק.
הממוצע ב

.3

מלצים על ידדי מפעיל
תעריף ביטוח רכב חוובה מסתמך על תעריפי הסיכון המומ
קטוארית בע""מ( אשר
משנת  - 2010רון בינה אק
מאגר המיידע )בעבר  ,ISO -והחל מ
המידע"( ,האוסף מידע
של מאגר מידדע )להלן" :מפעיל מאגר ה
קיבלה זיככיון לתפעול ש
מוצע לפי פררמטרים מסביירי סיכון
הביטוח לצוררך פרסום תעעריף סיכון ממ
מחברות ה
מנוע ,משקל הרככב )ברכב
מוש כיום הינם :נפח ע
פרמטרים המאושרים לשימ
שונים .הפ
גיל הנהג הצעייר ביותר
צעיר ביותר ההנוהג ברכב דדרך קבע ,ל
מין הנהג הצ
מסחרי( ,מ
הנוהג ברככב דרך קבע ,ותק רישיון ההנהיגה של הנהג הצעיר ביותר הנוהג בברכב דרך
של כלל הנוהגים ברכב דרך קבע ב3-
פר תביעות גווף בגין תאונוות דרכים ל
קבע ,מספ
ח ,מספר שליילות הרישיון של כלל הנווהגים ברכב דדרך קבע
השנים שקדמו לביטוח
הימצאות
מוש ברכב וה
ב 3 -השניים שקדמו לבביטוח ,הבעללות על הרכב ,מטרת השימ
ש לצורך
אי לבחור באיילו מהפרמטרים להשתמש
כריות אוייר ברכב .כל מבטח רשא
חים בקבוצה ,ראה גם
ת בפרמטרים על ידי מבטח
)לעניין ההתחשבות
ן
תעריף
קביעת הת
 4.1.4להלן(.
4
סעיף

.4

שם.
תלויה בהוכחת אש
ה
זכאות הנפגע בתאונת דרכים לפיצווי אינה

.5

סית ,של מספפר שנים,
הביטוח בתחוום זה מאופייינות בזמן ביררור ארוך יחס
תביעות ה
האירוע הביטוחי לבבין מועד התגגבשות הנזק וסילוק התבייעה )"זנב
ע
בין מועד קרות
ארוך"(.
תביעות א

 4.1.3מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם החלים על תחום הפעיללות
טחים ,לרבות הוראות חוק
חלות על מבט
אות הדין הח
הפעילות כפוף להורא
ת
תחחום
ק הפיקוח
עי ,חוק הפיצצויים לנפגעי תאונות
צאו על פיו ,פקודת ביטווח רכב מנוע
וההתקנות שהוצ
טוח רכב מנועי כהגדרתו ללהלן ,והתקנוות שהוצאו עעל פיהם וכן ללהוראות
דררכים וחוק ביט
מעת לעת.
הממפקח ,כפי שמתפרסמות מ
תחום וכן
הדין המרכזיות ההחלות על פפעילותה של הקבוצה בת
ן
הוראות
לההלן תמצית ה
חוק ,חוזרים וטיוטות של המפקח(
ההוראות הרגולטוריוות )הוראות דדין ,הצעות ח
ת
עי קרי
שפפורסמו בשנה האחרונה:
הווראות הדין
פקקודת ביטוח ררכב מנועי
מנועי אך
שתמש ברכב מ
פקודת ביטוח רכב מנועי קקובעת כי נהג רשאי להש
כאאמור לעיל ,פ
קודת רכב
טוח חובה בפווליסה בת תווקף ,בהתאם להגדרות פק
ורקק אם הרכב מבוטח בביט
טוח החלות עעל נהגים,
מננועי .כמו כן ,מסדירה פקודת ביטוח רככב מנועי את חובות הביט
אי פוליסות הביטוח.
קשר עם תנא
ואת ההסדרים המותרים בק
מבטחים ת
ת חובות המ
את
המחייבות
תן הוראות ה
תיקון לפקודת ביטוח רכב מננועי ,הוסמך המפקח לית
ן
בממסגרת
ת.
תתפות עצמית
המורות להן לככלול בחוזה ה ביטוח הוראוות בדבר השת
מבבטחים או מ
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שס"ט 2008 -
)הוראת שעה( ,התש
ת
מית(
תקקנות ביטוח ררכב מנועי )השתתפות עצמ
צר את תקנוות ביטוח רככב מנועי
הפקודה ,התקקין שר האוצ
בההתאם לסמכותו על פי ה
קנות נקבע ככי מבטח
שס"ט .2008-בבמסגרת התק
צמית()הוראת שעה( ,התש
שתתפות עצ
)הש
ת או לגבי
שימוש באופנוע בבבעלות פרטית
ש
מכסה
בפוליסת הביטוח חובה המ
שאי להכליל ב
רש
קוב בתעודת הביטוח בלבבד ,תניה
בבעלות אחרת אם המבוטח הווא הנהג הנק
ת
אוופנוע
אמור.
ואת התנאים בההם תיכלל תנניית השתתפוות עצמית כא
בדדבר השתתפות עצמית ת
בההמשך לפקודת ביטוח מנוועי ולתיקון האמור לעילל ,פרסם המפפקח בחודש ספטמבר
טח רשאי להצציע חוזה
 ,20008חוזר שעניינו השתתפפות עצמית בבביטוח חובה ,על פיו מבט
תניה"( אשר ללא תעלה
שתתפות עצמית )להלן" :ת
בה הכולל תנניה בדבר הש
ביטטוח רכב חוב
טוח רכב
הנקובים בו .לגבי מנהל ההסדר )"הפולל"( ,כהגדרתו בתקנות ביט
עלל הסכומים ה
ביטוח שיורי ומנגנון לקבביעת התעריףף( ,התשס"א ,2001-נקבע כי עליו
מננועי )הסדר ב
טוח הכולל תנניה .במקרה בבו הפוליסה כוללת תניה ,,המבטח
לההציע לכל פוננה ,חוזה ביט
בחודש נובמבר  20009פרסם
ש
ם ,כמפורט בבחוזר.
טוח מופחתים
וממנהל ההסדר יגבו דמי ביט
הממפקח עדכון לחוזר לענייין גובה דמי ההשתתפות העצמית שנניתן לנכותם .בחודש
קון לפקודת ביטוח רכב מנועי )מס'  ,(19התשעע""א,2011-
אווגוסט  ,2011פורסם תיק
שתמשים
תיקון הינה ללהקל על המש
תעריף הביטווח .מטרת הת
שעעניינו מרכיב ההעמסה בת
ה של יתר
באאופנוע באמצעות הפחתת פרמיית ביטווח החובה לככלי הרכב ותוספת לפרמיה
הממבוטחים בבייטוח חובה.
ס'  ,(20התשעע"ב,2012-
פורסם תיקון לפקוודת ביטוח רכב מנועי )מס
ם
פברואר ,2012
ר
בחחודש
בתעריף ביטוח ,כך שמרכיב
ף
עמסה
סעיף 7א .לפפקודה שענייננו מרכיב הע
עלל פיו יתוקן ס
אות שעה לשננים 2012
 .6.5%כמו כן ,נקבעו הורא
ישתנה מ 6% -ל -בין  5.5%ל% -
ה
העעמסה
ה וקבעה
מסה מ 6..3% -וכן במידה
ת מרכיב העמ
ו 2013 -על פיהן בשנת  20112לא יפחת
הררשות תעריפי ביטוח לפוול לשנת  ,20 13המייקרים את התערריף הממוצע לביטוח
סה הצפוי לאוותה שנה
מרכיב ההעמס
אוופנועים בבעללות פרטית במסגרת הפולל ,לא יפחת מ
מ .6.2% -
התשס"ד) 2004-להלן" ::תקנות
ד
של מאגר מידדע(,
תקקנות ביטוח ררכב מנועי )הקמה וניהול ש
מאאגר מידע"(
ה שנועדו
מידע בתחום ביטוח רכב חובה
ע
תקנות מסדיררות את אופן הפעולה של מאגרי
הת
אידך לשמש ככלי לקביעת תעריף סיכוןן מומלץ,
לההתמודד מחד עם הונאות הביטוח ומא
חסי הגומלין בין מנהלי ההמאגרים לביין המבטחים ,וזאת לשם הבטחת
תווך קביעת יח
היתר ,מי
סדירות ,בין ה
תנאי תחרות .התקנות מס
מנועי וחוק ת
מטטרות פקודת ביטוח רכב מ
העביר מידע רלוונטי
המבטחים לה
אישור ולהקיים מאגרי מ ידע ,חובת ה
יוררשה לקבל א
אות אצל
לממפעיל מאגר המידע ,הגדרת "הונאת ביטוח" ,קביעת ממונה ללמסירת הונא
סעיפים  4.1.1ו4.1.2 -
הממפקח ,מינוי מורשים לעיון במאגרי ההמידע ,ועוד )ראה גם ס
לעעיל(.
שלומים שעל מבטחים
תפעולם .התש
עלות הקמת המאגרים ות
אים במלוא ע
הממבטחים נושא
סי של כל
שלם עבור שיירותי מאגרי המידע נקבעעים ,בין היתרר ,בהתחשב בחלקו היחס
לש
הדיווח למאגרר.
מת ,וכן באיכוות ובמועדי ה
בהתאם לנתווני שנה קודמ
מבבטח בתחום ב
חווק הפיצויים
הזכאות לפיצויים ולהערכת שיעעורם ,כל
ת
עיל ומהיר לבבירור
צור מנגנון יע
החחוק נועד ליצ
הו הזכאי
תאונת דרכים ,מיה
ת
שם .החוק קובבע ,בין היתרר ,מהי
משאלת האש
זאאת במנותק מ
ומהם סדרי הדין בבמקרים כאלוו.
ם
לפפיצויים
ס"א2001-
שיורי ומנגנון לקביעת התעריף( ,התשס
הסדר ביטוח ש
תקקנות ביטוח ררכב מנועי )ה
)לההלן" :תקנות ההסדר"(
את הסדר
חים שינהל א
המשותף של המבטח
ף
אגיד
מתו של התא
תקנות מסדיררות את הקמ
הת
שים ברכב מנוועי שלא השייגו כיסוי
חי למשתמש
הבביטוח השיורי שנועד ליתן כיסוי ביטוח
שראל .הסדר ביטוח שיוררי זה ,מנוהלל על ידי
מבטחים ביש
ביטטוחי באופן ישיר אצל מ
חים בענף
של כל המבטח
ביטוח משותף ל
ח
סס על
 4.1.1לעיל ,ומבוס
4
כאמור בסעיף
ר
ה "פול",
אם להוראות ההסכם
חולפת ובהתא
לחלקם היחסי בענף ,כפי שהייה בשנה הח
ם
בההתאם
צה בפול בשננת  2011עמד על כ 133.7% -ובשנת  20010על כ-
שבביניהם .חלקה של הקבוצ
.13.99%
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תעריפי הביטוח השיורי החל מיום
פרסם המפקח חווזר שעניינו ת
ם
בר 2009
בחחודש ספטמב
השיורי )"הפולל"( אשר
החוזר הינה עעדכון תעריפפי הביטוח ה
 1בנובמבר  .2009מטרת ה
קנה  5לתקנות ביטוח
למנגנון הקבוע בתק
ן
ידי המפקח על הביטוח ,בה תאם
נקקבעים על י
אופן שבו
ס"א ,2001-בא
עריף( ,התשס
שיורי ומנגנון לקביעת התע
סדר ביטוח ש
רככב מנועי )הס
שנהגים מבוגרים בעעלי וותק
ם
אופנועים תגדדל ,כך
טוח חובה לא
הדדיפרנציאציה בתעריפי ביט
מו פרמיות ננמוכות יותר מנהגים
היסטוריית תאונות וההרשעות ישלמ
ת
וללא
א
נההיגה רב
תאונות והרשעות.
ת
נמוך עם היסט וריית
צעעירים בעלי ווותק נהיגה מ
שת ביטוח
קרה של רכיש
פורסם עדכון נוסף לחוזר ,אשר על פיו ,במק
ם
נובמבר 2009
ר
בחחודש
סכום של  25,0000ש"ח
ההשתתפות העצמית לס
ת
ם
ת ,יעלה סכום
תתפות עצמית
ם תניית השת
עם
ה שיעור
 10,000ש"ח טרם העדכון( ,בגגין נזק שאיננו ממון ,אך מנגד ,הועלה
1
)לעעומת
.20%
בפרמיה מ 10% -ל% -
ה
הההנחה
שעניינה עדכוןן תעריפי
ם המפקח טייוטת חוזר ש
מרס  ,2012פרסם
בההמשך לאמור ,בחודש ס
תכנס לתוקף ,תבטל את החוזרים
החל מיום  1בבמאי  ,2012אשר ככל שת
ביטטוח שיורי ה
הקקודמים בענייין זה ,לעיל.
תי חולים
תי אשפוז ושיירותים אמבולטוריים בבת
מצרכים ושירותים )שירות
צוו פיקוח על מ
שס"ו2006-
לנ פגעי תאונות דרכים( ,התש
את המחיר המררבי לשירות אמבולטורי ללנפגעי תאונות דרכים הנייתן בבית
צוו זה קובע ת
נמכר לקופת חוללים ,שלא
ר
אותו שירות ,כשהוא
חוולים ,שיהיה "המחיר המררבי הקובע לא
לרפואה דחופה )מיון( .לאור
ה
חלקה
עבבור נפגע תאוונת דרכים" ווכן את מחיר הטיפול במח
מים בגין
טית לתשלומ
תחולת הצו רלבנט
ת
תיקון בחוק ההסדרים לשנים ,20099-2010
הת
ם לתעריף
את המחירים
עובר ליום  1בבינואר .2010בבעקבות העלא
שיירותים רפואייים שניתנו ע
קיימים הצדדדים מו"מ
ת הביטוח .ביימים אלו מק
בג"צ על ידי איגוד חברות
הממרבי ,הוגש ב
עות מגשר.
לפפשרה ,באמצע
ה לרכב(,
ם )ביטוח()תנאי חוזה ללביטוח חובה
תים פיננסיים
הפיקוח על שירות
ח
תקקנות
תש"ע2010-
הת
ה תקנית
כאאמור בסעיף  4.1.1לעיל ,החל מחודש אוקטובר  2010מונהגת בענף פוליסה
חייב בענף זזה )להלן" :הפוליסה
טנדרטי ,המח
חוזה ביטוח סט
ה
אחחידה אשר מהווה
הביטוחי הנדררש ,תוך
תקנית"( .הפוליסה התקננית מקנה ל מבוטחים את הכיסוי ה
הת
תאונות הדרכים ללא צורך
ת
טחת פיצוי לננפגעי
טרת חוק הפלת"ד  -הבט
שממירה על מט
ת בחירת
לציבור לשקול את
ר
אשם .בנוסף ,קבייעת פוליסה תקנית מאפפשרת
.
בההוכחת
תח תהיה
חרות שתתפת
הוא אחיד והתח
הממבטח ,מתוך ידיעה כי חוזזה הביטוח )""המוצר"( א
טוח רכב חובבה אשר
שירות .התקננות קובעות תנאים מינימאליים לביט
עלל המחיר והש
חבות לגבי היקף הכיסוי ה
שאי לשנותם ,אלא להוסיףף עליהם הרח
מבבטח אינו רש
הביטוחי.
להוציא במסגרת ביטוח רכב
א
מבטח
סח תעודת הבביטוח שעל מ
קנות את נוס
כן קובעות התק
טוח רכב
תעודות ביטוח בביט
ת
חלות על פולליסות ביטוח ועל
התקנות האמורות ח
ת
מננועי.
טובר  2010או במועד
וח הקבועה בבהם היא ביוום  1באוקט
קופת הביט ח
חוובה אשר תק
ת ביטוח(,
מנועי )תעודת
ת את תקנות ביטוח רכב מ
התקנות האמוורות מבטלות
מאאוחר יותר .ה
תש"ל.1970-
הת
ת ביטוח
הפפוליסה התקנית קובעת ככי חבות המבבטח היא לפי הוראות סעעיף  3לפקודת
וק הפיצויים ווכן חבות
לחוב בה לפי ח ק
ב
ח עשוי
חבות אשר מבוטח
ת
רככב מנועי ומככסה כל
ש בו ונזק
נזק גוף שנגרם לאדם על ידיי השימוש בררכב מנוע או עעקב השימוש
אחחרת בשל ק
תקנית הוראוות ביחס
גוףף שנגרם למבוטח בתאונת דרכים .בננוסף ,כוללת הפוליסה הת
תן לכלול
חריגים שנית
צד שלישי ,ח
אופן הטיפול בתביעות צ
לחחובת הגילוי והפרתה ,א
ת ,דוח תביעעות שיש
סה ,תחולה טריטוריאלית
בפפוליסה התקנית ,אופן ביטול הפוליס
עניין תעודת ההביטוח שיש לשלוח למבווטחים.
למבוטח והוראות לע
ח
שלוח
לש
מידע מהקרן( ,תש"ע) 22010-להלן:
ם )מסירת מ
אונות דרכים
פיצויים לנפגעי תא
ם
תקקנות
מסירת מידע"(
ת
תקנות
"ת
האפשרות שלל גופים זכאים כמפורט ללהלן ,לקבל מידע מן
סדירות את ה
תקקנות אלו מס
ם בקשר
תאונות דרכים )לההלן" :הקרן"( לצורך מימווש זכויותיהם
ת
הקקרן לפיצוי ננפגעי
ת חברות
הזכאים נמנות
להסדיר את אופן קבבלת המידע .בין הגופים ה
ר
תאונות דרכים וכן
לת
הבביטוח ,מד"א ,קופות החוללים ,משרד הבביטחון ועוד.
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קת נטל הפיצצויים בין המבבוטחים(,
סדרים לחלוק
תאונות דרכים )הס
ת
צוו הפיצויים לנפגעי
תשס"א2001-
הת
המוגדר כרכב "קל" )משקלו
ר
בין רכב
במקרה של תאונה מעורבת ן
ה
עלל פי הוראות הצו,
טובוסים(,
קלו מעל  4טוון למעט אוט
מוגדר כרכב ""כבד" )שמשק
פחחות מ 4 -טון( עם רכב המ
מבטח של
התביעה מהמ
סכום עלות ה
של מחצית מס
הממבטח של הררכב ה"קל" זככאי להשבה ש
 75%מסכום עלות התביעה .ללעניין זה
האחר ובמקרה שלל אופנוע 7
ר
הררכב הכבד או הרכב
מונה על ההגבבלים העסקייים לצורך
ס אישור הממ
סליקה "קל כבבד" ,על בסיס
הווקם מתווה ס
טחים .לפרטיים ראו סעיף  4.9להלן.
תחשבנות הדדית בין המבט
הת
הצצעות חקיקה
לחוק הפיצויים .עעל פי התזכירר הראשון
ק
סמו שני תזכי רי חוק
בר  2011פורס
בחחודש ספטמב
תאונת דרכים""  -כך שיובהר כי תאונת דרכים היא ררק אירוע
את הגדרת "ת
מווצע לשנות א
תכוון כדי
שנעשתה במת
סית ,וכי מי שנפגע בתאוונת דרכים ש
הגדרה הבסיס
שננופל בגדר הה
ת התזכיר
מוצע במסגרת
לפפגוע בו אינו בגדר "נפגע" לצורך חוק ההפיצויים .תיקון נוסף המ
שר נועדו
תיקון הגדרת ""רכב או "רכבב מנועי" ותייקון הגדרת "שימוש"  -אש
הרראשון הוא ת
שוט ולא
דרכים כמובנן הפש
ם
מי שנפגעו בתאונת
החוק יפוצו מ
לההביא לידי כך ,שבמסגרת ה
שהחוק לא נועד לעסוק בהם ..התיקון
ק
מצבים או תווך שימוש בככלים,
מיי שנפגעו במ
א ממוני,
סכום הפיצויים בשל נזק לא
ם
תקרה המגביללה את
מבבקש גם להגגדיל את הת
תם כתוצאה מתאונת
מצא כי נכות
הפיצויים עבוור נכים שנמ
בסעיף  4לחוק ה
ף
הקקבועה
שבגינה הוגשה התוובענה עולה עעל  10%נכות.
ה
הדדרכים
הקשור לאופן שבוו נקבעת
ר
שינויים בכל
ם
תזכיר החוק השני מוצעים מ ספר
ר
בממסגרת
המשפט תביעה על פי החוק
ט
אית של מי שנפגגע בתאונת דדרכים והגיש לבית
נככותו הרפו ת
שנגרם לו .לפפיכך ,מוצע להסמיך את נשיאי בתי המשפט
לפפיצויים בשל נזק הגוף ש
בקשה לקביעת נכוות ,לדיון
ה
שה בה
ברת תובענה לפי חוק הפייצויים ,שהוגש
לההורות על העב
ם ,כאשר
סכמת הצדדים
קרים המתאימים לכך ,או במקרים חרייגים ,גם בהס
בפפני רשם ,במק
על ידי ועדת מומחים רפוואיים .בתיקיים שלא יועבברו לדיון
קבע הנכות ע
בממקרה זה תיק
ה על ידי
המשפט ,אשר ימונה
,
בפפני רשם ,תיקבע הנכות על ידי מומ חה מטעם בבית
תיק.
שופט הדן בת
הש
 ,10%יקבע הררשם את
כי נכותו של הנפגע אינה עולה על %
שקבעה הוועדה י
ה
בממקרה
הנפגע על  ,100%יוחזר
עלתה נכותו של ה
ה
תקנות.
על פי כללים שייקבעו בת
הפפיצוי לנפגע ע
ט.
תיק לבית המשפט לשם המשך שמיעתוו על ידי שופט
הת
מונו מומחים רפואיים
האופן שבו ימ
אמור ,מוצע ללהסדיר את ה
כממו כן ,במסגרת התזכיר הא
המשפט לפי חוק הפפיצויים וכן לאסור על
ט
שם קביעת הננכות בתובענות שהוגשו ללבתי
לש
אתיקה מתוך חבררי הוועדה ה
ה
המומחה ולהקים וועדת
ה
ניגגוד עניינים של
הציבורית
שורים לקביעעת נכות
הממייעצת ,אשר תוסמך לייתן חוות דעעת בענייני אתיקה הקש
חוק.
תיקים לפי הח
בת
המרכזיות החלות על הקבוצה בכללל פעילותה רראה סעיף  88.2להלן.
ת
לממגבלות החקייקה
הלקוחות
ת ובתמהיל ה
חום ,ברווחיות
הפעילות בתח
 4.1.4שיננויים בהיקף ה
הייקף הפעילות
חובה .בהמשךך לתיקון
שנים האחרוננות חלה ירידדה משמעותיית בתעריפי ביטוח רכב ח
בש
דרכים )הנכלל בסלל שירותי
ם
תאונת
החחקיקה בדבר העברת האחריות לטיפול רפואי עקב ת
ת בתחום
היקף הפרמיות
החולים )כמפפורט בסעיף  4.1.33לעיל( ,ה
הבבריאות( לאחריות קופות ה
ת קרנית.
מה ,כנגזרת מסכום הגביהה המועבר ללקופות החולים באמצעות
זהה קטן בהתאמ
צפויה לקטון בהיקקף דומה לסככום דמי הביטוח המועברר לקופות
ה
תביעות
מננגד ,עלות הת
החחולים.
הככנסות
תחום ביטוח רכב חובה בתשעת
בההתאם לדוחוות הכספיים של חברות הביטוח ,בת
היקף דמי
של כ 155 -מילליוני ש"ח בה
שנת  2011חללה עלייה ל
החחודשים הראשונים של ש
ת .2010
מקבילה בשנת
לעומת התקופה המ
ת
הבביטוח,
של כ 635 -מייליוני ש"ח לעעומת סך
סתכמו בסך ש
צה מפרמיה בבשנת  2011הס
הככנסות הקבוצ
 .5%העלייה נובעת מגידול בהיקף
שנת  ,2010גיידול של כ% -
שלל כ 602 -מילליוני ש"ח בש
ת עקב שינוי בתמהיל התייק.
מיה הממוצעת
תייק הלקוחות ומגידול בפרמ
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רוווחיות
שה שמרנית להכרה ברוווח ,לפיה
אור זנב התבביעות הארוךך ,קיימת גיש
תחום זה ,לא
בת
הלן" :השנים הפתוחות"( ,כל עודף
ת הביטוח )לה
ממועד תחילת
שלוש השנים הראשונות מ
בש
תביעות תלויות )להלן:
ההוצאות ,לרבבות תשלומי התביעות ,נזזקף לסעיף ת
הההכנסות על ה
הצבירה בשיעעור ריאלי
עות סכומי ה
ח .בנוסף ,הככנסות מהשקע
"ההצבירה"( ואיננו מוכר כרווח
נזקפות אף הן לצבירה .עקב כך ,הרווח בתחום זה משקף בעיקרו את ררווחיותה
ת
שלל 3%
ההשקעה
שנת הדיווח ,בצצירוף רווחי ה
מה שלוש שננים לפני ת
תום שהסתיימ
שלל שנת החית
הקודמות
חררו בשנים ה
תום שהשתח
תה שנה ,וכן התאמות בגיין שנות החית
שננצברו על אות
סגורות"( ופעיילות שלא נכלללת בחישוב העתודות.
)לההלן" :שנים ס
עת החודשים הראשונים של שנת
איגוד חברות הבייטוח ,בתשע
ד
פרסומי
בההסתמך על פ
 20111הסתכם ההפסד המצררפי של הענףף על כ 44 -מייליוני ש"ח ,ללמול רווח של כ634 -
תקופה המקבילה אשתקד..
מייליוני ש"ח בת
ח ,לעומת
סך של כ 74 -מיליוני ש"ח
צה ,בשנת  20011עמד על ס
ס ,של הקבוצ
הררווח לפני מס
שתקד .הקיטוון ברווח נובעע בעיקר
 84מיליוני ש"ח בתקופה ההמקבילה אש
רוווח של כ8 -
הן בשוקי
קי המניות וה
הירידות בשוקי ההוןן בארץ ובעולם ,הן בשוק
ת
אים:
מההגורמים הבא
תחייבויות
האאג"ח אשר גרמו לפער בין ההכנסות מהשקעות ללבין הסכום שנזקף להת
קעות בשנים פתוחות,
אלי ,על ההשק
הבביטוחיות בשל התשואה ,בבשיעור שנתיי של  3%ריא
ת הנהלה
עומת שנת  ,20110בסך שלל כ 91 -מיליווני ש"ח ,מגידול בהוצאות
שנת  2011לע
בש
מיליוני ש"ח ,ומנגדד מגידול
י
חישוב הצביררה בסך של כ7 -
וכללליות אשר לא נזקפו לח
חות התביעות )שינוי
טבה בהתפתח
שחרור מצביררה בסך של כ 38 -מיליונני ש"ח ומהט
בש
הההערכות בגין השנים הסגוררות( בסך של כ 49 -מיליונני ש"ח.
שפיע על
העשויים להש
חיות תחום הפעילות )או ה
עים על רווח
הגגורמים העיקריים המשפיע
קמן:
ת( ,הינם כדלק
תחחום הפעילות
עיל בסעיף  ,4.1.33האחריוות לטיפול ררפואי בנפגעי תאונות
ה :כמפורט לע
שיינויי רגולציה
משנת  ,2010לקופפות החולים .בנוסף כמפורט בסעיף 4.1..3לעיל,
ת
ה ,החל
דררכים הועברה
על שירותים פיננסיים )בייטוח( )תנאי חוזה לביטווח חובה
תקנות הפיקוח ל
ת
פו רסמו
אשר תהיה חוזה הביטוח
ר
לררכב( ,התש"ע ,2010-שעניינן קביעת פו ליסה תקנית אחידה
מבוטחים
מחייב בענף בביטוח החובה  .העברת האחריות לטיפוול הרפואי במ
הססטנדרטי והמ
מיה שהועברר לקופות
החולים עשויה להשפיע על הררווחיות ,שכן שיעור הפרמ
ם
לקקופות
מול עלות
היות גבוה למ
מרכיב סיכון זזה התבסס עעל נתוני העבבר ,ועלול לה
החחולים בגין מ
תיד .מידע זה צופה פני עעתיד ולמיטב ידיעתה של החברה ,צפיי החברה
מררכיב זה בעת
מהמצופה
סות מהשקעוות גבוהות מ
תוצאה מהכנס
מש למשל כת
עלול לא להתממ
ל
בעעניין זה
חום.
אוו לחילופין עלליה בתעריפי הביטוח בתח
תעריפים דיפ רנציאליים )מותאמי סיככון( הכפופים
הביטוח קובעות ת
ח
חבברות
ם לקבלת
איישור המפקח .התעריפים של מרבית החברות מבביאים כיום ,בחשבון את מאפייני
ם .מטרת
חים מסוכנים
משלמים פחות ממבוטח
הררכב והנהג ,וכך מבוטחיים זהירים מ
התאים ,ככל הניתן ,את פרמיית הביטוח לסיכון המבוטח.
טרים הינה לה
שימוש בפרמט
הש
הנדרשות
מור לעיל ,גדלו הפערים בין הפרמיוות בביטוח רכב חובה ה
תוצאה מהאמ
כת
חברת ביטוח.
מממבוטחים שוננים באותה ח
לשימוש ,מתחשבת הקבוצה
,
טרים המותררים
הדוח ,מתוך כלל הפרמט
נככון למועד ה
קבע ,ותק
הנוהג ברכב דרך ק
ג
עיקריים ,שהינם גיל הנהג הצעיר ביותר
ם
טרים
בחחמישה פרמט
היגה ב3 -
שלילת רישיון נה
ל
שיון הנהיגה של הנהג הצעיר ביותר ה נוהג ברכב דררך קבע,
ריש
אות כרית
ת דרכים ב 3 -שנים אחרונות והימצא
גוף בגין תאונות
שננים אחרונות ,תביעות ף
ביצוע אבחנה בין רכב פרטי לררכב מסחרי.
ע
אוויר ברכב ,והככול תוך
אור )2יט(
אה בסעיף זה לעיל וכן בא
תחום זה ,רא
חי הקבוצה בת
ההכרה ברווח
תיאור אופן ה
לת
ם ,לאופן
טווחים ארוכים
של רזרבות לט
לדדוחות הכספיים .בנוסף ,מאחר שמדוברר בשמירה ל
חיות.
ם קיימת השפפעה על הרווח
שקעת הכספיים והתשואה הנובעת מהם
הש
שירותים בתחום.
ם
תשלומים לספקי
יכ ולת הקבוצה לבצע בקרה קפדנית על ת
מי )להלן:
השיבוב של המוסד לביטוח לאומ
ב
שנים האחרוננות חלה עליייה בהיקף תב יעות
בש
"ההמל"ל"( כנגד המבטחים בגין תגמולים ששולמו על-ידי המל"ל ללנפגעי תאונות דרכים
שות בגין
לתביעות תלויות כוללות הפרש
ת
הממוכרות גם כתאונות עבבודה .העתודדות
ת.
מל"ל משפיע על הרווחיות
תביעות השיבבוב על ידי המ
תבביעות אלה .גגידול בהיקף ת
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ח על הפסקת ההסכם בינייהם שנחתם בתקופת
יצצוין ,כי המל"ל הודיע לחבברות הביטוח
מונה על
קבלת היתר מהממ
ת
קייומה של אבנר .יצוין ,כי איגוד חברוות הביטוח ,לאחר
הנושא באופן הסככמי.
א
הסדרת
מו"מ משותף עעם המל"ל לה
קיים ,מנהל מ
הההגבלים העסק
שפעה על גידדול/קיטון
עשויה להיות הש
ה
שק וברמת ההחיים
שינוי בשכר הממוצע במש
לש
צאה מכך על הרווחיות.
תביעות וכתוצ
בת
משנה בתחום
ה
בהסדרי ביטוח
י
 4.1.5שיננויים
הלן.
ראה סעיף  4.6לה
תיאור השינויים בהסדרי בביטוח המשנהה בתחום ה
לת
 4.1.6גורממי ההצלחה הקריטיים בת
תחום הפעילו ת והשינויים החלים בהם
חובה הינם ,ביין היתר ,יכולת הקבוצה לזזהות את
גוררמי ההצלחה הקריטיים בתחום רכב ח
ת תעריף
הרלוונטיים ללקביעת פלחיי שוק הומוגניים ומשמעוותיים וקביעת
גוררמי הסיכון ה
ם ,וניהול תביעות יעיל.
תאים לגביהם
מת
שירותים
 4.2מוצרים וש
4
סויים ביטוחייים .התנאים המלאים
תי של מוצריי ביטוח וכיס
סעיף זה כולל תיאור כללי ותמצית
אור הינו
המפורטים בכל פוליס ה ו/או חוזה ביטוח ,לפי העניין .התיא
ם
ם הם התנאיים
והמחייבים
לצרכי דוחח זה בלבד וללא ישמש לצררכי פרשנות ההפוליסה.
חיד בהתאם ללהוראות
קה כיסוי אח
קת על ידי הקקבוצה ,מעניק
פוליסת בביטוח רכב חובה המשווק
מאפיינים
לעיל .לתיאור המ
.
בסעיף 4.1.1
ף
מפורט
הפיצויים ,כמ
פקודת בייטוח רכב מנועי וחוק ה
ראה סעיף  4.1.2לעיל.
הפעילות ,ה
ם של תחום ה
הייחודיים
הפיצויים
פקודת ביטוח רכב מנועי וחוק ה
ת
הביטוחי היא בהתאם להווראות
תנאי הכיסוי ה
כאמור ,ת
של מוצרים בבתחום זה.
ועל כן לאא קיים מגוון ש
תים
 4.3פילוח נתוונים עבור מוצרים ושירות
4
הווה כ 27% -מסך דמי
תחום ביטוח ררכב חובה מה
דמי הביטוח בת
נכון ליום  31בדצמבר  ,2011סך י
הביטוח הכללי.
ח
הביטוח בבענפי
בתחום ביטוח רכב חובה )באלפי ש"ח(:
ם
עילות של הקקבוצה
תונים לגבי פע
להלן טבללה הכוללת נת
2011

2
2010

20009

ם(
פרמיה בררוטו )כולל דמים
שייר עצמי
פרמיה בש

634,780
620,373

602,,065
490,,029

621,9979
600,9968

חייבויות בגין
תשלומים ושינויים בהתח
חוזי ביטוחח ברוטו

491,199

605,,126

615,264

חייבויות בגין
תשלומים ושינויים בהתח
חוזי ביטוחח בשייר

452,428

534,,792

589,4445

לעיל.
עיף  4.1.4ל
מיות ראה סע
הכנסות מפרמ
התפתחות הה
לעניין הססברים בדבר ה
 4.4לקוחות
4
ציי רכב וקוללקטיביים ברכב פרטי
להלן פירווט התפלגות דמי ביטוח בין מבוטחי ם פרטיים לצ
בד(:
ומסחרי )עעד  4טון בלב

מבוטחים פרטיים
ולקוחות עעסקיים קטנים
ציי רכב וקקולקטיביים

טוח בשנת
דמי ביט
אלפי ש"ח(
) 2011א

שייעור מסך
הההכנסות
שנת 2011
לש

דמי ביטוח בשנת
) 2010אלפי ש"ח(

שיעור מסך
סות
ההכנס
לשנת 2010

587,806
46,974

92.66%
7.44%

562,329
39,736

93.4%
6.6%
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מהוות  10%או יוותר מסך
ת
תחום ביטוח רכב חובה ,שהכנסותיה ממנו
לקבוצה אין לקוח בת
או במספר מצוומצם של
הכנסות ההקבוצה בתחום הפעילות וכן אין לקבווצה תלות בללקוח בודד ו
ה בתחום
של לקוחותיה
מאפיינים קבועים ש
ם
בנוסף ,לא ידדוע לקבוצה על
לקוחות בבתחום זה .ב
 2011עמד על  ,622%למול
2
החידושים בשנת
ם
קבוצה ,שיעוור
פי הערכת הק
ביטוח רככב החובה .לפ
מד על כ-
ת  ,2010ואחוז הלקוחות אשר רכשו בביטוח רכב חובה וביטוח ררכב רכוש עמ
 59%בשנת
אשתקד.
בתקופה המקבילה א
ה
מבוטחי החובבה בקבוצה וזזאת כלעומת 62%
 55%מסך אוכלוסיית מ
מתוארות בדווח:
חות בתחום בביטוח החובה לתקופות המ
דמי ביטוחח לפי שנות וותק של לקוח
ת ותק
מספר שנות
ללא ותק
ותק שנה
ותק שנתייים
שלוש שנות ותק
למעלה מש
סה"כ

הביטוח באלפי ש"ח
ח
דמי
2011
2010
216,743
228,521
144,496
145,999
96,330
101,565
144,496
158,695
602,065
634,780

2009
273,671
124,396
65,308
158,604
621,979

שיעור מסך הככנסות
2011
2010
36%
36%
24%
23%
16%
16%
24%
25%
100%
100%

2009
44%
%
20%
%
11%
%
25%
%
100%
%

 4.5שיווק והפפצה
4
משולמות
איים ,להם מ
סוכנים עצמא
את פוליסות הבביטוח שלה באמצעות ס
הקבוצה משווקת ת
ם .לתיאור הננושא ברמת הקבוצה,
ח בניכוי דמים
מדמי הביטוח
קרן כשיעור מ
עמלות הננקבעות בעיק
ראה סעיףף  8.4להלן.
תו בתחום עוולה על  10%מתחום הפעיילות.
אשר היקף פעילות
לקבוצה אאין סוכן ר
טו בתחום פעעילות רכב חובה:
מפרמיה ברוט
להלן פרטטים לגבי שיעור העמלות )ככולל מע"מ( מ
שיעור עמללות מפרמיה בררוטו

2011

2010

20009

5.6%

5
5.4%

5.22%

שנה
 4.6ביטוח מש
4
התקשרויוות הקבוצה עם מבטחי משנה בכל עענפי הביטוח ,לרבות תחום ביטוח רככב חובה
ה בחוזים
הקבוצה עם מבטחי המשנה שלה
ה
ה .בתחום הפפעילות ,מתק שרת
ת משנה לשנה
מתחדשות
גם פירוט בסעעיף 8.1.3
מסוג "עודדף הפסדים" )) (Excesss of Lossלענייין חוזים מסוג זה ראה ם
.
המשנה.
תקבלות ממבבטחי
בחוזים מסוג זה ,איין עמלות המת
ם
להלן( .כממקובל
את ההחזר המק
החל משנת  ,20007חל שינווי המגביל ת
של החברה ה
בחוזי ביטטוח המשנה ש
קסימאלי
של נזק .למררות היות הבביטוח ללקוחות בלתי
שנה במקרה ש
ממבטחי המש
אותו תקבבל החברה מ
ה יחסית
תקרה הגבוהה
שערכה החבררה ולאור הת
מוגבל מבבחינת גובה ההחזר ,לאור בדיקות ש
שנקבעה ,אין שינוי זה יוצר חשיפה מהותית לשיייר החברה.
(Quota S
 Swבעסקת בביטוח משנה יחסי )Share
חברת wiss Re
בשנת  20010התקשרה החברה עם ח
כללי ,לרבות ביטווח רכב חובה ..העסקה
,
של  25%בתחוום הפעילות ,במספר ענפיי ביטוח
בשיעור ש
ח רכב חובה.
שנת  ,2011לגבי תחום ביטוח
לא חודשהה במהלך ת
ת על מנת
חברה והן על שומרה וזאת
מגן הן על הח
שנה בתחום ,מ
החל משננת  2011חוזה ביטוח המש
שנה.
חוזה ביטוח המש
ת יעילות ה
לשפר את
הפעילות הינם חוזים
יצוין ,כי החל משנת  2009חוזי בביטוח המשננה של החבררה בתחום ה
ה.
טבע בהגנות בביטוח המשנה
שקלים .שינוי זה מנטרל את סיכון המט
מבוססי ש
ם ,AAA
שנה המדורגים
עם מבטחי מש
התקשרה בחווזים בתחום הפעילות ם
בשנת  20011החברה ה
 A+ ,A , A- ,AAלפי .S&Pה בתחום
נכון ליום  31בדצמבר  ,2011שעור ההעברה שלל סיכון הקבווצה למבטחי המשנה שלה
מהפרמיות.
הפעילות נאמד ברמה של כ 2.3% -מ
הווה מעל  10%מסך פרמיוות ביטוח
חלקם בפרמיהה בתחום מה
טחי משנה שח
להלן פרטטים לגבי מבט
בשנים המתוארות בדוח )באלפיי ש"ח(:
ם
תחום
המשנה בת
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דיררוג

22011
אחוז
א
מכלל
מ
פפרמיות
פרמיה
ללביטוח
לביטוח
משנה
מ
משנה

2010
אחוז
מכלל
ת
פרמיות
מיה
פרמ
טוח
ח
לביטוח
לביט
משננה
משנה

2009
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח
לביטוח
משנה
משנה

שם מבטח
המשנה
Swiss
Reinsu
urance
Co
Aspen
Insuran
nce UK
Ltd
XL RE
E
EUROPE

AA-

שוויץ

3,684

26%
%

96,8869

86%

9,263

44%

A

שוויץ

1,635

11%
%

-

-

-

-

A

צרפת

1,489

10%
%

P
Paris Re

AA-

צרפת

-

&P
&S

מדינה

-

-

-

2,388

11%

סעיף  8.4להלן.
ף
צה ,ראה
טחי המשנה ברמת הקבוצ
לתיאור ההתקשרות הקבוצה עם מבט
שירותים
ם
 4.7ספקים ונוותני
4
איים ,מבצעי בקרה רפואית וספקי
מוסדות רפוא
עת לעת עם בבתי חולים ,מ
הקבוצה ממתקשרת מע
ה ,ובכלל זה ,,אשפוז,
תן שירותים ררפואיים שוניים למבוטחיה
שירותי בבריאות אחרים לצורך מת
תים שלא
שיקומית ,והכל בהתיייחס לשירות
ת
אה
אמבולטוריים במרפאות ווהפניה לרפוא
ם
טיפולים א
כנזכר בסעיף זהה להלן.
הועברו לאאחריות קופות החולים נ
לספקים בכלל ולספפקי שירותים רפואיים
ם
קרה על תשללומים
הקבוצה ממפעילה מערככת מיכון לבק
ם וכן את
מה בין חשבוננות שקיבלה ובין התעריפיים המוסכמים
בודקת את ההתאמ
ת
בפרט .הממערכת
סכון בעלויות הספקים
זו הוביל לחיס
ש במערכת ו
פואי לבין הפגגיעה .השימוש
הקשר ביןן הטיפול הרפ
מולם.
.
ולייעול העעבודה
שת שירותים נלווים לסיללוק תביעות ביטוח בתחוומים שונים ,ובכללם
בנוסף ,הקקבוצה רוכש
חים רפואיים.
חוקרים ומומח
מאת עורכי דין ,ח
בתחום הפפעילות ,ת
האחריות למררבית הטיפולל הרפואי
אור העברת ה
ספק כלשהו .יצוין ,כי לא
לקבוצה אאין תלות בס
משנת ) 2010כמפורט בסעעיף  4.1.3לעעיל( ,קטן
חולים ,החל מ
דרכים לקופות הח
ם
בנפגעי תאאונות
עם זאת ,ולאורר העובדה ,ככי עדיין ישננם טיפולים רפואיים
הספקים .ם
היקף הפעעילות מול ה
תקשרות מול ספקים רפואייים ,ככל הנדדרש.
ממשיכה בהת
טוח ,החברה מ
באחריות חברות הביט
ראה סעיף  8.5לההלן.
לתיאור ההנושא ברמת הקבוצה ה
 4.8תחרות
4
מתחרות  13חברות ביטוח ,לרבוות חברות לבביטוח ישיר .החברות
ת
בתחום בביטוח רכב חובה
קבוצת הראל והקבבוצה .על פי הדוחות
ת
ת כלל,
הגדולות בבתחום ביטוח רכב חובה הינן קבוצת
החודשים
שת הגופים הגגדולים בתחוום בתשעת ה
קם של שלוש
הביטוח ,חלק
הכספיים של חברות ה
ה ל41%-
טוח בתחום זה ,בהשוואה
סך דמי הביט
על כ 39% -מס
ם של שנת  20111עמד ל
הראשונים
בשנת .20010
בתחום ומחזיקה בנתח שוק שלל כ14% -
ם
 2011הקבוצה ,מוובילה
2
של שנת
נכון לרבעעון השלישי ש
שתקד(.
)שיעור דוומה לתקופה המקבילה אש
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חברות:
נתחי שוק ,לפי ח
להלן פירווט נתוני ח
ק ברכב חובה
נתח שוק
מגד
ה שהסתיימה
דל 6% ,לתקופה
ב30/09/20111 -
איילון8% ,

הפניקס8% ,
הראלל13% ,

אליהו10% ,

הכשרת
הישוב,
9%

כלל13% ,

7%
ביטוח ישיר% ,
שירביט5% ,
ש
ביטוח חקלאי% ,
1%
שלמה ביטוח5% ,
AIG, 2%

קבוצת מנורה14% ,

השוואתי של מחירים ,גוררמים לכך
מינות מידע ה
חברות הביטוח וזמ
ת
הכיסוי הבביטוחי האחייד בכל
ת הביטוח
קרי בהחלטת הרכישה של פוליסות הבייטוח .חברות
משתנה העיק
שמחיר הממוצר הינו המ
תמקדות.
יוצא בפלחי השוק בהם הן מת
נבדלות זוו מזו במשתנים הקובעים את התעריף וכפועל א
ח אחרות
במעמדה התחרותי של ההקבוצה היננו שימוש חברות ביטוח
גורם העללול לפגוע ב
בהם עושה החב רה שימוש.
פרמטרים ם
ם שונים מהפ
בפרמטרים
סוכני הביטוח שללה ומודל
י
הינם מערך
תחרותי של ההקבוצה ם
את מעמדה הת
הגורמים המחזקים ת
חי שוק רווחייים יותר.
תמקדות בפלח
תעריפים המאפשר הת
סכמי שיתוף פפעולה
 4.9הסכמים ממהותיים והס
4
נחתם בינואר  20004הסכם
ם
הביטוח
ת הביטוח ובין מרכז הסליקה שליד אייגוד חברות ה
בין חברות
הם מעורבים כלי רכב
עקב תביעות בה
תחשבנות ב
)המכונה " -קל-כבד"( ,המסדיר את הטיפול בהת
ת דרכים
הפיצויים לנפגעי תאונות
כבדים וככלי רכב קליים ו/או אופפנועים ,כהגדדרתם בצו ה
וכן עקב תביעעות בהם
ס"א ,2001-ן
חים( ,התשס
טל הפיצויים בין המבוטח
)הסדרים לחלוקת נט
הולך רגל
בוטחים על ידי הצדדים ללהסכם זה בפפגיעה משותפפת שלהם ,בה
מעורבים כלי רכב המב
הביטוח לא הגיעו להסכמה
ח
עובדה שבמק רים רבים חברות
הנפגע מחחוץ לכלי הרכב .לאור הע
בנוגע לחבבות ,הוחלט בשנת  2006להרחיב את סמכויות מננהל המתווה ולהעניק לו סמכויות
חבות ,הן במ ישור המשפט
מחלוקות בשאלת הח
ת
בוררות ללגבי
טי והן במישוור העובדתי .המתווה
עסקיים.
אושרו על ידי הממונה על ההגבלים הע
המקורי וההן ההרחבה א
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 .5ביטוח רכב ררכוש
הפעילות
 5.1מידע כלללי על תחום ה
5
מגבלות הקבועות בחוק וובתקנות,
הכיסוי הממוענק במסגרת פוליסת בביטוח רכב ר כוש ,כפוף למ
כמפורט ללהלן.
שומרה.
רכב רכוש מתבצצעת באמצעות החברה וש
פעילות ההקבוצה בתחוום ביטוח ב
עשויים להשפפיע בעתיד עלל פעילות
שפיעים או ע
להלן מספפר מאפיינים ,מגמות והתפפתחויות המש
הקבוצה בבתחום זה.
עילות ושינוייים שחלו בו
 5.1.1מבננה תחום הפע
ח ,גניבה,
ם בגין נזק עצמי הנגרם ללרכב המבוטח
פווליסת ביטוח רכב רכוש ככוללת כיסויים
טח לצד שלישי .ניתן לרככוש פוליסה ללנזק לצד
הנגרם על ידי הרכב המבוט
וכןן נזק רכוש ה
ג' בלבד או בשיילוב עם כיסוויים נוספים.
טוח לרכב
על פי סוג הררכב (1) :ביט
ת עיקריות ע
בי טוח רכב רכוש מתחלק ללשתי קבוצות
תאם לתנאי הפוליסה
שמשקלו עד  4טון המענייק כיסויים בביטוחיים בהת
פררטי ומסחרי ש
חוזה לביטוח רכב פרטי(,
ה
ביטוח )תנאי
ח
עים בתקנות הפיקוח על עסקי
תקנית הקבוע
הת
אינם פרטיים ומסחריים עעד  4טון,
ח לרכבים שא
להלן ו (2) -ביטוח
ן
תשמ"ו 1986-כמפורט
הת
ת.
כפופה לתנאי הפולליסה התקנית
ה
שאינה
עלל פי פוליסה ש
טוחיים שנכלללים בתחום
תחום הביטוח והככיסויים הביט
ם
 5.1.2תיאאור של
חרי עד  4טוון )ביטוח
ש לצד ג' לרככב פרטי ומסח
רכוש ונזקי רכוש
ש
הפפוליסה לביטוח נזקי
מעוגנת בתקנוות הפיקוח עעל עסקי ביטווח )תנאי
צד ג'( ,למעט אופנועים ,מ
מקקיף וביטוח צ
תקנות )להלן" :תקנות רככב רכוש"
התשמ"ו 1986-ובתוספת לת
חווזה לביטוח ררכב פרטי( ,ה
נוסח ותנאים מיננימאליים
ח
תאמה( .הפולייסה התקנית קובעת
תקנית" ,בהת
ו" -הפוליסה הת
א לטובת
אם השינוי הוא
ח יכולה לשנותם רק ם
חברת ביטוח
לבביטוח מקיף לרכב אשר ח
קף הכיסוי ,ללסיכונים,
סיף הרחבות באשר להיק
התקנית ניתן להוס
ת
הממבוטח .לפולליסה
ם.
ולרכוש המבוטחים
ש
לחחבויות
כאאמור לעיל ,בתחום ביטוחי הרכב נככללים גם בביטוחים לרככבים שאינם פרטיים
סים ,נגררים ,ננתמכים ,מלגגזות ,ואופנועעים ,אשר
וממסחריים עד  4טון  -משאייות ,אוטובוס
ת.
איינם כפופים להוראות הפולליסה התקנית
 5.1.3מאפפיינים של בייטוח רכב רכווש
עד שנה.
תקופה של ד
פווליסת ביטוח רכב רכוש היינה ,לרוב ,לת
על ידי המחווקק ועל ידי המפקח
הפפוליסה כפופה ,כאמור לעיל ,למגבלו ת שהוטלו ע
בממסגרת הפוליסה התקנית ))ראה סעיף  5.1. 4להלן(.
משתנים ,כגוןן :סוג הרכב ה
תלוי במספר מ
לביטוח רכב רכוש אינו אחיד ות
ח
תעריף
הת
המבוטח,
שלו ,גילו של הנהג והגבללת מספר הנהגים הרשאיים לנהוג
התביעה המצטבר ש
ה
ניססיון
מום.
תעריף מקסימ
בררכב .התעריף מאושר על ידדי המפקח כת
שך זמן קצר בבין קרות
בתחום זה מתאפיינות בכך שהןן מתגבשות בבמהירות ומש
ם
תבביעות
קצר"( .עם זאת ,בגין כיסוי צד ג' משך
התביעה )"זנב תביעות ר
מקקרה הביטוח לבין יישוב ה
תר.
זממן יישוב התביעה ארוך יות
 5.1.4מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם החלים על תחום הפעיללות
קוח וחוק
חלות על מבבטחים ,לרבות חוק הפיק
הפעילות כפוף להורראות הדין הח
ת
תחחום
תפרסמות
חווזה הביטוח ,והתקנות שהוצאו על פ יהם וכן להווראות המפקח ,כפי שמת
מעעת לעת.
המרכזיות החלות על הקבוצה בכללל פעילותה ,רראה סעיף  88.2להלן.
ת
לממגבלות החקייקה
ה בתחום
החלות על הקבוצצה בפעילותה
ת
תמצית הוראוות הדין המררכזיות
לההלן יפורטו ת
שנה האחרונה בתחום
עיקרי ההוראות ההרגולטוריות שפורסמו בש
י
ביטטוח רכב רכווש ,וכן
זהה:
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 5.1.5הורראות הדין
מ"ו1986-
תנאי חוזה לבביטוח רכב פרטי( ,התשמ
קי ביטוח )ת
 תקנות הפיקוח על עסק
ש"(
)להלן" :תקננות רכב רכוש
טוח רכב רכווש .הפוליסה התקנית
סח הפוליסה התקנית לביט
בעות את נוס
התקנות קוב
המבוטח.
מאלי ,שניתן ללהרחיבו אך וורק לטובת ה
מהווה סל ככיסויים מינימ
ת לרכב,
ש ,המתייחס לשינוי בפולליסה התקנית
לתקנות רכב רכוש
ת
תיקון
בהתאם לת
הצעת הביטוח ,עעל כיסויים מסוימים
ת
הפוליסה למבבוטח לוותר ,בשלב
מאפשרת ה
מקיף ללא
קיף ,ביטוח מ
כך שהמבוטח ייכול לבחור בבין ביטוח מק
)ראה סעיף  5.2להלן( ך
גניבה ,ביטוח מקיף ללא כיסווי מפני תאונות וביטוח צד ג' בלבד ,ובתנאי
ה
כיסוי
.
המבטח.
על ידי
שר תועדה ל
בהודעה מפורשת אש
ה
עשה
שהוויתור נע
לתקנות רכב רכוש .לפרטים
ת
טת תיקון שללישית
בחודש יולי  2010פרסם המפקח טיוט
קונים המוצעיים בטיוטה רראה להלן.
אודות התיק
שים )מניעת גניבות(,
הגבלת השימוש וורישום פעוללות בחלקי רכב משומש
ת
 חוק
תשנ"ח19998 -
כללי או תיקון וכן נהלי
י
לשם פירוק
ם
החוק קובע נהלים לענייין מכירת כללי רכב
את רישיון הרכבב לרשות
המבטח להחזיר ת
ח
חילוף .החוק מחייבב את
.
רישום לגבי חלקי
המבטח את כלי הררכב שלא
ח
הועבר לשם פירוקק כללי .באם מוכר
ר
הרישוי אם הרכב
הרכב ולא
חובה על המבבטח להחזיק את רישיון ה
טרות תיקון ,ח
למטרות פיררוק אלא למט
להעבירו לידדי הרוכש עד אשר ימציא הרוכש לידי המבטח רישייון מאת מוסךך מורשה
שר הוחלף נררשם כדין
אישור כי החלק אש
ר
ת חלק,
כי הרכב תוקן כנדרש או בעת החלפת
ת הגבלת
חוק הנ"ל פוררסמו במאי  2007תקנות
הוראות החוק הנ"ל .מכוח הח
ת
לפי
ת( )ניהול יומןן ורישום
מניעת גניבות
פעולות בחלקי רכב משומשים )מ
ת
השימוש וריישום
על גניבת חלק והגבלת השיימוש בחלקי רכב( ,תשס"ז ,2007-המסדדירות את
בו ,דיווח ל
חילוף של כלי רכבב.
ף
רישום חלקי
ם
נושא
ק מכירת
אות( ,התשס""ח") 2008-חוק
משומש )זכאות למיידע וגילוי נא
ש
 חוק מכירת רכב
ש"(
רכב משומש
קובע ,בין היתר ,כי מי שרכש ררכב משומש זכאי לקבל מכל מבטח שבביטח את
,
החוק
מו בעד הרכב ופירוט סוג הנזק או
סכום תגמולי הב יטוח ששולמ
ם
הרכב מידע אודות
לגבות תשלום בעד ההוצאות הכרוכות
ת
הערך שבשלם שוולמו .מבטח רשאי
ך
ירידת
ת רכבים
החוק מטיל עעל מבטח חובבת שמירת מסמכים אודות
במסירת מידע כאמור .ה
שבוטחו על ידו למשך שבבע שנים.
התשע"א-
מפגעים )מניעת רעש( )תיקון( ,ה
ם
מניעת
אר  2011פורסמו תקנות למ
 בחודש ינוא
תקנות למניע ת מפגעים ))מניעת רעש( ,תשנ"ג ,19992-אשר
 ,2011המתקנות את ת
ההגבלות
של האזרח ,ככך שיוחמרו ה
הרעש בסביב תו הפרטית ש
חתת מטרדי ה
מטרתן הפח
ממקורות
על גרימת ררעש .התיקון הרחיב את ההשעות בהן חל איסור על גגרימת רעש מ
מערכת אזעקה קוללית בכלי רככב .מועד
ת
איסור על הפפעלת
שונים ,ובין היתר גם א
חצי שנה
אזעקה ברכב כאמור לעיל ,הינו בתוך ח
של איסור הפעללת מערכת הא
תחולתו ל
התקנות ,ובמקקרה של רכבבים ישנים בהם הייתה מערכת
סומן של ת
ממועד פרס
הסיר ו/או ללנתק את
ת ידרשו בעללי הרכבים לה
סום התקנות
פני מועד פרס
האזעקה לפ
תחולתן של התקנות .להערכת החברה ,ייתכן
עד תום  6שנים ממועד ת
האזעקה ד
ת במידה
מאיסור הפעללת אזעקה קוולית בכלי רככב תגדל שכייחות הגניבות
וכתוצאה מ
ה ,בהיקף
אך ככל הנראה
ואחוז מסוים מהגניבות ,שאזעקות א לו היו מונעות ,יתרחש ,א
לא מהותי .הערכת החבברה הינה מידדע צופה פני עתיד ,המבווסס על פעיללותה של
קיימת אי
מש עקב נסיבבות לגביהם ק
חום זה .הערככה זו עלולה שלא להתממ
החברה בתח
ודאות גבוהה במועד הדווח.
הצצעות חקיקה


חוק הפיקוח עעל שירותים פיננסיים
מית הצעת ח
בחודש מאי  2010עברה בקריאה טרומ
שנגרם לו נזק של  50%לפחות(,
)ביטוח( )תייקון -איסור לתקן או ללשקם רכב ש
של מבטחים לתקן רכב או לשקמו
הצעה ,תוגבלל האפשרות ש
התש"ע .20010 -על פי הה
תאונה.
שוויו עובר לת
במקרה של אובדן של  500%ומעלה מש
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תיקון הפולייסה התקנית בענף ביטוח רכב מנועי

מה טיוטה שללישית לתקנוות הפיקוח על עסקי ביטווח )תנאי
בחודש יולי  2010פורסמ
השינויים על פי הטיוטה  -קביעת
חוזה לביטוח רכב פרטי( ,התשמ"ו .198 6-עיקרי ה
אה לפיה
שאינו נכלל בבמחירון על פפי הערכת שוווי שתצורף למפרט; הורא
שווי רכב ש
לאחר תשללום תגמולי הביטוח אוו החלפת הרכב יהיה ררשאי המבטח לקבל
את זכויותיו בברכב ,למעט אביזרים ומככלולים שבגינם אין המבווטח זכאי
מהמבוטח א
קביעה כי
הוראות לעניין תשללום תגמולי ביטוח בשל נזק חלקי; ק
ת
לתגמולי ביטוח;
חובת גילוי לגבי נזקים שאירעו לרככב או לצד שלישי בשלווש השנים האחרונות
התקופה שבה הרכב לא היה
ה
סיכונים הכלוולים בביטוח  ,לא תחול ללגבי
כתוצאה מס
למבטח מחוב מבווטח בגין
ח
קיזוז
מבוטח; וכן הוראה בדברר אפשרות ק
בבעלות המ
פוליסות.
הססדרים בענף
שמאי ביטוח רכב
י
 הסדר
סק הדין של בבית המשפט העליון מאפרריל  2001לענניין שמאות ככלי רכב ,
בעקבות פס
שמאי הרכב ,תוך מתן
טרתו צמצום ניגוד הענייניים בפעולות ש
קח חוזר שמט
פרסם המפק
שימה רחבה של שמאים בפריסה
מבוטח לבחוור שמאי רככב מתוך רש
אפשרות למ
לשמאים ומנגנוני עררעור על
ם
ארצית .בחוזר נקבעו ,בין היתר ,ג ם כללי פעולה
שומות.
מצום ניגוד העניינים
הטיפול בנושא צמ
ל
חוזר המרכז את
באפריל  ,20007פורסם ח
האמור .בענניין שמאות בביטוח רכב )ררכוש וצד ג( ,הקובע ,בין היתר ,הוראות בדבר
ת השמאי
טחים ,הגברת מעורבותם בבהליך בחירת
הרחבת הגילוי הנוגע לזככויות המבוט
שקיפות כלפי המבוטחים בבהליך שומת הנזק.
והרחבת הש
5



אודות היסטוריית כלי רכב
ת
מאגר מידע
ר
הקמת
ם להסדר
קיים על מתן פטור בתנאים
בחודש יוני  2010החליט הממונה על הגבלים עסק
טוח בע"מ ומבטחים
טוח ,מרכז ההסליקה של חברות הביט
בין איגוד חברות הביט
היסטוריית תאונות כללי רכב .המאגר יכלול
ת
גר מידע בנוגעע ל
נוספים ,על הקמת מא ר
מבטחים קודמים ,פררטים על
ם
הרכב,
כב שיירשמו בבו  -פרטי ר
פרטים אודות כלי הר ב
על נזקי תאוננות .המידע בבמאגר יהיה זזמין הן לציבוור רוכשי
טוח ,פרטים ע
תביעות ביט
התחרותי
אור החשש ה
חים שיצטרפו למאגר .לפי ההחלטה ,לא
משומש והן למבטח
ש
רכב
ת הפטור
טה הממונה להתנות את
חרות ,החליט
במידע יביא לפגיעה בתח
שהשיתוף ב
טה ,וכן לקצובב אותו לתקופה של שלוש שנים.
בתנאים המנויים בהחלט

הלקוחות
ת ובתמהיל ה
חום ,ברווחיות
הפעילות בתח
 5.1.6שיננויים בהיקף ה
הייקף הפעילות
החודשים הראשונים של שנת
ם
עת
של חברות ההביטוח לתשע
בההתאם לדוחות הכספיים ש
ביטוח רכב ררכוש נרשמה יציבות בפררמיה בשנת  20111לעומת התקופה
 ,20111בתחום ב
בתחום ביטוח רכב רכוש שונה מהגידול
ם
בשנת  .2010יצוין ,כי קצב הגגידול
ת
הממקבילה
ת ,בין היתר ,ללאור העובדה שמרבית חבברות הליסינג המהוות
בההיקף התחום במשק ,וזאת
ח.
חברות הביטוח
עצמן באמצעות ח
ן
חות את
תי בשוק הרכב אינן מבטח
מררכיב משמעות
טו ,של הקבווצה ,הסתכמ ו בשנת  20011בסך של כ 904 -מיליווני ש"ח,
הפפרמיות ברוט
שנת  .2010בנטרול אי חידדוש התקשרוות בשנת
לעעומת סך של כ 902 -מילייוני ש"ח בש
טו בשנת  22011לעומת
הפרמיה ברוט
ביטוח כלי רכב כבבדים ,גדלה ה
ח
 20111עם סוכן בקשר ל
טחים.
מגידול במספר כלי הרכב המבוט
ל
עור של כ 8% -הנובעת בעעיקרה
שננת  2010בשיע
רוווחיות
מתקפות ונכונות התעריף בו משתמש המבטח,
מושפעת ,בין היתר ,מ
,
הררווחיות בתחום
ת.
החיתום ושכייחות הגניבות
הוצאות ,שמיירה על נהלי ה
הככנסות מהשקעות ,שיעור ה
ענף בכללותו הפסד מצרפיי של 139
שים הראשונים של שנת  ,201 1הציג הע
תשעת החודש
בת
החודשים
ש"ח בתשעת הרבעונים ה
מייליוני ש"ח ,ווזאת לעומת רווח של  1770מיליוני ש
5

הביטוח בישראל ואח' נ' המפקח על ההביטוח ואח' ,פ""ד נה ).625 (3
ח
בג"ץ  7721/96איגודד שמאי
ץ
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חיתומיות
קרו מהרעה בבתוצאות הח
הרראשונים של שנת  .2010הקיטון ברוו ח נובע בעיק
תר  -מירידה בהכנסות מההשקעות.
וב אופן שולי יות
של כ 55 -מיליוני ש"ח לעוומת רווח
הההפסד לפני מס של הקבוצה ,בשנת  20011הינו בסך ש
תחרות בענףף שגרמה
שנת  .2010הההפסד נובע בעיקר מהת
שלל כ 7 -מילייוני ש"ח בש
שלומי התביעעות ועדכון בהערכת
עת הנגבית וומגידול בתש
מיה הממוצע
שחיקה בפרמ
לש
ה לפרמיה
קרו מהפרשה
סך של כ 29 -מיליוני ש"ח )הנובע בעיק
הביטוחיות בס
הההתחייבויות ה
בהכנסות מהשקעות בבסך של כ 15 -מיליוני
ת
בחחסר בסך של כ 18 -מיליונני ש"ח( ,מירי דה
ש"ח .הגידול בבהוצאות
הלה וכלליות בסך של כ 14 -מיליוני ש
בהוצאות הנה
ש""ח ומגידול ב
וכלליות נובע ברובו מגידול במצבבת העובדים.
ת
הננהלה
משנה בתחום
ה
בהסדרי ביטוח
י
 5.1.7שיננויים
הלן.
ראה סעיף  5.6לה
תיאור השינויים בהסדרי בביטוח המשנהה בתחום ה
לת
שירותים
 5.2מוצרים וש
5
סויים ביטוחייים .התנאים המלאים
תי של מוצריי ביטוח וכיס
סעיף זה כולל תיאור כללי ותמצית
אור הינו
המפורטים בכל פוליס ה ו/או חוזה ביטוח ,לפי העניין .התיא
ם
ם הם התנאיים
והמחייבים
לצרכי דוחח זה בלבד וללא ישמש לצררכי פרשנות ההפוליסה.
ססות על הפווליסה התקניית )למעט רככב מסחרי מעעל  4טון
רכב רכוש מבוס
ת לביטוח ב
הפוליסות
ק לטובת
מורה אך ורק
שנות תנאי הפוליסה האמ
ברת הביטוח רשאית לש
ם( ,כאשר חב
ואופנועים
המבוטח.
הקבוצה מעניקות כיסויים כדלקמן:
פוליסות ההביטוח של ה
)א(

בגין נזק לרכב כתוצאה
ן
מסחרי לרבו ת משאיות(  -כיסוי
קיף )פרטי ומ
בייטוח רכב מק
ת הרכב ,נזק שנגרם תוך כדי גניבת הרכב ,נזק
כתוצאה מאש ,גניבת
ה
תאונה ,נזק ללרכב
מת
סערה ,שלג ובברד( ,נזק לררכב כתוצאה ממעשה
טבע )שיטפון ,ס
כתוצאה מנזקי ע
ה
שננגרם
לרכוש של צד שליישי.
ש
שגרם הרכב
ם
מו( ,נזק
זדדון )למעט על ידי המבוטח או מי מטעמ

)ב(

הסיכונים המפורטים בס"ק א'
ם
אונות  -כיסוי ביטוחי של כל
בייטוח מקיף לללא כיסוי תא
צאה מתאונה..
עיף נזק כתוצ
לעעיל ,למעט סע

)ג(

בייטוח מקיף ללא כיסוי גנייבה  -כיסוי ביטוחי של ככל הסיכונים המפורטים בס"ק א'
לעעיל ,למעט גניבת הרכב.

)ד(

שלישי  -הגנהה על המבוטח מפני אחרריותו לנזקים שנגרמו
ות כלפי צד ש
בייטוח אחרי ת
אה משימוש בברכבו.
שלישי כתוצא
לררכוש של צד ש

)ה(

בייטוח אופנועים.

)ו(

מן :כיסוי
הכיסוי כדלקמ
הבסיסי ,הקבבוצה מאפשר ת למבוטח ללהרחיב את ה
בננוסף לכיסוי ה
משנות דגם אחרונות
חדש תמורת הישן שניזוק )לרכבים מ
אדמה ,רכב ח
לננזקי רעידת א
רדיו דיסק חליפי ,ביטוח
ו
אובדן גמור( ,ביטוח רדיו טייפ או
בללבד ולמקרה ביטוח של א
סלול ייחודי ללכלי רכב
סף ,קיים מס
שבבר שמשות ,שירותי גריררה ומתן רכב חליפי .בנוס
שירותים והטבות למבוטח ,עם אפשרות
ם
פררטיים בלבד ,המאפשר סל רחב יותר של
לפפרמיה מוזלת.

)ז(

התאם לניסיוןן הנזקים
מעת לעת בה
צוי בפיקוח וההוא מעודכן מ
תעעריף ביטוח ררכב רכוש מצ
ם בתחום
היא אי התערבות בתעריפים
קח ,נכון למו עד הדוח ,א
מדיניות המפק
וללמגמותיהם .מ
זהה.
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 5.3פילוח נתוונים עבור מוצרים ושירות
5
חום ביטוח רככב רכוש
הקבוצה בתח
להלן טבללה הכוללת ננתונים לגבי התפלגות הפפעילות של ה
ש"ח(:
)באלפי ש"
2011

2010

2009

פרמיות ב רוטו )כולל דמים(
שייר עצמי
פרמיות בש
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
ברוטו

904,3522
740,6699

902,069
668,572

8777,843
6775,426

705,041

638,300

6007,760

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
בשייר

549,8522

477,377

4888,990

לעיל.
עיף  5.1.4ל
מיות ראה סע
הכנסות מפרמ
התפתחות הה
לעניין הססברים בדבר ה

בתחום רכב רכוש ,בברוטו )באלפפי ש"ח(:
ם
תביעות המשוולמות
פילוח הת
20111

2010

2009

גניבות
תאונות
נזקי טבע
אחר
סה"כ תביעעות משולמות
תחייבות בגין חוזי ביטוח ברוטו
שינוי בהת

69,0662
523,0336
1,1662
68,8669
662,1229
42,9112

62,860
502,814
1,534
59,776
626,984
11,316

666,232
4772,758
1,221
554,635
5994,846
12,914

חוזי
התחייבות בגין ח
סה"כ תשללומים ושינוי בה
ביטוח ברווטו

705,0441

638,300

6007,760

 5.4לקוחות
5
ח בתחום
בתחום בייטוח רכב רכוש ,מבטחת הקבוצה בעיקקר לקוחות פפרטיים .לקבווצה אין לקוח
סות הקבוצה וכן אין
 10%או יותר מסך הכנס
מנו מהוות %
הכנסותיה ממ
ביטוח רככב רכוש ,שה
ספר מצומצם של לקוחות בתחום זה.
בודד או במס
תלות בלקוח ב
לקבוצה ת

מבוטחים פרטיים
ולקוחות עעסקיים קטנים
ציי רכב וקקולקטיביים

ביטוח בשנת
ח
דמי
) 2011אלפפי ש"ח(

שיע ור מסך
ההככנסות
לשנ ת 2011

שנת
דמי ביטוח בש
) 2010אלפי ש""ח(

שיעור מסך
ת
ההכנסות
לשנת 20110

804,873
99,479

889%
111%

838,924
63,145

89%
11%

תיה בתחום בביטוח רכב רככוש .לפי
צה על מאפיינים קבועים של לקוחות
בנוסף ,לאא ידוע לקבוצ
על כ 66% -לעוומת 71%
הערכת הקקבוצה ,שיעור החידושים בתחום רכב רכוש בשנת  2011עמד ל
טוחי רכב
עסקה גדולה בתחום ביט
מאי-חידוש ע
בשיעור החידדוש נובעת מ
בשנת  .20010הירידה ב
שאינו פרטטי ומסחרי עד  4טון .שיעור הלקוחות אשר רכשו בביטוח רכב רככוש וביטוח ררכב חובה
ביטוח רכב רכוש בשנת  2011הינו  64%לעעומת שיעור של 67%
ח
שרכשו
מתוך כללל הלקוחות ש
בשנה קודדמת.
מתוארות בדווח:
דמי ביטוחח לפי שנות וותק לקוחות במונחי מחזו ר דמי ביטוח לתקופות המ
מספרר שנות ותק
ללא ותק
ותק שנה
ותק שנתייים
ותק
שלוש שנות ק
למעלה מש
סה"כ

דמי הביטוח באלפיי ש"ח
י
2009
2010
2011
359,915
369,848
361,741
201,904
207,476
198,957
140,455
144,331
126,609
175,569
180,414
217,044
877,843
902,069
904,352
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2011
40%
22%
14%
24%
100%

שיעור מסך הכנסות
2009
2010
41%
%
41%
23%
%
23%
16%
%
16%
20%
%
20%
100%
%
100%

 5.5שיווק והפפצה
5
טים לגבי
הקבוצה ממשווקת את פוליסות הבביטוח שלה בבאמצעות סוככנים עצמאייים .להלן פרט
חום פעילות רכב רכוש:
שיעור העעמלות )כולל מע"מ( מפרמייה ברוטו בתח
שיעור עמללות מפרמיה בררוטו

2011

2010

20009

20%

20%

220%

מתחום הפעיללות.
תו בתחום עוללה על  10%מ
לחברה איין סוכן אשר היקף פעילות
ראה סעיף  8.7ללהלן.
לתיאור ההנושא ברמת הקבוצה ,ה
שנה
 5.6ביטוח מש
5
חום ביטוח רככב רכוש
ח ,לרבות תח
המשנה בכל ענפי הביטוח
התקשרויוות הקבוצה עם מבטחי ה
ה.
ת משנה לשנה
מתחדשות
מה של כ-
תחום הפעילות נאמד ברמ
שנה שלה בת
שעור ההעעברה של סיכון הקבוצה למבטחי המש
ם מבטחי
ת ,מתקשרת הקבוצה עם
חום הפעילות
למועד הדוח .בתח
ד
כ 18.1% -מהפרמיות ,נכון
שלה הן בחוזזים יחסיים ווהן בחוזי אקקסס אוף לווס ,להגנה כננגד אירועים חריגים.
המשנה ש
המדורגים
טחי משנה ה
התקשרה בחוזים בתחום הפעילות עם מבט
ש
החברה
בשנים  20110ו 2011 -ה
.S&P
 A- A+לפי P
+,A,,AAה בתחום
סך פרמיות בביטוח המשנה
תחום מהווה מעל  10%מס
שחלקם בפרמיה בת
ם
שנה
מבטחי מש
בתקופות המתוארות בדוח:
ת
ש"ח(
)באלפי ש"
2011

20009

2010
אחוז
מכלל
פרמיות
לביטוח
משנה

פררמיה
לבביטוח
שנה
מש
137,6997

68%
23%
-

שם מבטח
המשנה
Swiss
Reinsura
ance Co

P&S

מדינה

פרמיה
ח
לביטוח
משנה

אחוז
מכלל
פרמיות
לביטוח
משנה

פרמיה
לביטוח
משנה

AA-

שווייץ

1334,861

82%

131,293

56%

Trans Re
e Zurich

A+

שווייץ

-

-

43,992

19%

47,1002

NER RE
PARTN

AA-

אנגלליה

-

-

26,225

11%

-

דירוג

אחוז
מכלל
פרמיוות
לביטווח
משנה
ה

מתקבלת עמלת מסיררה ממבטחי ה
ת
כמקובל בבחוזים מסוג זה,
המשנה ,המחושבת כשיעור מהיקף
ת
תאם
הפרמיה ההמועברת .שייעור העמלה משתנה בהת
שנת הדוח
לתוצאות העסקיות .ייצויין ,כי בש
שפרמיית
בגין חלק מהפעיילות בענף רככב מסחרי מעעל  4טון ,כך ש
חל שינוי בהסכם ביטוח משנה ן
טח המשנה.
תקבלת ממבט
המשנה כווללת את מרככיב הדמים ובבמקביל גדלהה העמלה המת
קבוצה עם מבבטחי המשנהה ובפרט התקשרות בהסככם ביטוח משנה רב-
לתיאור ההתקשרות הק
ראה סעיף  8.4להלן.
 ,Multi-Lה
ענפי Line
שירותים
ם
 5.7ספקים ונוותני
5
לקבוצה ההסכמים עם מוסכים שוניים לצורך מת
תן השירותים למבוטחים בבקרות אירועע ביטוחי.
אחרים לפיהם מבוטח אשר
ם
ספים
שרה בהסכמיים עם נותני שירותים נוס
כמו כן ,ההקבוצה התקש
ת שרכש.
טי ,יקבל שירוות בהתאם לכתב השירות
הפוליסה שלו כוללת את סוג השירות הרלבנט
תי גרירה לרכבב ,שירותי תייקון שבר
טח הינם ,בין היתר ,שירות
ם השונים הנייתנים למבוט
השירותים
שמשות בברכב ,שירותי רכב חלופי ועוד.
שת שירותים נלווים לסיללוק תביעות ביטוח בתחוומים שונים ,ובכללם
בנוסף ,הקקבוצה רוכש
ספים.
חלפים וספקים נוס
ם
אים ,מוסכים ,ספקי
חוקרים ,שמא
מאת עורכי דין ,ח
בתחום הפפעילות ,ת
תיאור הנושא ברמת הקבווצה ראה
תחום זה .לת
ספק כלשהו בבפעילותה בת
לקבוצה אאין תלות בס
סעיף  8.5להלן.
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 5.8תחרות
5
מרבית חברות הביטוח ,לרבבות חברות ללביטוח ישיר.
בתחום בייטוח רכב רכוש פועלות מ
מובילה בתחוום בשנת
על פי הדדוחות הכספייים של חברות הביטוח ,קבוצת הראל הייתה המ
קה הראל בננתח שוק שלל 15.7%
ת  2011החזיק
שים הראשוננים של שנת
תשעת החודש
הדוח .בת
תח שוק שלל 15.2%
המקבילה בשנת  .20010הקבוצה מחזיקה בנת
ה
פה
 16.6%בתקופ
לעומת %
וזאת בדומה לתקקופה המקביללה בשנת .20010
וממוקמת במקום השני במשק ,ת
ברות מוצגים בתרשים לה לן:
נתוני נתחח שוק לפי חב
מגגדל7% ,
איילון7% ,

תקופה
לת
תיימה ב-
שהסת
2011
30/09/2

5%
אליהו% ,
הכשרת
הישוב,
6%

הפניקס12% ,
1

הראל16% ,

בייטוח ישיר,
8%

כלל12% ,

שירביט5% ,
לאי,
ביטוח חקל
2%

AIG,
 3%שלמה
ביטוח,
3%

קבו צת מנורה,
15%

המוצר הוא ה
הכיסוי הבביטוחי האחיד בהתאם ללפוליסה התקקנית מוביל ללכך שמחיר ה
המשתנה
הקבוצה דגש בתחום זה על
ה
שמה
בוטח לרכוש פוליסת ביט וח .אי לכך ש
העיקרי בבהחלטת המב
מובחנות וכולללים הטבות ייחודיות
המותאמים ללאוכלוסיות מ
תעריף תחחרותי ומוצריים ייחודיים ה
לאותן אוככלוסיות.
ה ,המודל
תחרותי של ה קבוצה הינם מערך סוכני הביטוח שלה
את מעמדה הת
הגורמים המחזקים ת
קשרות עם ררשת של מוסככים לנוחיות מבוטחיה.
התעריפי בבו היא משתמשת וכן התק
מחירים מכוונת על ידי
החלטת הרכיישה של הצרככן ,שחיקת מ
תנה מרכזי בה
ת המחיר משת
בשל היות
ה שוטפת
מבצעת בדיקה
ה .הקבוצה מ
תי של החברה
מדה התחרות
עלולה לפגוע במעמ
ה
תחרים
אחד המת
ת עצמה למתררחש בשוק.
של התערריף ורמת ההננחות על מנת להתאים את
 5.9הסכמים ממהותיים והס
5
סכמי שיתוף פפעולה
הישראלי
טוח למרכז ה
תם הסכם לשיתוף פעולהה בין איגוד חברות הביט
בחודש ממאי  2002נחת
שיבוב בין
בנושא תביעות ש
א
ם"( ,לפיו מחלוקות
לבוררות ויישוב סכסווכים בע"מ )ללהלן" :בנועם
אינו עולה
רכוש בסכום שא
ש
אלו שאינן( בגין רכב
חברות בייטוח )הן כאללו החברות באיגוד והן כא
מוסד בנועם ))מוסד זה
לבית המשפט אללא תתבררנה באמצעות מ
ת
תוגשנה
על  1000,000ש"ח ,לא ת
נמצא בבעעלות פרטית ונבחר על ידדי איגוד חברוות הביטוח( .החלטת הבוררר בהליך זה מחייבת,
תביעה או
סד בנועם בת
התשלום למוס
ת הביטוח .ה
מסלקת איגוד חברות
ת
צעות
תתבצע באמצ
והגבייה ת
הגבלים עסקייים והוא
הממונה על ה
אושר על ידי ה
הביטוח .הסכם זה א
.
בבוררות ממוטל על חברות
בתוקף עדד מאי  .2011הצדדים פנו ללממונה על ההגבלים עסקיים ,לצורך חיידוש הסכם זזה ,לאחר
שנים.
ם
חודש מאיי  2011וקיבלו היתר לתקופה נוספת ש ל שלוש
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אחר
 .6ביטוח כללי א
ש ,וביטוח
ם עיקריים :בייטוח חבויות ,ביטוח רכוש
שלושה ענפים
עילות הקבוצהה בתחום זה מתמקדת בש
פע
ה נכללים
ועובדים זרים( .כמו ככן ,בתחום זה
ם
חו"ל
תאונות אישיות ,נסיעות לח
ברריאות לטווח קצר )כגון :ת
שר היקף פעיללותם אינו מההותי.
יתר ענפי הביטטוח הכללי אש
טוח כללי מתבבצעת באמצעעות החברה ושומרה.
עילות הקבוצהה בתחום ביט
פע
הייחודיות
חלות על כל הענפים בתחום זה וכן ההוראות ה
הלן יפורטו הההוראות הרלוונטיות הח
לה
ם בתחום.
ענפים השונים
לע
הפעילות
 6.1מידע כלללי על תחום ה
6
הביטוחים
ט
חבויות,
בענף ביטטוח חבויות נכללים כל ביטוחי הח
למעט ביטוח רככב חובה .ה
מקצועית ,אחריות דירקטורים
,
ם בענף זה היינם :ביטוחי אחריות מעבבידים ,אחריוות
העיקריים
ס וביטוח
מוצר ,ערבות חוק מכר ,בייטוח כלי טיס
אחריות צד שלישי ,אחריות המ
ת
שרה,
ונושאי מש
כלי שיט.
ת ,ביטוח
ביטוח מקיף דירות
ח
ענף ביטוחח רכוש מענייק למבוטח ככיסוי נגד נזקק פיזי לרכוש וכולל
תאות )להלן" :ביטוח
קים למשכנת
בתי עסק ,ביטוחי מבנה ללווי הבנק
אובדן רככוש ,מקיף ב
מי ,ביטוח הננדסי ,ביטוח ייהלומים.
משכנתאוות"( ,ביטוח ימ
ח נסיעות
צרות טווח ובבכללן ביטוח
ת ביטוח קצ
תחום זה נכלללים פוליסות
בביטוחי הבריאות בת
טוח עובדים זררים ותיירים.
לחו"ל ,ביטטוח תאונות אישיות וביט
א נכללו בתחוומי הפעילות לעיל ואינם מהותיים
ביתר ענפפי הביטוח נכלללים ענפי ביטוח אשר לא
חים אלו
ובין אם כקבוצה .בין ביטוח
ן
ם בנפרד
דיים לתווצאות העסקיות של החבברה ,בין אם
ה וביטוח
ביטוח דמי מחלה
ח
סיות(,
)ערבויות ביצוע ועררבויות פיננס
ת
נכללים בביטוחי ערבוייות
סיכונים אאחרים.
עשויים להשפפיע בעתיד עלל פעילות
שפיעים או ע
להלן מספפר מאפיינים ,מגמות והתפפתחויות המש
הקבוצה בבתחום זה.
עילות ושינוייים שחלו בו
 6.1.1מבננה תחום הפע
בייטוח חבויות
בי טוח חבויות הינו ביטוח המכסה את המבוטח בגגין אחריותו כלפי צד ג' ,כתוצאה
אלא גבול
חדל של המבבוטח .בביטווחי חבויות ללא נקבע סככום ביטוח א
מממעשה או מח
אחחריות שהינו הסכום המקסימאלי בו י ישא המבטח במקרה של נזק בתוספת הוצאות
ה ,אך מאחרר ומדובר
של פוליסות הביטוח היננו לרוב לשנה
שפטיות סביררות .תוקפן ש
מש
שלמעשה אינננו המבוטח ,בירור תביעות אלו הינו מורכב ואורךך זמן רב
בננזק לצד ג' ש
ארוך"(.
)"זזמן תביעות א
בייטוח רכוש
צה ביטוחים ללפרטים ולבת
מציעה הקבוצ
בבביטוח רכוש מ
תי עסק.
טען )ימי
הינו פוליסה לתקופה של עד שנה בדדרך כלל ,למעעט ביטוח מט
בי טוח רכוש ה
בפוליסה פתוחה )הככיסוי ניתן עבור כל משלוח בנפרד( ,ווביטוחים
ה
ואאווירי( אשר ננכלל
ט.
של כל פרויקט
הננדסיים הנערככים בהתאם ללפרקי הזמן ש
בייטוח בריאות )טווח קצר(
בבביטוחי בריאות )טווח קצרר( מציעה הקבבוצה ביטוח ללפרטים ולקבבוצות.
שהינן לרוב לתקופפה של שנה ..בביטוח
ן
זה כוללים פו ליסות
בי טוחי הבריאוות בתחום ה
או בארץ ,לפי העניין.
הייה בחו"ל א
נססיעות לחו"ל ולתיירים הכייסוי מותאם ללתקופת השה
נכללו בתחום
ו
 6.1.2תיאאור של ענפי הביטוח והכייסויים הביטו חיים ש
ביטוח חבויות
ח
6.1.22.1
מבוטח בשל חבות שהוא עשוי לחוב בה בשל
ענפי החבויות מככסים את המ
סח חדש[
פקודת הנזיקין ]נוס
ת
ט מתוקף הוראות
אחרייותו מתוקף ככל דין ,ובפרט
)להלן" :פקודת הננזיקין"(.
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חבויות ,הינם כדלקמן
ענפי הביטוח המררכזיים בהם עוסקת הקבווצה בענף הח
ה בסעיף
זה ראה הרחבה
סגרת ענף ה
)לענייין הפוליסות והמוצרים ההמוצעים במס
 6.2ללהלן(:
אחריותו לנזקי גוף הנגרמים
ו
ביטוח חבות מעבבידים  -כיסווי למבוטח בבגין
ח
חבות לפי
מכוסה היא ח
ח .החבות המ
לעובד בשל ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח
או לפי חוקק האחריות למוצרים פגגומים ,התש""ם,1980-
פקודדת הנזיקין א
חוק הביטוח הללאומי ]נוסח משולב[,
טוח הינו שיוורי ,מעל הכייסוי לפי ק
והביט
התשנ"ה .1995-הבביטוח נערך בבדרך כלל על בבסיס אירוע.
חריות כלפי צצד שלישי מככסה את
שלישי  -הפוליסה לביטוח אח
י
ביטוח צד
ח
רכוש שנגרמו לצצד שלישי
נזקי גוף או ש
טח על פי כל דין ,בגין י
תו של המבוט
חבות
ש במהלך
שאיננו עובד המבווטח בשל נזקק שנגרם מאיירוע תאונתי אשר התרחש
ת הכיסוי
המבוטח את
פת הביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש ה
תקופ
בסיס אירוע.
ס
טוחי .ביטוח זה נערך בדרךך כלל על
הביט
ביטוח אחריות מקצועית  -בייטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין
ח
שי ,בין אם הינו לקוח
ת שתוצאתו ננזק לצד שליש
תו המקצועית
כשל בביצוע חובת
אחריות מקצועית ננערך על בסייס הגשת
ת
המבוטח ובין אם לאו .בייטוח
של ה
עה.
תביע
של המבוטח בגין נזק
את חבותו ש
המוצר  -ביטווח המכסה א
ביטוח אחריות ה
ח
אחר שפסקו מלהיות
שווקו על ידו ,לא
ו
מוצרים שיוצ רו או
שנגררם על ידי מ
סיס הגשת תבביעה.
זה נערך על בס
קתו .ביטוח ה
בחזק
אי משרה
קטורים ונושא
דירקטורים ונושאי מש רה  -ביטוח המכסה דירק
ם
ביטוח
ח
חוקית שהופרה עלל ידי הדירקטורים ונושאי המשרה בתוךך תקופת
ת
בשל חבות
טוח .הביטוח נערך על בבסיס הגשת התביעה .החבות המכווסה היא
הביט
אישית על נושאי המשרה
ת
חבות
ת ,המטיל ח
בעיקרה מתוקף חוק החברות
סוי עבור
החברה ,הרוככשת את הכיס
בחבררה .בעלת הפפוליסה בביטווח זה הינה ה
המוגדרים
ם המכהנים ו/או שכיהננו בעבר וה
אי המשרה והדירקטורים
נושא
כמבווטחים.
ת הגבוהה
רמת אי הודאות
ביטוח החבויות נחשב לעננף תנודתי וזאת בשל ת
ענף ב
שך הזמן בין קרות אירועע ביטוחי
ביישוב התביעות הנובעת ,ביןן היתר ,ממש
עות ארוך"( ,מהשינויים באקלים
לבין תשלום הנזזק למבוטח )"זנב תביע
פוטי ומהשינווי התרבותי ההמעלה את שכיחות התביעעות וחומרתן.
השיפ
ביטוח רכוש
ח
6.1.22.2
להלן סוגי כיסוייים עיקריים של ביטוחי הרכוש שמש
שווקת הקבוצצה בענף
ביטוח רכוש:
ח
מבנה דירה ווביטוח תכוללת דירה
ביטוח דירות )מקיף דירות(  -ביטוח מ
ח
למגורים.
תקנות הפיקוח על עסקי ב יטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(,
מגדירות את היקףף הכיסוי
ת
התשמ"ו) 1986-להלן בסעיף זה" :התקנוות"(
ת )להלן:
טוחי המינימאלי למבנה דירה ותכוולתה ,כהגדררתן בתקנות
הביט
דירות כולל כיסוי לתכולה
ת
התקנית דירה"( .על פי התקנות ,ביטוח
ת
"הפולליסה
קי צנרת.
קי טבע ,רעידדת אדמה ונזק
בנה כנגד סיכווני אש ,פריצצה ,כיסוי נזק
ולמב
שינוי הינו
דירה רק אם הש
את הפוליסה התקנית ה
חברת הביטוח יכוולה לשנות א
ת
תב על כיסוי לרעידת
אפשרות לוותר בכת
ת
תנת
בת המבוטח .למבוטח נית
לטוב
ה.
אדמה
מכסים אבדן רכוש )כגון; סחורות,
אובדדן רכוש ומקיף בתי עסק  -ביטוחים המ
ת מגורים
שונים וכו'( ושאינו דירת
אי מסוגים ש
מכונות ,ציוד ,מפפעלים ,מלא
ותכוללתה או רכב מנועי .ביטווח בתי עסק כולל כיסוי ללתכולה ולמבבנה כנגד
ה ,כיסוי נזקקי טבע ורעידדת אדמה .נייתן לרכוש בבביטוחים
סיכונני אש ,פריצה
תי עסק נמכררות בדרך
אובדן רווחים .פוליסות בת
תוצאתי של א
אלה כיסוי לנזק ת
ת גם ביטוחי חבויות.
טרייה הכוללות
כלל ככפוליסות מט
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א למימון
מבנה עבור לווים הנוטללים משכנתא
משכנתאות  -ביטוח מ
ת
ביטוח
ח
שת דירות .פווליסות אלו משועבדות לטובת המלוווה .ביטוח זזה נמכר
רכיש
מקרה של
חיים )ריסק( ללכיסוי יתרת ההלוואה במ
בשילוב עם ביטוח ח
ב
בדרך כלל
מות המבוטח.
הקשורים
נזק או אבדן ה
שיט  -ביטוח המכסה ק
ביטוח ימי ,כלי טיס וכלי ש
ח
מכסה גופי אניות; ביטוח כלי טיס
ח כלי שיט מ
או שיט .ביטוח
לסיכוני תעופה א
ה הובלת
טוח ימי מכסה
טוח תאונות נסיעה; וביט
כולל ביטוח גופי מטוסים וביט
מטעננים בים ובאווויר.
מטען הנגרם במסגרת
מכסה אובדן או נזק למ
מטעננים בהובלה  -ביטוח המ
הובלה יבשתית.
ביטוח המכסה נזזקים לציוד הנובעים
ח
מכני( -
ביטוח הנדסי )בייטוח שבר מ
ח
עלתו ,בניגוד לנזקים הנגררמים על ידי גגורמים חיצונייים בלתי תלויים.
מהפע
ביטוח הנדסי )עבבודות קבלניו ת(  -כיסוי ללעבודות קבלניות ,ציודן ווחומרים,
ח
מפני נזק תאונתי.
ביטוח הנדסי )עבבודות הקמה(  -כיסוי לעבבודות הקמה של מערכות מכניות,
ח
ציודן וחומרים ,מפפני נזק תאוננתי.
ן
תי לציוד מכניי הנדסי.
ביטוח הנדסי )ציוד מכני הנדסיי(  -כיסוי מפני נזק תאונת
ח
למערכות מתח נמוךך ולכיסוי
ת
טרוני  -כיסווי לנזק תאוננתי,
ביטוח ציוד אלקט
ח
ציוד חלופי.
אות שחזור מיידע מחשבים ושכירת ד
הוצא
של מעשה
ביטוח סיכוני טרוור  -המכסה ננזק פיזי לרכווש ואובדן רוווח גולמי בש
ח
ש( ,או ככיסוי מלא.
טרורר .ניתן לקנותו כביטוח שיוורי )מעל תקבבולי מס רכוש
ח
ביטוח בריאות )טווח קצר(
6.1.22.3
טווח קצר מוררכב משני עננפי ביטוח :בייטוח תאונות
ביטוח בריאות לט
ח
ת אישיות
תיירים(.6
ח נסיעות לחו""ל וביטוח עוובדים זרים ות
אשפוז )ביטוח
וביטווח מחלות וא
ענפי הביטוח
 6.1.22.4יתר ע


ביטוח ערבויות ביצוע ועערבויות פיננסיות
מהותן התחיייבויות לשיפווי המוטב
שווקת ערבוייות ביצוע שמ
הקבוצה מש
ת לטובת
סות מונפקות
הפרת התחייבות המבוטח כללפיו .הפוליס
ת
בגין
מזמיני עבוודה בפרויקטיים ומיועדות להבטיח עמיידה בהתחייבבויותיהם
טים ,כפי
ם ,יזמים וגוופים גדולים נוספים בביצוע פרויקט
של קבלנים
שסוכמו בין הצדדים.
ערבויות פיננסיות שמהותן התחייבות
ת
קבוצה משוווקת
בנוסף ,הק
של המבוטח כלפיו.
חייבות פיננסית ל
ת
לשיפוי המווטב בגין הפררת הת



ביטוח ערבות חוק המכרר
של רוכשי יחידות דיור
את השקעתם ש
ח המכסה ת
שווקת ביטוח
הקבוצה מש
מכר )דירות( )הבטחת
מחוק המכר )דיררות( תשל"ג  19733וחוק המ
ק
כנגזר
זה תואם את ההנחיות
השקעות רוכשי דירות( ,,התשל"ה .19774-ביטוח ה
ארוכה )מעל שנה(( .הסיכון
ה
בחוק המכר ולרוב תקוופת הביטוח שלו
ת הבנייה
בפוליסות אלו הולך ופפוחת עם הזמן כתוצאה מהתקדמות
ה ברווח
הוראות הפייקוח ,ההכרה
חזקה בנכס .בהתאם לה
וקבלת הח
של  5שנים .החברה
נדחות לתקופה ש
ת
מהכנסות החברה מעננף זה
מנפיקה פוליסות אלו ללקבלנים ,בין אם באמצעוות שיווק ישייר לקבלן
מספקים מימון לפרויקט הבבנייה.
או באמצעוות בנקים המ

6

ארוך ולכן נכלללו ביטוחים
שיניים שהינם פוליסות לטווח א
ענף מחלות ואשפווז כולל גם ביטווח הוצאות רפואיות וביטוח ש
אר .2012 ,לפרטיים נוספים
החל מיום  1בינוא
אלו בתחום ביטוחח בריאות .יצוייןן ,כי ענפים אלו הועברו לתחוום בריאות ,ל
ו
ראה סעיף  1.3..3 -1.3.2לעיל.
ה

א 93 -



ביטוח דמי מחלה
את חבותו של המבוטח
מחלה המכסה ת
ה
ח דמי
שווקת ביטוח
הקבוצה מש
מי מחלה .חבבות המעביד לתשלום
)המעסיק( כלפי עובדיו לתשלום ימ
תקנות ,הסככמים קיבוציים וצווי
כפופה להוראות הדין )חקיקה ,ת
עניין זכויות עעובדים.
הרחבה( לע
באמצעות תשתית החברות
ת
משווקת פולליסות ישירוות
הקבוצה מ
המבוטחות בקרן הפנסיהה של הקבוצה ,וכן באמצעעות סוכנים.



חרים
סיכונים אח
המכסות סיכונים שונים אשר ללא נכללו
ת
סות
הקבוצה מנפיקה פוליס
מהותיים.
שלעיל מאחרר והכיסויים הינם בסככומים לא מ
בענפים ש
הוצאות משפטיות.
ת
חברה מנפיקהה פוליסות לככיסוי
לדוגמא :הח

 6.1.3מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם החלים על תחום הפעיללות
החלות על מבטחים ,חוק הפיקוח
זה כפופה להווראות הדין ה
צה בתחום ה
פעעילות הקבוצ
קח ,כפי
הם וכן להווראות המפק
הביטוח והתקנות שהוצצאו על פיה
וחחוק חוזה ה
מעת לעת.
שממתפרסמות מ
ם ביטוח
הקבוצה בפעיילותה בתחום
הוראות הדין המרכזיות ההחלות על ה
לההלן יפורטו ה
חוק ,חוזרים וטיווטות של
,
עיקרי ההוראות הרגולטוריות ))הוראות דין ,הצעות
י
כלללי וכן
הממפקח( שפוררסמו בשנה האחרונה ב תחום זה )ללרבות הצעוות לחקיקה וטיוטות
חווזרים(.
המרכזיות החלות על הקבוצה בכללל פעילותה רראה סעיף  88.2להלן.
ת
לממגבלות החקייקה
ביטוח חבויות
ח
6.1.33.1
תה בענף
חלות על הקבבוצה בפעילות
להלן יפורטו מגבללות החקיקה המרכזיות הח
ביטוח חבויות:
ח
אות הדין
הורא
הביטוח
ח
חוק חוזה
ק "ביטוח
המכונה בחוק
טוח חבויות )ה
אם להוראות חוק חוזה ההביטוח ,בביט
בהתא
התיישנה
עה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת ככל עוד לא ה
אחרייות"( ,התביע
קובע חוק זה ,כי ביטוח חבויוות מכסה
ע
עת הצד השליישי נגד המבווטח .כן
תביע
טח לשאת בבשל חבותו ,אף אם
הוצאות משפפט סבירות שעל המבוט
גם ה
מעל לסכום ההביטוח.
אות אלה הן מ
הוצא
ביטוח רכוש
ח
6.1.33.2
אות הדין
הורא
העיקריות החלות בעננף זה ,ראה סעיף  6.1.2.2ללעיל.
ת
לתקננות
טיוטת תקנות


תקנות הפייקוח על שיררותים פיננסיים )ביטוח( )דמי עמילות מירביים
 - 2011טיוטה
התשע"ב2 -
בביטוח מבבנה אגב הלוו אה לדירה( ,ה
טת תקנות הפפיקוח על
מבר  2011פוררסמו על ידי המפקח טיוט
בחודש דצמ
מילות מירביים בביטוח מבנה אגב
טוח( )דמי עמ
שירותים פפיננסיים )ביט
התקנות מוצע לקבועע כי דמי
ת
הלוואה לדדירה( ,התשע""ב .2011-בטיוטת
בביטוח מבנה אגבב הלוואה
ח
עמילות מירביים שישוללמו לסוכני בביטוח
העמילות
לדיור לא יעלו על  20%מדמי הביטווח .תקרה זו דומה לדמי ה
מקיף דירות .קביעת תקררה לדמי
הקיימים בבענף רכב רככוש ובענף מ
עת דמי עמילות ,למנוע פעערים לא
עדה לוודא ההגינות בקביע
עמילות נוע
אגב הלוואה לדדיור לבין
המשולמים בביטוח ב
ם
ת
בין דמי עמילות
סבירים ן
התייקרות
אלו המשוללמים בחוזי ביטוח מבנה דירה אחרים ,ולמנוע ה
מבטחי משנה.
ח ,תוך שמירה על איכות מ
הפרמיה שיישלם מבוטח
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ביטוח בריאות )טווח קצר(
ח
6.1.33.3
תה בענף
חלות על הקבבוצה בפעילות
להלן יפורטו מגבללות החקיקה המרכזיות הח
ביטוח בריאות )טוווח קצר(:
ח
אות הדין
הורא


שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
עובדים זרים )איסוור העסקה ש
ם
חוק
התשנ"א19991-
החוק על מעביד מוטלת החובבה להסדיר ללעובד זר המוועסק על
ק
על פי
ת בצו.
קביעת שר הבריאות
ת
שירותים לפי
ם
ידו ביטוח ררפואי שיכלולל סל


סקי ביטוח ))תנאים בחוזזה הביטוח( )הוראות
תקנות הפיקוח על עס
שס"ד2004-
אי קודם( ,התש
למצב רפוא
בסייג לחבות המבבטח בשל
ג
המבטח
אופן שימוש ה
סדירות את א
התקנות מס
אוי למשך כלל תקופת
כיסוי ביטוחי רא
י
טיחות
רפואי קודם ,מבט
י
מצב
שלום תגמולי ביטוח.
הביטוח ומונעות ביצוע חיתום בעת התביעה לתש
ניירות עמדה
ת


טת נייר עמדדה בעניין
בחודש נובמבר  2011פוורסם על ידי המפקח טיוט
טוח נסיעות לחו"ל  -הבבהרה -עדכון .על פי ניירר העמדה
מכירת ביט
שש שמעורבות קופות
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,קיים חש
לעמדת ף
במכירת ביטוח נסיעעות לחו"ל עעולה כדי
ת
חולים או סוכנויות נסייעות
חו"ל של
ביטוח נסיעות לח
ח
טוח .כמו כן ,מעורבות בבמכירת
תיווך בביט
ם לחשוב
קופות חולים או סוכנו יות נסיעות עלולה להטעעות מבוטחים
אודות ביטוח זה .בהתאם,
ת
כי מכירה זזו משקפת ידדע מקצועי ררלוונטי
את ההוראות הבאות:
במסגרת ניייר העמדה קקבע המפקח ,בין היתר ,א
בין כל אדם לבבינו אלא
מי עמילות בעד תיווך ן
)א( מבטח לא ישלם דמ
קשר עם בעלל פוליסה
סוכן; )ב( מבבטח לא יתק
למי שיש בבידו רישיון ס
חילת תקופת הביטוח,
אלא אם בעל הפוליסה יצהיר ויתחייב ,לפני תח
חים בלבד ,וככי אין לו
על באמונה וובשקידה לטובת המבוטח
כי הוא פוע
צם היותו בעעל פוליסה; )ג( מבלי
ת הנאה מעצ
ולא תהיה לו כל טובת
מבטח רשאי לשווק תכננית פרט
אמור בסעיףף א לעיל ,מ
לגרוע מהא
של גופים
שטחי פרסום במשרדים ש
סיעות לחו"ל באמצעות ש
לביטוח נס
שונים ,כגוון קופת חוללים וסוכנות נסיעות )להלן" :הגוף"( ,ללא כל
של עובדי הג וף או כל אדדם שאין בידדו רישיון סוככן ביטוח
מעורבות ש
כחוק ,בכפווף לקבלת איישור המפקח על הביטוח ,מראש ובכתבב ,למודל
שנכללות בגדר תיוווך לעניין
ת
מבוקש; )ד( קביעת פעוללות
ההפצה המ
פרט לביטוח נסיעעות לחו"ל.
תכנית ט

הלקוחות
ת ובתמהיל ה
חום ,ברווחיות
הפעילות בתח
 6.1.4שיננויים בהיקף ה
הייקף הפעילות
ת ביטוח
משפטי ,בין היתר ,בנוגגע לפוליסות
החחברה חשופה לשינויים באקלים המ
שווקת .לאור התפתחות האקלים
אי משרה אוותן היא מש
דיררקטורים ואחריות נושא
ת דרישה
המשרה בהן ,ניכרת
ה
שפט ביחס ללחברות ולנוושאי
קת בתי המש
שיפוטי ופסיק
הש
ם ונושאי
אחריות מקצוועית וכן לכיסוי ביטוחי לדירקטורים
לכיסוי ביטוחי בא
י
מווגברת
שרה.
מש
המשפט ,לפיו הוקמה
 59לחוק בתי ה
תיקון מס' 5
פורסם ברשומות ת
ם
בי ום  27ביולי 2010
בתל אביב-יפו מחלקה כלכלית לה מונו שופטים בבעלי ידע
ל
בבבית המשפט המחוזי
לא ניתן להערריך בשלב
כשופטים ייעודיים .א
ם
ונייסיון מקצועי בתחום דיני החברות וני""ע,
ת החברה
הקמת המחלקה ההכלכלית על רווחיות החבברה .להערכת
ת
השפעת
זהה את מלוא ה
ם ,לעומת
קה הכלכלית תהיה השפעהה ,לכל הפחות ,על קצב ניהול התיקים
לההקמת המחלק
הממצב הקיים.
בננוסף ,בחודש ינואר  2011פפורסם חוק יייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערךך )תיקוני
כולל רשימה שלל הפרות
ע"א ,2011-אשר מסדיר ההליך אכיפה חדש ה ל
חקקיקה( ,התשע
שאותם אוכפת רשוות ניירות עררך  -חוק
ם
חוקים המרככזיים
מננהליות ביחס לשלושת הח
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לא ניתן להערייך ,בשלב
ת משותפות בבנאמנות .א
חוק השקעות
נייירות ערך ,חווק הייעוץ ,וח
שרה וביטוח אחריות
ביטוח נושאי מש
ח
ת ענף
עת החקיקה על רווחיות
זהה ,את השפע
מוטלים אינם ברי ביטוח ומסלול האכיפפה הנ"ל צפויי להקטין
מקקצועית .מחדד ,הקנסות המ
מאידך ,תיתככן עלייה
הוצאות גבוההות לחברת הביטוח .מ
טיים בעלי ה
הלליכים משפט
שכיחות התבייעות נגד תאגגידים ונושאיי משרה בהם שתוגשנה במקביל להליככי אכיפה
בש
ע.
שלל רשות לני"ע
המבוסס על פעילותה שלל החברה
העערכות החברה הנ"ל הינן מידע צופה פני עתיד ה
להתממש עקב אופן ואופי הפעיילות של
ש
ערכות אילו עלולות שללא
תחום זה .הע
בת
שות ני"ע.
בביהמ"ש ומדיניות ההאכיפה של רש
ש
הממחלקה הכלכלית
מהרחבת
תר ,כתוצאה מ
שק .בין הית
שפע מהמצב הכלכלי במש
הבביקוש לביטוחי רכוש מוש
את בהקמת עסקים חדשים ומגידול בבמחזור הפעיילות של
קית המתבטא
הפפעילות העסק
עססקים קיימים.
החודשים הראשונים של שנת
ם
עת
של חברות ה ביטוח ,בתשע
לדוחות הכספיים ש
ת
בההתאם
שנת 2010
המקבילה בש
מת התקופה ה
קף ההכנסות בתחום לעומ
 20111חל גידול של  2%בהיק
ש"ח.
 5.3מיליארדי ש
לררמה של כ5 -
ח לעומת
 816מיליוני ש"ח
הפפרמיות ברוטו ,של הקבוצה ,בשנת  20011הסתכמו בסך של כ8 -
סךך של כ 775 -מיליוני ש"ח בשנת  ,2010גידול של כ .5% -הגידול בפרמיות נובבע מענפי
ת אחרים
טון בפרמיות בענפי חבויות
ח ומנגד מקיט
 48מיליוני ש"ח
בסך של כ4 -
רככוש אחרים ב
הגידול בפרמייות בענפי רככוש אחרים נובעים מגידולל במספר
מיליוני ש"ח .ה
בססך של כ 7 -מ
קיים.
הללקוחות העסק
רוווחיות
טיים ולכן
הדירות ,הנכללל בביטוח ררכוש ,הינו מווצר הנמכר לללקוחות פרט
בעעוד שתחום ה
מקצועיות
מאיכות השירות ומ
ת
ש מושפעים יותר
מווטה שיקולי מחיר ,שאר ענפי הרכוש
קבוצה ,הואיל ומדובר בללקוחות עסקייים המתייעצים לעיתים עעם יועצי
החחיתום של הק
ביטטוח.
ח ,לעומת
סך של כ 27 -מיליוני ש"ח
מס ,של הקבוצה ,הסתכם בבשנת  2011בס
הררווח לפני ס
לפני מס בענפי ררכוש אחרים הסתכם
י
ש"ח בשנת  .22010הרווח
רוווח של כ 73 -מיליוני ח
שנת  2011בכ 26 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 36 -מיליוני ש""ח בשנת  ,20010ירידה
בש
סתכם בשנת  2011בכ-
שלל כ 10 -מיליווני ש"ח ,והרוווח לפני מס בענפי חבויות אחרים הס
ש"ח ,לעומת סך של כ 377 -מיליוני ש""ח בשנת  ,20110ירידה של כ36 -
 0.665מיליוני ש
מייליוני ש"ח.
שקעות בסך של כ5 -
הקקיטון ברווח מענפי רכוש אחרים נובעע מהירידה בבהכנסות מהש
 12מיליוני ש""ח ומנגד
סך של כ1 -
צאות הנהלה וכלליות בס
מגידול בהוצ
מייליוני ש"ח ,מ
ת.
עיקר עקב הגיידול בפרמיות
בסך של כ 7 -מילליוני ש"ח בע
מעעלייה ברווח החיתומי ך
מהירידות בשוקי ההון בארץ ובעוולם אשר
ת
הקקיטון ברווח מענפי חבויות אחרים נובבע
חיות בשל
השקעות לבי ן הסכום שנזזקף להתחייבויות הביטוח
גררמו לפער בין ההכנסות מה
שנת 2011
עות בשנים פפתוחות ,בש
של  3%ריאליי ,על ההשקע
עור שנתי ש
תשואה ,בשיע
הת
של כ 23 -מיליווני ש"ח ,מהרעה בהתפתחות התביעות )שינוי
לעעומת שנת  ,2010בסך ל
ת הנהלה
הההערכות בגין השנים הסגוורות( בסך שלל כ 25 -מיליוני ש"ח ,מגיידול בהוצאות
סך של כ-
ש"ח ומהפסד בס
וכללליות אשר ללא נזקפו לחישוב הצבירה בסך של כ 2 -מיליוני ח
ש"ח שנרשם בבשנת  2011בגין שנת החיתום השוטפת .מנגד השחרור
ח
 5מיליוני
מת שנת  20010היה גדול בכ 18 -מיליוני ש"ח עקבב שחרור
שנת  2011לעומ
מההצבירה ב ת
ת חיתום
שרה בגין שנת
טוח דירקטוריים ונושאי מש
עות בענף ביט
נממוך בשנת  20010בשל תביע
.20007
משנה בתחום
ה
בהסדרי ביטוח
י
 6.1.5שיננויים
הלן.
ראה סעיף  6.6לה
תיאור השינויים בהסדרי בביטוח המשנהה בתחום ה
לת
שירותים
 6.2מוצרים וש
6
סויים ביטוחייים .התנאים המלאים
תי של מוצריי ביטוח וכיס
סעיף זה כולל תיאור כללי ותמצית
אור הינו
המפורטים בכל פוליס ה ו/או חוזה ביטוח ,לפי העניין .התיא
ם
ם הם התנאיים
והמחייבים
לצרכי דוחח זה בלבד וללא ישמש לצררכי פרשנות ההפוליסה.
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 6.2.1ביטטוח חבויות
 6.2.1 .1כללי
מבוטח בשל חבות שהוא עשוי לחוב בה בשל
ענפי החבויות מככסים את המ
הנזיקין.
ט מתוקף הוראות פקודת ה
אחרייותו מתוקף ככל דין ,ובפרט
תן לערוך על פי אחד משני בסיסי שיפווי:
חי חבויות נית
ביטוח
קיומו של
מכוסה הוא ק
נשוא החבות המ
א
- (Occu
urrence Ba
בסיס אירוע )asis
ס
טוח.
במשך תקופת הביט
ך
אירוע הנזק
ע
עה )aims Madee Basis
בסיס הגשת תביע
ס
 - (Claנשוא החבות המככוסה לפי
קופת הביטוח ,ובתנאי
שת התביעה ללחברת הביטוח במשך תק
בסיס זה הוא הגש
ס
בתוך תקופת הבביטוח או
ך
אף הוא
תביעה נופל א
שהוביל להגשת הת
ל
שהאירוע
בתוך תקופה רטרוואקטיבית שההוגדרה בפוליסה.
הקבוצה בענף החבויות ,הינם כדדלקמן:
ה
צרים המרכזייים אותם מש ווקת
 6.2.1 .2המוצ
אחריותו לנזקי גוף הנגרמים
ו
ביטוח חבות מעבבידים  -כיסווי למבוטח בבגין
ח
סעיף  6.1.2.1לעיל .ניתן ללרכוש ביטוח זה כמוצר עצמאי או
לעובד כמפורט בס
סת ביטוח דדירה או
עסקית ,פוליס
סת מטריה ע
סגרת פוליס
ככיסוי נוסף במס
של מספר
עבודות קבלנייות .דמי הבייטוח נקבעים כפונקציה ש
סה לביטוח ע
פוליס
מועסקים ,הייקף שכר
המרכזיים שבבהם  -מספר העובדים המ
תנים ,כאשר ה
משת
האחריות
העבוודה השנתי שמשלם המ עסיק ,סוג פפעילות המעעסיק ,גבול ה
קיימים בעסק וכדומה.
עי ההגנה הק
מבוטח ,אמצע
הרצווי ,ניסיון התבביעות של המ
ע .הגשת התבביעה יכולה ללהיעשות
ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע
ח
שנות.
לאחר תקופת הבייטוח בתוך תקקופת ההתייש
ר
חריות כלפי צצד שלישי מככסה את
שלישי  -הפוליסה לביטוח אח
י
ביטוח צד
ח
רכוש שנגרמו לצצד שלישי
נזקי גוף או ש
טח על פי כל דין ,בגין י
תו של המבוט
חבות
ט בסעיף
שימוש ברכב מנוועי( ,שאינם עובדי המבווטח ,כמפורט
ש
)שלא בגין
א
כמוצר עצמאי או ככיסוי נוסף במסגרת
ר
ניתן לרכוש ביט וח זה
ן
 6.1.2.1לעיל.
סגרת פוליסה לביטוח
סת ביטוח דירה או במס
עסקית ,פוליס
סת מטריה ע
פוליס
ם ,כאשר
מספר משתנים
ח נקבעים כפוונקציה של מ
עבודות קבלניות .דמי הביטוח
האחריות
מבוטח ,היקף פעילות המבבוטח ,גבול ה
המרככזיים שבהם  -עיסוק המ
מפגעים או סיכונים
התביעות ש ל המבוטח ,חשיפה למ
הרצווי ,ניסיון ה
אמצעי ההגנה הקייימים בעסק ווכדומה .ביטווח זה נערך בבדרך כלל
י
סביבתיים,
על בסיס אירוע.
ביטוח אחריות מקצועית  -בייטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין
ח
תו היא נזק לצד שלישי כמפורט
כשל בביצוע חובבתו המקצועעית שתוצאת
סה עצמאית או כפוליסה משולבת
בסעייף  6.1.2.1לעייל .ביטוח זה נמכר כפוליס
בפוליסה אינו מכסה מעשים מכווונים של
ה
אחריות מוצר .הכייסוי
ת
ביטוח
עם ב
סוקו של
על דמי הביטווח הוא עיס
המבווטח .המשתננה העיקרי המשפיע ל
הרצוי ,ותק במקצוע,
גבול האחריות ה
ל
המבווטח ,כאשר גגם להיקף ה פעילות,
של המבוטח והתחום
מספר העובדים ,מחזור ההכננסות ,ניסיון התביעות ש
ר
השפעה ניכרת על תעריף דמי הביטוח.
ה
שיפוט
הטרייטוריאלי של הכיסוי והש
ת תביעה.
על בסיס הגשת
ביטוח זה נערך ל
ח
של המבוטח בגין נזק
את חבותו ש
המוצר  -ביטווח המכסה א
ביטוח אחריות ה
ח
צרים שיוצרו על ידו כמפוורט בסעיף  6.1.2..1לעיל .בביטוח זה
שנגררם על ידי מוצ
מקצועית.
צמאית או כפפוליסה משוללבת עם ביטווח אחריות מ
נמכר כפוליסה עצ
ר
ח ,כאשר
עיסוקו של המבוטח
ו
הביטוח הוא
ח
המשתנה העיקרי המשפיע על דמי
הנדרשת,
טרואקטיבית ה
התקופה הרט
גם להיקף הפעילוות ,קיום פעיילות ייצוא ,ה
טוריאלית
תחולה הטריט
גבול האחריות הררצוי ,ניסיון ההתביעות של המבוטח והת
ח .ביטוח זה נערך ,בדרך כלל ,על
עה על תעריףף דמי הביטוח
הכיסוי השפע
של ה
עה.
בסיס הגשת תביע
ס
אי משרה
קטורים ונושא
דירקטורים ונושאי מש רה  -ביטוח המכסה דירק
ם
ביטוח
ח
חוקית שהופרה עלל ידי הדירקטורים ונושאי המשרה בתוךך תקופת
ת
בשל חבות
בשילוב עם ביטוח אחריות
ב
טוח .ביטוח זה נמכר כפולליסה עצמאית או
הביט
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לחברות פיננסיות ווחברות היי-טק בלבד .דדמי הביטוח בענף זה
ת
מקצוועית
האחריות
מרכזיים מבינניהם :גבול ה
ם ,כאשר המ
ספר משתנים
ססים על מס
מתבס
של החברה ,הררכב בעלי
תחום העיסוק ל
ם
מבוטח,
הרצווי ,ניסיון התבביעות של המ
המניות ,המבנה ווהחוסן הפינ נסיים של החברה והיות החברה ציבבורית או
פרטית .ביטוח זה נערך בדרך ככלל על בסיס הגשת התביעעה.
של עד שנה.
סה לתקופה ש
הינו לרוב פוליס
ביטוח חבויות נ
ח
ביטוח רכוש
ח
6.2.1 .3
ה:
המשווקים על ידי הקבבוצה בענף זה
ם
להלן מוצרים ושיררותים עיקרייים
סות לביטוח דדירה
 6.2.1 .4פוליס
מבוססות
סוגים של פולליסות ביטוח מבנה ותכוללה לדירה )המ
לקבוצה שלושה ס
על הפוליסה התקנית דירה כמ פורט בסעיף  6.1.2.2לעיל((:
תכולת דירה המבוסס על הפוליסה
 - TOP HOUפוליסה לבייטוח מבנה ות
USE
הכוללת שירוות תיקון
התקנית דירה .המוצר מכיל חבילת כיסויים רחבה ה
מכשיירי חשמל ,שירות ביקור ררופא ,שירותי חירום וכו'.
מבוססת על הפוליסה
ח מבנה ותכוולת דירה המ
רימון דירות  -פולליסה לביטוח
ן
ם נקובים.
מכסה סיכונים
התקנית דירה ,המ
ססת על הפוליסה התקננית דירה
לדירה  -פוליסה רחבה המבוס
ה
רימון 2000
ן
ה ,למעט
ותכולת הדירה
הסיכונים" למבנה ת
"
למבוטח ביטוח "ככל
ח
פקת
המספ
חריגיים נקובים.
לרכוש כיסויים נווספים המסופפקים על
ש
בפוליסות ביטוח כאמור לעילל ,ניתן
שירותים חיצוניים ,ככמפורט בסעיף  6.7להלן.
ם
ידי נוותני
המבוטח ,הכולללים ,בין
עים בהתבסס על מאפייני הסיכון של ה
הביטוח נקבע
דמי ה
טח וסכום
התביעות של המבוט
ת
סיון
המגורים של המבוטח ,ניס
היתרר ,את קומת ה
סיכון ,עורכת החברה סקררי תכולה
המבוקש .על מנת לההעריך את הס
.
הביטוח
ט
וסקררי סיכונים והגנות תקופתייים.
סות לביטוח בבתי עסק
 6.2.1 .5פוליס
מבוססות על פוליסות
סות לביטוח בתי עסק )המ
לקבוצה מספר סוגים של פוליס
סעיף  6.1.2.2לעיל(:
הרכוש כמפורט בס
המעניקה כיסוי מקיףף למבנה
ה
סק
חבת לבתי עס
רימון עסקים  -פפוליסה מורח
ן
חריגים נקובים ,לתככולת בית העעסק.
ם
העסק וכיסוי "כל הסיכונים" ,ללמעט
ק
קה כיסוי
 - TOP OFFפוליסה לבביטוח מבנה המשרד ותכולתו המעניק
FICE
המועברת
סוי תכולה ה
הכולל ,בין ההיתר ,הרחבוות כגון :כיס
"כל הסיכונים" ,ה
ם וביטוח
חזור מסמכים
למשרד חלופי ,שח
ד
חר ,דמי שכיירות
זמנית למקום אח
ת
ם נקובים.
תאוננות אישיות ,ללמעט חריגים
בקניון המעניקה ככיסוי "כל
ן
רימון  2000חנות בקניון  -פולליסה לביטוח חנות
ן
היתר ,אובדן רווחים,
הכיסוי כולל ,בין ה
י
למעט חריגים נקוובים.
ט
הסיככונים",
קטרוני ,כיסווי נזק או
טוח ציוד אלק
טוח תאונות אישיות ,ביט
ביטוח כספים ,ביט
ח
ע.
אובדן לאמצעי אגגירת נתונים וושיחזור מידע
ד
היתר ,על פי ניסיון התבייעות של
דמי הביטוח בענפים אלו נקבבעים ,בין ה
סיכון של העעסק ,האסטרטגיה העסקית של החברה וסכום
המבווטח ,רמת הס
סיכון עורכת החברה סקרי סיכון
על מנת להעעריך את הס
טוח הרצוי .ע
הביט
עת.
מוקדדמים מעת לע
ביטוח בריאות )טווח קצר(
ח
6.2.1 .6
7

ם זה :
שמשווקת הקבוצה בתחום
להלן פירוט סוגי פפוליסות ביטווח בריאות ,ש
מיום  1בינואר  ,20122לאחר תקוופת הדוח ,ענף ביטוח בריאות ,הכולל כיום פולליסות ביטוח ברריאות )טווח אררוך( )ראה
 7החל מ
ח הבריאות )טווח קצר(.
תחתיו גם את מרבית פוליסות ביטוח
ו
סעיף  1.3.2-1.3.3לעילל( ,יאחד
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עות לחו"ל
ביטוח נסיע
מבוטחים
של כיסויים ביטוחיים למ
ביטוח נסיעות לחו"ל מעניק סל ש
הותם בחו"ל ..הסל כולל ,בין היתר ,כיסוי בגין מחלות,
במהלך שה
מו גם נזקים לצד ג' ונזקי כבודה.
תאונות ואיירועים רפואייים שונים ,כמ
ח ונקובה
היא בדרך כלל קצרת טווח
סות אלה א
תקופת הבביטוח בפוליס
ת שהיית המבבוטח בחו"ל.
תאם לתקופת
בימים ,בהת



אי לעובדים זזרים ותיירים
ביטוח רפוא
ענות על צורככיהם המיוחדים של תושבבי חוץ המגיעים לארץ
על מנת לע
קבעה הממשלה בחקיקה
ה
כעובדים ))לעיל ולהלן" ::עובדים זזרים"(
על המעביד תוך הגדרת
ת ביטוח רפואי החלה ל
עניין זה חובת
מיוחדת לע
מאלי בצו .ההקבוצה משוווקת תכנית בביטוח לעובדדים זרים
כיסוי מינימ
שווקת באמצצעות סוכנים מורשים
בהתאם לדדרישות הצו .הפוליסה מש
אר ,כיסוי
מצעות מעבידם .הביטוח כולל ,בין השא
לפרטים ולקבוצות באמ
שראל ,לרבות הוצאות
חולים ציבורי ביש
ם
צאות אשפוז בבית
למימון הוצ
תח ורופא
מלווה באשפווז( ,חדר ניתווח ,שכר מנת
חדר מיון )גם אם לא מ
אם לסל התרופות ,ייעוץ וובדיקות,
מרדים ,טיפפול נמרץ ,ת רופות בהתא
ממקום האירווע לבית
ת המבוטח בבאמבולנס מ
מימון הוצאות העברת
עבור המבוטח במידה והמבוטח אינו
ר
מימון כרטיס טיסה
החולים ומ
מסוגל לעבבוד עקב מחללה .בנוסף ,נייתן להוסיף ללפוליסה זו ,פפיצוי חד
טיפול חירום בשיניים
צמיתה מתאונה ,ט
ה
פעמי למקררה מוות או נכות
והעברת גופפה לארץ המ וצא.
אות רפואיות לתיירים
שווקת הקבוצצה פוליסה ללביטוח הוצא
כמו כן ,מש
השוהים בישראל .כיסווי זה דומה בעיקרו לבייטוח הניתן לעובדים
זרים ,אך מוגבל בסכום מקסימאלי.



ת
אונות אישיות
פוליסות תא
ביטוח תאוונות אישיות מעניק פיצווי בסכום נקווב בהתאם ללהעדפות
לנכות )זמנית ו/אוו קבועה(
ת
של אירועים תאונתיים הגגורמים
המבוטח בש
ו/או למות המבוטח .בננוסף ,כולל הככיסוי לעתים גם פיצוי שבבועי בגין
מתאונה ו/או מחלה.
ה
אובדן כושר עבודה כתוצצאה
טוח נמכר
שנתית .הביט
היא בדרך כלל ש
סות אלה א
תקופת הביטוח בפוליס
בעיקר לפרטים ולעתים גם במסגרת קבוצתית.

ענפי הביטוח
 6.2.1 .7יתר ע
סעיף  6.1.2.4ללעיל.
לפירווט עיקרי המווצרים ראה ס
תים
 6.3פילוח נתוונים עבור מוצרים ושירות
6
תונים לגבי התפלגות הפע ילות של הקבבוצה בתחום )באלפי ש"ח((:
להלן טבללה הכוללת נת
ם(
פרמיות בררוטו )כולל דמים
שייר עצמי
פרמיות בש
בויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייב
ברוטו
בויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייב
בשייר

2011

2010

2009

815,760
402,448

775,153
364,062

7777,996
3776,973

433,665

487,540

4441,911

227,120

209,175

2339,732

לעיל.
עיף  6.1.4ל
מיות ראה סע
הכנסות מפרמ
התפתחות הה
לעניין הססברים בדבר ה
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תביעות המשוולמות דירות ,ברוטו )באלפפי ש"ח(:
פילוח הת
20111

2010

2009

פריצה
ת
נזקי צנרת
שריפה
נזקי טבע
אחר
סה"כ תבייעות משולמות
ברוטו
ו
תחייבות בגין חווזי ביטוח
שינוי בהת

30,8889
28,6772
17,2009
7,1880
38,4221
122,3771
)(12,0660

29,417
19,574
12,449
7,720
37,149
106,309
3,498

335,725
16,161
10,959
7,834
336,113
1006,792
)(416

התחייבות
סה"כ תשללומים ושינוי בה
בגין חוזי בביטוח ברוטו

110,3111

109,807

1006,376

 6.4לקוחות
6
חות מוסדיים .החברה
קיים וכן לקוח
חת לקוחות פפרטיים ,עסק
בתחום בייטוח כללי הקבוצה מבטח
בנקים למשכנתאוות .בענף
ם
מבוטח ,למעט קולקקטיביים ישניים של
,
מבצעת חחיתום פרטני לכל
קבוצה מתמקקדת בעיקר בביטוחי פרט.
בתחום זה הק
ביטוח ברייאות הכלול ב
ה בתחום
סות הקבוצה
תר מסך הכנס
לקבוצה אאין לקוח שהכנסותיה ממנו מהוות  10%או יות
תחום זה.
מצומצם של לקוחות בת
בוצה תלות בבלקוח בודד או במספר מ
הפעילות וכן אין לקב
של לקוחותיה בתחום ביטווח כללי.
צה על מאפייננים קבועים ש
בנוסף ,לאא ידוע לקבוצ
התפלגות דמי הביטוח מלקוחות בררוטו*:
סוג לקוח
2011

סך הכנסות
שיעור מס
2010

קולקטיביים ומפעלים גדוולים
עסקיים קטנים
ם
פרטיים וללקוחות

15%
85%

11%
89%

סה"כ

100%

100%

* החלוקהה בענפי החבוויות בוצעה ללפי גבולות א חריות.
קטנים.
תיק הביטוחי של הקבוצה מוטה לקוחוות עסקיים ק
פרופיל הת
לעומת שיעור חידוושים של
ת
חום מקיף דיררות בשנת  20011עמד על כ90% -
שיעור החחידושים בתח
שנת .2010
כ 92% -בש
8
דמי ביטוחח לפי שנות וותק )מקיף דירות בלבד( :
מספרר שנות ותק
ללא ותק
ותק שנה
ותק שנתייים
ותק
שלוש שנות ק
למעלה מש
סה"כ

דמי הביטוח באלפפי ש"ח
2011
2009
2010
41,358
39,606
41,228
29,883
34,655
36,074
32,751
24,754
28,344
135,069
148,523
152,027
239,061
247,538
257,673

2011
16%
14%
11%
59%
100%

שיעור מסך הכנסות
2009
2010
17%
%
16%
13%
%
14%
14%
%
10%
57%
%
60%
100%
%
100%

 6.5שיווק והפפצה
6
חום באמצעות סוכנים עצצמאיים ומשללמת להם
טוח שלה בתח
פוליסות הביט
החברה ממשווקת את פ
קר כשיעור מדדמי הביטוח.
עמלות מככירה מסוגים שונים ובעיק

8

שכנתאות.
תונים אינם כולללים בנקים למש
הנת
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התקשרויות עעם סוכנויות בבעלות בנקים ,לעניין ביטוח אגב
ברה קיימות ה
בענף ביטטוח רכוש לחב
בחלקו באמצעות הבנקים
ו
ביטוח מקיף דירות ,אגבב משכנתא ,נמכר
הלוואות משכנתא .ב
בפוליסה קקבוצתית.
ת.
חום הפעילות
מדמי הביטוח בתח
י
תו מהווה מעעל 10%
אשר היקף פעילות
לקבוצה אאין סוכן ר
ראה סעיף  8.7לההלן.
לתיאור ההנושא ברמת הקבוצה ה
טו בתחום הפפעילות:
מפרמיה ברוט
להלן פרטטים לגבי שיעור העמלות )ככולל מע"מ( מ
שיעור עממלות ביטוח מפררמיה ברוטו

2011

2010

20009

20.7%

2
21.3%

20..6%

שנה
 6.6ביטוח מש
6
חום מתחדשוות משנה לשנה.
שנה בכל ענפיי הביטוח בתח
התקשרויוות החברה עם מבטחי מש
הקבוצה עם מבטחי המשנה ה
ה
קשרת
בתחום הפפעילות ,מתק
שלה בחוזים כללליים מסוג Excess oof
מעבידים ,ביטוח צדד ג' ,ביטוח אחריות המווצר וביטוחי אחריות
ם
 .Lossעננפי ביטוח חבות
מבוסס על שננת הנזק.
סוג  ,Excess of Lossהמ
משנה אחד מס
חוזה ביטוח מ
מקצועית מאוגדים בח
בענף ביטווח אחריות דדירקטורים ,קיים הסכם בייטוח משנה נפרד גם הוא על בסיס Excess oof
של הפוליסה ..החל משנת 2011
אוחדו ענפי ביטוח אחריות
ו
 ,Lossהממבוסס על שננת החיתום ש
טוח אחריות דירקטורים.
חד עם ענף ביט
צר בחוזה אח
מקצועית ואחריות מוצ
מגנים על
תקשרת החבברה בחוזים יחסיים ובחווזי  Excess of Lossהמ
בענף ביטטוח רכוש מת
פה.
החברה כננגד קטסטרופ
תרים בהסכמי ביטוח
חורגים מהגבבולות המות
בהם גבולות האחריות ח
בעסקים מסוימים ,ב
ה ספציפי
משנה ,נרכש ביטוח משנה
מי ביטוח המ
המשנה ,אאו שהכיסוי הנדרש אינו נכלל בהסכמ
ת הסיכון
סי/לא יחסי( משתנה בהתאם למהות
טוח המשנה הנרכש )יחס
)פקולטטיבבי( .סוג ביט
המשנה.
.
והיצע הכייסוי בשוק בייטוח
טסטרופה ,מגבבילים מבטחיי המשנה
ענפים הכולליים מרכיב קט
בהסכמי בביטוח משנה היחסיים ,בע
הביטוח המכוסה.
ח
מסכום
עור מוסכם מ
את התשללום בגין אירווע בודד בשיע
ם ,ביטוח
ם ,נרכש ,במררבית המקרים
מכרים באמצצעות הבנקים
משכנתא ,הנמ
בביטוחי דדירות אגב מ
טטיבי"(.
משנה ספצציפי )"פקולט
לתיאור ההתקשרות הק
קבוצה עם מבבטחי המשנהה ובפרט התקשרות בהסככם ביטוח משנה רב-
הלן.
ראה סעיף  8.4לה
 Multi-Lה
ענפי Line
החברה בשנת  2011הגנת בביטוח משנה יחסי.
חו"ל רכשה ה
בענף ביטטוח נסיעות לח
 6.6.1ביטטוח חבויות
ח חבויות
בחוזים בענף ביטוח
ם
חברה
 ,S&Pאיתם התקשרה הח
המשנה ,לפי P
די רוג מבטחי ה
AA- , AAA
שנים  2010ו 2011 -הינוA, A-, A+, A :
בש
מד ברמה
הפעילות נאמ
שלה בתחום ה
טחי משנה ש
הקבוצה למבט
ההעברה של סיכון ה
ה
שייעור
מי הביטוח נככון למועד הדדוח.
שלל כ 42% -מדמ
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ת ביטוח
מהווה מעל  10%מסך פרמיות
ה
חבויות
מבבטחי משנה שחלקם בפררמיה בענף ח
ח( בתקופות ההמתוארות בדדוח:
בתחום )באלפי ש"ח
ם
הממשנה

דירוג

ם מבטח
שם
הממשנה
P&S
Swisss
Reinsurancee
AAC
Co
Lloydd's

A+

מדינה
ה

שוויץ
ץ
בריטנני
ה

20111
אחוז
מכלל
פרמיה
פרמיות
לביטוח לביטוח
משנה
משנה

2010
אחוז
מכלל
פררמיה
פרמיוות
לבביטוח לביטווח
שנה
ה
משנה
מש

20009
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח לביטוח
משנה
משנה

44,916

46%

42,5344

37%

42,956

39%

15,628

16%

18,9299

17%

24,322

22%

 6.6.2ביטטוח רכוש ואח
חרים
ם בענפי ביטוח רכוש
המשנה ,לפי  ,S&Pאיתם התקשרה החברה בחוזים
די רוג מבטחי ה
.AAA
A
 2010ו 2011 -הינוו,A-, A ,A+,AA- :
2
ואחרים בשנים
ם
ובייטוח
מד ברמה
הפעילות נאמ
שלה בתחום ה
טחי משנה ש
הקבוצה למבט
ההעברה של סיכון ה
ה
שייעור
מי הביטוח נככון למועד הדדוח.
שלל כ 54% -מדמ
 10%מסך
הווה מעל %
רכוש ואחרים מה
ש
מבבטחי משנה שחלקם בפרמיה בענף ביטוח
בתקופות המתוארות בדוח:
ת
ש"ח(
חום )באלפי ש
פררמיות ביטוח המשנה בתח

דירוג

שם מבטח
ש
ה משנה

P&S

Swisss
Reinsurannc
eC
Co

AA-

Everest
st
Reinsurannc
.e C
Co

A+

מדיינה

שווויץ

ה"ב
ארה

20111
אחוז
מכלל
פרמיה
פרמיות
לביטוח לביטוח
משנה
משנה

64,232

38,675

20%

12%

2010
אחוזז
ל
מכלל
פפרמיה
פרמייות
טוח
ללביטוח לביט
משנה
משנה
מ

49,644

43,076

17%

14%

2009
אחוז
מכלל
פרמיה פרמיות
לביטוח לביטוח
משנה
משנה

52,773

44,612

18%

15%

שנה )למעט בבהסכמים
ממבטחי המש
אין עמלות ההמתקבלות מ
בחוזים מסוג זה ,א
ם
כממקובל
פקקולטטיביים(.
שירותים
ם
 6.7ספקים ונוותני
6
קשר עם
סכמים עם נוותני שירותים שונים בק
תקשרת בהס
בתחום בביטוח כללי הקבוצה מת
פי רוכש הפולליסה.
ת החברה כלפ
התחייבות
רוכשת בעיקר שיררותים נלווים מאת עורכי דין ,חוקרים ,רופאים,
ת
קבוצה
בתחום בייטוח כללי הק
מוסדות ררפואיים ,רואי חשבון ,מהנדסים וספקיים נוספים ,בבין אם לצורך סילוק תביעעות בענף
ספקת שירות אשר רכש מבוטח במסגרת פוליסת הביטוח
ביטוח חבבויות ובין אם לצורך אס
שירי חשמל בביתיים ושירותי ביקור רופפא.
תיקוני צנרת ,שירותי תיקון מכש
י
שירותי
ובכללם ש
ת כללית.
עיקרי הינו שיירותי בריאות
בענף ביטטוח הבריאות )טווח קצר( לעובדים זריים ,הספק הע
תים רפואיים בהתאם
ת של הספק למתן שירות
כוללת התחייבויות
ת
הספק הנ"ל
ק
ההתקשרוות עם
בפועל )קפיטציה(.
ל
תשלום הנגזר ממספר המבווטחים
לפוליסה ווזאת למול ת
חום זה.
פק כלשהו ,בפפעילותה בתח
לקבוצה אאין תלות בספ
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ראה סעיף  8.5לההלן.
לתיאור ההנושא ברמת הקבוצה ה
 6.8תחרות
6
ת חברות
הקבוצה בכל חברות הבייטוח במשק .על פי נתוני התאחדות
בתחום ז ה מתחרה ה
קבוצת הראל ,קבווצת כלל
ת
בתחום הינן
ם
הגדולות הפוועלות
שלושת חברות הביטוח ה
הביטוח ,ש
של שלושת הגופים הגדוולים בתחום בתשעת
אלו ,חלקם ש
וקבוצת ההפניקס .על פי נתונים א
סך של כ-
מי הביטוח בררוטו לעומת ס
 55%מסך דמ
 2011עמד על כ% -
2
של שנת
החודשים הראשונים ש
ת .2010
 56%בשנת
שנת  2011קבווצת כלל מובבילה בענף ומחזיקה בנתח שוק של
אשונים של ש
בתשעת ההחודשים הרא
תח שוק של כ12% -
שלה בשנת  .20010הקבוצה מחזיקה נת
ה
לנתח השוק
ח
כ 23% -בבדומה
בשנת  2010עם ננתח שוק
ת
הרביעי
מישי במשק וזאת בהשוו אה למקום ה
וממוקמת במקום החמ
.(12%
זהה )כ% -
ברות מוצגים בתרשים לה לן:
נתוני נתחח שוק לפי חב

מגדל13% ,

תקופה
לת
סתיימה ב-
שהס
12
30/09/1

אחר13% ,
א
קס14% ,
הפניק

איילון8% ,
קבוצת
מנורה,
12%

אל19% ,
הרא
כלל23% ,

ת במשק
סקיות השונות
החברות העס
פעת הן מצד הביקוש למ וצרים מצד ה
התחרות בתחום מושפ
טוח המשנה והשינויים החלים בו
טוח .שוק ביט
חברות הביט
מוצרים של ח
והן מהיצעע ואיכות המ
הגדולים ובעננף ביטוח
הם גורם מרכזי בתחרות .בבנוסף ,בביטוח העסקים ה
בתחום ממהווים אף ם
ת איכות
המחדדת את חשיבות
ת
על ידי יועציי ביטוח ,עובבדה
הדירקטוררים מיוצגים המבוטחים ע
הורדת תעריפ ים .מוצרי הבביטוח הכלוללים בענף הרככוש ,כגון
הכיסוי ובבו בזמן גם יוצרת לחץ לה
קים כיסוי מוורכב ועל
ציפית ומעניק
מומחיות ספצ
ביטוח ימיי ,אווירי ,הנדדסי ואלקטרווני ,דורשים מ
.
הקבוצה.
ססת על איכוות הכיסוי הבביטוחי שמענייקה
כן ,התחרוות בהם מבוס
תחרותי של ההקבוצה הינם :מכירת פולייסות חבויות )במיוחד
את מעמדה הת
הגורמים המחזקים ת
חרים של הקבבוצה )למשל פוליסות
ם מוצרים אח
פוליסת אאחריות מעבידים וצד שלישי( ביחד עם
מבוטחים
תן שירות ברמה גבוהה למ
המוצר לצרכי המבוטח ומת
הקבוצה בהתאמת ה
ה
עסק(; מונניטין
שמור על
הלים חיתומיים הבאים לש
ביעות יעיל .בבנוסף ,לחברהה מודלים ונה
הכולל ניההול סילוק תב
שרות בקרה קפדנית ועדדכנית על
רמת הרוווחיות הרצויה המנוטרת על ידי מעררכות המאפש
התוצאות השוטפות.
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ת
 .7ביטוח בריאות
הפעילות
 7.1מידע כלללי על תחום ה
7
שר הינם
מעניק כיסויי ביטוחי בגין אירועים רפואיים אש
ביטוח הבריאות מ
ח
תחום פעעילות
תי הבריאות הנוספים
או מוספים ללסל הבריאו ת הבסיסי וו/או לשירות
ם/משלימים א
תחליפיים
חולים בישראלל.
של קופות הח
)השב"ן( ש
ם מחליפי
חו"ל ,טיפולים
ביטוחי הבבריאות כוללים ,בין היתר ,כיסוי לניתווחים פרטיים בארץ או בח
סל הבריאות הבסיסי
שאינן כלולות בס
ן
מיוחדים בחו"ל ,ת רופות
ם
שתלות וטיפוולים
ניתוח הש
אמבולטוריים רבים ומגווננים.
ם
וכיסויים א
ים המעניקים פפיצוי כספי בבעת גילוי
ם וכן ביטוח ם
כמו כן ,בייטוחי הבריאות כוללים בייטוחי שיניים
שה.
מחלה קש
מקרה שהמבווטח אינו
בנוסף ,בייטוחי הבריאוות כוללים בייטוח סיעודי המעניק למבוטח כיסוי למ
יכול לבצעע מספר פעולות בסיסיות ] ,[ADLבבהתאם לתננאי הפוליסה; וכן ביטוח תאונות
טוחיים עקב תאונה כגון פיצוי במקררה מוות ,נכוות ונכות
אישיות ההכולל מגוון כיסויים ביט
תאונה ,שברים כוויות וכדדומה.
חלקית מת
ם ,ממדיניות הקבוצה
משינויים רגולטוריים
ם
אוד
מושפעים מא
אופי המככירות וסוגי הפוליסות מ
הלקוחות.
ם והעדפות משתנות של ה
ומהצרכים
הכולל כיום פוליסות
ם  1בינואר  ,2012לאחר תקופת הדווח ,ענף ביטווח בריאות ,ה
החל מיום
גם את מרבית פוליסות
חד תחתיו ם
סעיף  1.33.2-1.3.3לעיל( ,יאח
ארוך( )ראה ס
ריאות )טווח א
ביטוח ברי
ביטוח הבבריאות )טווח קצר(.
עילות והשינוויים בו
 7.1.1מבננה תחום הפע
סל הבריאות הבסיסי
רבדים .הראשון  -ס
.
מספר
שיירותי הבריאות בישראל מורכבים ממ
הלן" :סל
הוצאו מכוחו )לה
ו
תי והתקנות אשר
אות ממלכת
בההתאם לחוק ביטוח בריא
ח הסמכה
שני  -שירותי בריאות משללימים בקופות החולים הניתנים מכוח
הבבריאות"(; הש
הבריאות
והשלישי  -ביטוחי ה
י
שב"ן"(;
בריאות ממלכתי )לעיל וולהלן " :ן
בחחוק ביטוח ב
שלים את
הפרטיים נועדו להש
ם
אות
חברות הביטוח .בייטוחי הבריא
ת
צעות
הפפרטיים באמצ
משלימים
נוסף על שירותי הבריאות המ
ף
ת נדבך
הררבדים הראשון והשני בדררך של הוספת
סי.
החולים ולעיתים בדדרך של הוספפה על סל הבריאות הבסיס
ם
בקקופות
תפתח המושפפע משחיקת סל הבריאוות ביחס
הבריאות היננו תחום מת
שווק ביטוחי ה
היתר ,לאור שיפורים
שר הולכים ווגדלים ,בין ה
איים של האווכלוסייה אש
לצצרכים הרפוא
מתם.
באיכות החיים וברמ
ת
שיפור
חלת החיים וש
חום הרפואה ,עלייה בתוח
טככנולוגיים בתח
מלא לצרכים השונים,
תנים מענה מ
שלימים של קופות החוללים אינם נות
שירותים המש
הש
התפתחה
חדים בחו"ל ותרופות .נוככח האמור ,ה
טיפולים מיוח
בעעיקר בנושא השתלות וט
שנים האחרונות מגמה של הרחבת השבב"ן בידי קופוות החולים בגגיבוי חברות הביטוח.
בש
סגרת השב"ן ללתרופות
סוי נוסף במס
עלל רקע יוזמה של חלק מקוופות החולים להכללת כיס
הבסיסי ,התפפתח דיון
חיים ,שאינן כלולות בסל התרופות ה
מצצילות חיים ומאריכות ח
שהתקבל בכננסת בחודש דדצמבר  2007נאסר על
בחוק ההסדרים ש
ק
ציבבורי לגבי הררחבה זו.
אריכות חיים ..כמו כן,
תרופות מציללות חיים ומא
קוופות החולים לכלול בתכנניות השב"ן ת
אר ,2008
מית .בנוסף ,בבחודש פברוא
שתתפות עצמ
מחייבת תשלום הש
ת
מנתח
בחחירת רופא מ
הלי חברות ההביטוח בו הוודיע שאין בככוונתו לאשרר תוכנית
הווציא המפקח מכתב למנה
ח בריאות
אריכות חיים במסגרת תוככנית לביטוח
צילות או מא
לככיסוי ביטוחי לתרופות מצ
קים להחלטה זו לפיה,
במכתב את הנימוק
ב
קבבוצתי לחברי קופות החוללים .המפקח פירט
ם פוטנציאלי בין השירותיים הניתנים במסגרת
בררצונו ,בין היתר ,למנוע נניגוד עניינים
הססל הבריאות לבין אלו הניתנים בביטווח הקבוצתי ,פגיעה בעיקרון השוויון בבהספקת
מי מעבר
שבים והאפשרות שביטוח זה יצור חסמ
הציבוריים לכלל התוש
ם
שיירותי הבריאוות
החלטה זו של המפ קח על הביטוח מאפשרת למעשה לרכוש כיסוי
ה
שונות.
ביןן הקופות הש
אינן מכוסות בסל הבריאות ,בחברות הביטוח
ומאריכות חיים ,שא
ת
תרופות מציללות
לת
הפרטיים.
ש כיסוי זה ררק במסגרת הביטוחים ה
מועד הדוח ,ניתן לרכוש
בללבד ,ונכון למ
מושלמת"
מוצר ייעודי לכיסוי תרופוות "תרופה מ
קה הקבוצה מ
בר  2010השיק
בחחודש ספטמב
שב"ן של
זה במסגרת הש
שה בעבר לרככוש כיסוי ה
היעד שביקש
שננותן פתרון ללאוכלוסיית ה
החולים.
.
קוופות
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שיניים לילדים עדד גיל ,8
ם
טיפולי
בחחודש יולי  2010נוספו ללסל שירותי הבריאות ט
מלכתי ,תשננ"ד.1994-
חוק ביטוח בריאות ממ
קופות החוללים מכוח ח
הממבוטחים בק
מונעת ומשמרת .הקבוצה
ת
שיניים
מה הם שירוותי רפואת ש
שירותים הכללולים ברפורמ
הש
ביטוחים קולקטיבים ,אך גם
ם
פועעלת בשיווק ביטוח שינייים בעיקר בבמסגרת מכירת
ת המבוטחים בפוליסות ביטוח שינייים הינם
אחר ומרבית
באאמצעות ביטווחי פרט .מא
והפוליסות הנ"ל כוללוות כיסויים בבהיקף נרחב ,החברה סבוררה כי לא
ת
חר
בגגירים וכן מאח
שיניים קבוצתי לעעובדיהם.
ם
ת הרוכשות בביטוח
מעותי בהעדפפות הקבוצות
חלל שינוי משמ
 7.7להלן.
בנושא מוצרים ושיירותים בתחוום הפעילות רראה סעיף 7
א
לההרחבה
 7.1.2מגבבלות ,חקיקה ,תקינה ואיללוצים מיוחדי ם
ת הוראות
טחים ,לרבות
חלות על מבט
פעעילות הקבוצה בתחום זה כפופה להורראות הדין הח
מות מעת
ות המפקח ,כפפי שמתפרסמ
התקנות שהווצאו על פיו וכן להורא ת
חווק הפיקוח וה
לעעת ,כמפורט ללהלן.
ראה סעיף  8.2לפרק זה.
החלות על הקקבוצה בכלל פעילותה ה
קה מרכזיות ,ה
לממגבלות חקיק
ם ביטוח
הקבוצה בפעיילותה בתחום
הוראות הדין המרכזיות ההחלות על ה
לההלן יפורטו ה
חוק ,חוזרים וטיוטות
ההוראות הרגולטוריוות )הוראות דין ,הצעות ח
ת
קרי
ברריאות וכן עיק
שפורסמו בשננה האחרונה בתחום זה )לרבות הצעעות לחקיקה וטיוטות
שלל המפקח( ש
חווזרים(:
הווראות הדין
)א (

בריאות ממלכתי ,ההתשנ"ד1994-
ת
ביטוח
חוק ב
אלי זכאי
כל אזרח ישרא
 ,1995קובע כי ל
1
ש ינואר
חוק זה ,שנכנס ללתוקף בחודש
מכוח החוק .שירותים
לשיררותי בריאות המפורטים בבסל שירותי הבריאות מ
מחוייבות
חולים .החוק קובע כי קופות החולים מ
אלה ניתנים על ידדי קופות הח
הכלולים בסלל ,באופן
מלוא שירותי הבריאות ה
כלפי מי שחבר בבהן למתן מ
תנו בישראל ,לפי שיקול דעת רפואי ,באיכות סבבירה ,בתוך זזמן סביר
שיינת
חריגים ,המפורטים בתקנות
ם
קרים
מקום מגורי ההמבוטח .במק
ובמררחק סביר ממ
תי בריאות בבמדינת חוץ( ,התשנ"ה ,19995-עשוי
מלכתי )שירות
ביטוח בריאות ממ
ח
שנת 1998
קון לחוק מש
המבווטח לקבל מימון לשירות ים רפואיים בחו"ל .בתיק
החולים רשאייות להציע למבוטחיהן תווכניות שב"ן .לפרטים
ע ,כי קופות ה
נקבע
נוספים בדבר הגבבלות והרחבוות ביחס לשיירותים הניתננים במסגרת תוכניות
סעיף  7.4להללן.
השב""ן ראה סעיף  7.1.1לעיל וס

)ב (

טוח )תנאים בחוזה הביט
על עסקי ביט
תקנות הפיקוח ע
ת
טוח( )הוראות למצב
שס"ד2004-
רפואי קודם( ,התש
י
ח
שימוש
מסדירות את אופן ש
ת
התקנות
המבטח בסייג לחבוות המבטח בבשל מצב
טיחות כיסוי בביטוחי ראוי ללמשך כל תקופת הביטוח ומונעות
אי קודם ,מבט
רפוא
תשלום תגמוללי ביטוח.
בעת התביעה לת
ביצוע חיתום ת
ע

)ג(

על שירותים פיננסיים )בביטוח( )ביטווח בריאות ק
תקנות הפיקוח ע
ת
קבוצתי(,
ס"ט2009-
התשס
חס לאופן בו ינהל מבטח פוליסות
ם כלליים ביח
במסגגרת התקנות נקבעו קווים
הות בעל
מגבלות על זה
ידו ,ובכלל זה :מ
ביטוח בריאות קבבוצתיות הנמ כרות על ,
ח
ם ,מספר
הנחיות ביחס לחוובות בעל הפוליסה כלפפי המבוטחים
ת
הפוליסה,
סמכים שיש להמציא
סכום הביטוח ,מס
ם
מאלי של מבווטחים ,מגבללות על
מינימ
ההצטרפות ל ביטוח ,חידוש הביטוח ווכן חובת הוודעה על
למבווטחים עם ה
הקבוצתי
את הביטוח ה
למבוטח להמשיך א
ח
שרות
ח ,מתן אפש
שינוי בדמי ביטוח
י
אופן גביית דמי הביטוח
ן
המפקח,
קרים מסוימ ים שיורה ה
כביטוח פרט במק
תית.
המידע ביחס לפולליסה הקבוצת
ע
ואופן ניהול
ן
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תקנות
ת
הצצעות חוק וטיוטות
)א (

חוזה ביטוח( )הוראות
טיוטת תקנות הפייקוח על שירוותים פיננסייים )תנאים בח
ת
לעניין התיישנות בבחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות( ,התשע"א.2011-
ן
תקנות הנ"ל .על פי
את טיוטת הת
בחודדש פברואר  2011פרסם המפקח ת
אם מועד
תנאי שלפיו א
טוח הכולל כייסוי ביטוחי ללנכות יכלול ת
טה ,חוזה ביט
הטיוט
המחלה ,לפי העניין ,לא יחל
,
קרות הנכות מאווחר למועד ההתאונה או גילוי
ת
קרות הנכות .לעעניין זה" ,מועעד קרות
ת
תיישנות לפנני מועד
מרוץ תקופת ההת
ץ
תגמולי ביטוח למבווטח בעד
י
טח החובה ללשלם
ת"  -המועד בבו קמה למבט
הנכות
כיסוי ביטוחי לנכוות.
י

דש פברואר  2011הוגשה הצעת חוק ביטוח בריאוות ממלכתי )תיקון -
בחו ש
)ב (
התש"ע .2010-בהצעת
קופות החולים( ,ה
ת
חריות
הסיעודי לאח
העברת האשפוז ה
החולה הסעודי עלל פי חוק
ה
ם יממנו את שהות
החוק ,מוצע כי קופות החולים
מלכתי במסגגרת מוסד מווכר לטיפול סיעודי .אופןן המימון
ביטוח בריאות ממ
ח
הבריאות
מון שירות זה ,מוצע כי דמי ביטוח ה
טרם ברור .כמו ככן ,לצורך מימ
ממנה רק
קופות החולים תמ
ת
הצעה,
של  5%ל .5. 3% -על פי הה
יוגדלו משיעור ל
ו
הנתונים הכללליים של
תאים .לאור ה
ח במוסד מת
שפוז המבוטח
חלק מהוצאות אש
הנמצאים
שוק הסיעוד  -מס' מיטות ההאשפוז ומספפר החולים הסיעודיים ה
ק תכניות
תית על שיווק
במוסדות לטיפול סיעודי  -לא צפויה השפעה משמעות
תן על ידי
הכיסוי שיינת
הגדלת נפח ה
אחר ועדיין יההיה צורך בה
ביטוח סיעודי ,מא
ח
ת למימון
הצעת החוק ללא מתייחסת
קופות החולים ,כככל שיינתן ,ווכן מאחר וה
ת
את מלוא
תן להעריך א
מור ,טרם נית
טיפול סיעודי בביית המבוטח .על אף האמ
ל
עת התיקון עעל שוק ביטווחי הסיעוד ,מאחר והצעעת החוק
ההשפעה של הצע
פ
הינה בשלב מקדמי בלבד .ההערכת הקבוצה הינה מיידע צופה פפני עתיד
הצעת החקיקה וונתוני השוק הנמצאים בבידיעתה ,ועלל הערכת
ת
סס על
המבוס
של שינויי
שוק .צפי זה עלול שלא ללהתממש בש
צה לגבי השפפעתה על הש
הקבוצ
צריכת השיררות והתנהגות השוק
או בשל שינוויים באופי צ
חקיקה נוספים א
דוח זה.
באופן השונה מזה הנצפה על ידדי החברה נכון למועד ח
ן
המפקח
ח
וטיוטות של
ת
חווזרים
)א (

)ב (

ח שיניים,
בחודש מרס  ,2012פפרסם המפק ח טיוטת חוזר ביטוח שעעניינה ביטוח
תייחסים,
שיניים .עקרוונות אלה מת
קובעת עקרונות ללעריכת תכניוות לביטוח ש
ת
ה
תר ,לממשק בבין מבטח כמננהל תביעה ללבין רופא שינניים כמטפל בבמבוטח,
בין הית
המרפאה )להללן" :ספק
המטפל או ה
אפשרות למבבוטח לבחור את הרופא ה
למתן א
לתנאי ביטול הפולליסה על-ידי המבוטח .עווד מתייחסת הטיוטה
י
שירות"( ,וכן
הטיפולים
תכנית לביטוח שיניים ,קרי  -ה
ת
לנושאים הבאים  (1) -עקרונות ללעריכת
אי ביטול
ח בבחירה בככל בספק שירות; ) (2תנא
שרות למבוטח
שניתן לכסות ,אפש
עם המבוטח בביחס למקובבל כיום; ) (3אופן יישוב תביעות
פוליסה המקלים ם
ת פירוט
הצגת גילוי נאות לרבות
וחובת נימוק בדחייית תביעה; ) (4אופן ה
באתר האינטרנט ובדיקה שנתית של
ר
שות להצגת מידע
הטיפולים; ) (5דריש
ת ביום 1
תחולת החוזרר ,ככל שהטיווטה תתקבל ,צפויה להיות
המידע המפורסם .ת
ביולי.20122 ,
ח חוזר בענייין "עריכת תככנית לביטוח סיעודי".
בחודש מרס  ,2012פפרסם המפקח
ת לביטוח
מאלי בתכנית
אי הכיסוי הבייטוחי המינימ
החוזר מתייחס ,בין היתר ,לתנא
ח סיעודי
מאלית ,לאופפן מכירת פולליסה לביטוח
סיעודי ,לתקופת הבביטוח המינימ
עים לפרמיה .בחוזר הוגדררו סטנדרטים מינימאליים לקביעת
קרונות הנוגע
וכן לעק
סטנדרטים שננקבעו ניתנת אך ורק
ביטוח סיעודדי ,וקובע כי סטייה מהס
מקרה ב
ח.
ח על הביטוח
תב של המפקח
באישור מראש ובכת
ר
של בין  50%ל100% -
טוח סיעודי ,יהיו בשיעור ש
תגמולי הביטוח ,בגיין מקרה ביט
ה תכלול
הביטוח .כמו כן ,הפוליסה
אם למקרה ה
חודשי ,בהתא
מסכום הביטוח הח
ם מוסכם
אשר יהיה בסכום
ר
סיעודי בבית,
י
טיפול
אפשרות לתגמולי בביטוח עבור ט
קבע בחוזר כיי תקופת
שירות בפועלל על ידי המבבטח .עוד נק
או בדררך של מתן ש
שך כל חיי ההמבוטח וכן נקבעו  -הווראות לענייןן פרמיה;
סה תהא למש
הפוליס
וקיבועה בהגיע המבבוטח לגיל  ;665קביעת כללי חישוב לעערכי סילוק ופפדיון של
סה ,איסור בדדבר תמחור ההפרמיה על בסיס סבסוד בבין קבוצת גייל שונות
הפוליס
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מסולקת;
מינים; הוראות לעניין שח רור פרמיה; דדיווח שנתי בבגין פוליסה מ
ובין המ
חים קיימים ווגילוי נאות בבו מחויב
הוראות לעניין שינוויים בפרמיה עבור מבטח
ת
ם באתר
המבטח במסגרת פפוליסת ביטווח סיעודי ,ללרבות מידע שיש לפרסם
ח
האינטררנט של החבררה.
טוח שעניינו פירוט תגמוללי ביטוח
 2011פרסם המפפקח חוזר ביט
2
)ג( בחודש אוגוסט
ח תקרות
תוכנית ביטוח
בתכניות לביטוח ברריאות ,על פי החוזר ,במידדה ונקבעו בת
ת
שאינם נקובים בערך כספפי )להלן:
או תשלום פפיצוי בגין מקקרה ביטוח ש
שיפוי א
אתר האינטרננט שלו ,בגין כל אחד
מרביים"( יציגג המבטח בא
"תגמולי הביטוח המ
ממקרי הביטוח הלללו ,את הסכ ום הכספי בבערכו הנקוב של תגמולי הביטוח
מבוטחים,
המידע האמור למ
ע
אות לעניין המצאת
המרביים .כן נקבעו בחוזר הורא
ציון מידע בטופס הגגילוי הנאות ,מקרים בהם ניתן להגביל גישה למידעע שבאתר
סכום הכספי בבערכו הנקוב יוצג במספרר סכומים
כאמור וכדו' .בהתאם לחוזר ,הס
מי אשפוז ,שככר מנתח
טרנט של המבטח )כגון :ימ
שתנים שיוצגו באתר האינט
לפי מש
מור ,יוצג
משתנים כאמ
בתוכנית הביטוח מ
ת
ועלות חדר ניתוח( ואם לא נקקבעו
.2012
2
תחילת החוזר נקבעה ליום  1במרס
כסכום אחד כולל .ת
נייירות עמדה
)א (

)ב (

אגף שוק
סכון )להלן" :א
בחודש אוגוסט  ,2011פרסם אגףף שוק ההון ,ביטוח וחיס
ת .לעמדת
אונות אישיות
פוליסה לביטוח תא
ה
ההון"( נייר עמדה בייחס לנושא בביטול
הביטוח שנקבעעה בחוזה
שך תקופת ב
אגף שוק ההון ,הקנייית וודאות למבוטח למש
מהסוג הא ר
חוזה ביטוח מ
קרון יסודי בח
הוא עק
מור .מתן אפשררות למבטח ללבטל את
עקרון זה .לאורר האמור,
אחד עם ר
שהיא ,אינו עולה בקנה א
החוזה ,מכל עילה ש
ה ,כי אין לככלול בפוליסוות לביטוח תאונות אישיות תנאי
מובהר בנייר העמדה
תקופת הביטוח מככל סיבה
ת
מהלך
רשאי לבטל את הפוליסה במ
י
שלפיו מבטח
העילות הקבועות בבחוק.
ת
שהיא ,למעט
 ,2011פרסם אגףף שוק ההון ,נייר עמדה בביחס לנושא פוליסות
2
בחודש אוגוסט
כיסוי לניתוחים בבישראל בפררמיה קבועה ,שאינן כוללוות פיצוי
י
פרט הככוללות
אגף ,על פוליסת פרט
בוטח במקרה של ביטול הפווליסה .על פפי עמדת הא
למ ח
יטוח ניתוחים בפרמיה קבועעה לכלול פייצוי בגין עודף פרמיות במסגרת
לב ח
יטוח עד למועד הביטול.
סה המבוטלת ,ששילם מבווטח מעבר ללעלות הב ח
הפוליס
המבטח לתת פיצוי למבוטח,
ח
ה ,על
טול הפוליסה
מקרה של ביט
בפוליסות כאמור ,במ
טח )פיצוי יכולל להיות,
רווח עודף למבט
אשר גוובהו יחושב ככך שהביטול לא ייצר ח
טוח נוספת לללא תשלום תוך מתן זכות לחידוש
תן תקופת ביט
למשל ,בדרך של מת
העמדה כי אין בכוונת
הביטוח אצל אותו מבטח( .לאורר האמור ,מוובהר בנייר ה
ח
המפקח לאשר פוליסות פרט לבביטוח ניתוחיים בישראל בפרמיה קבועה שלא
ח
מבר  2011איין לשווק
אר לעיל ,וכן  ,כי החל מיום  1בנובמ
פיצוי כמתוא
יכללו פ
פוליסות כאמור.
ת

תמהיל הלקוח
 7.2שינויים בבהיקף הפעילוות בתחום ,ברווחיותו ובת
7
חות
 7.2.1היקקף הפעילות
ת כ302 -
חה בשנת  22011הסתכמו בכ 332 -מיליונני ש"ח לעומת
מיה שהורווח
הההכנסות מפרמ
מייליוני ש"ח בשנת  ,2010גגידול של כ .10% -העלייה בפרמיות נובעת בעיקרר מגידול
קוחות.
בההיקף תיק הלק
 7.2.2רווחחיות
ת רזרבות
ת ארוכות ,וחלקן מאופייינות בצבירת
הינן לתקופות
ביטוח הבריאות ה
ח
תווכניות
ס לסיכון
טואריות ביחס
חזיות האקט
ניככרות במהלך תקופות אללו .שינויים בבהנחות ובתח
מי ההפרשות .עקב המשקל הניכר של הרזרבות
הותיים בסכומ
שויים להביא לשינויים מה
עש
משפיעות
עתודות הביטוחיות בתחום זה מ
ת
מהשקעות העומדות ככנגד
ת
כאאמור ,ההכנסות
תחום.
על רווחיות הת
באאופן מהותי ע
של כ 47 -מיליוני ש"ח ,לעוומת רווח
סתכם בסך ש
הררווח הכולל ללפני מס בתקופת הדוח הס
קד .העלייה בברווח נובעת מעדכוני
בססך של כ 14 -מיליוני ש"ח בתקופה המ קבילה אשתק
של כ37 -
שתקד בסך ש
אשר נערכו בעיקקרן בתקופה המקבילה אש
ר
תחייבויות ביטוחיות
הת
ש"ח הנובע ברובבו מגידול
סך של כ 17 -מיליוני ח
ברווח החיתומי בס
ח
משיפור
מייליוני ש"ח ומ
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של כ 18 -מילליוני ש"ח
שקעות בסך ש
חלה ירידה בההכנסות מהש
בפפרמיה המורווחת ,ומנגד ח
ועעלייה בהוצאות הנהלה וכללליות בסך שלל כ 2 -מיליונני ש"ח.
 7.2.3תמ היל לקוחות
הלן.
סעיף  7.8.3לה
לפפרטים ראה ס
עילות והשינוייים החלים בהם
קריטיים בתחום הפע
ם
 7.3גורמי הצללחה
7
היתר ,איתור הצרכים
הפעילות הינם ,בין ה
ת
חום
קריטיים בתח
להערכת הקבוצה ,גוררמי הצלחה ק
ת השיווק
לצרכים אלו ,יכולת
ם
של הלקוחחות בתחום הבריאות ויככולת פיתוח מוצרים העונים
חות חדשים ,רמת שירוות גבוהה לללקוח ,סילווק תביעות ביעילות
וההפצה לגיוס לקוח
בתחום זה.
ם
השירות ושיפוור מערכות המידע
ובמקצועייות תוך שמיררה על רמת ה
חום הפעילות
 7.4תחליפים למוצרי ת ם
7
תחליפיים
ת ביטוח ברריאות ישנם מוצרים ת
חום פעילות
מוצעים בתח
לחלק מההכיסויים המ
שב"ן עשויים להשפיע
הבסיסי או בש
פות החולים .שינויים בסלל הבריאות ה
ם על ידי קופ
המסופקים
מוצעים בתחום הפעילות וכן על
על גודלו של השוק הרלוונטי ,כמו גם על ההכיסויים המ
עות.
ההוצאות לסילוק תביע
תחום
 7.5מבנה התחחרות והשינויים שחלו בת
7
סעיף  7.12להללן.
תחרות והשיננויים שחלו ב תחום ראה ס
לפירוט בדדבר מבנה הת
 7.6שינויים בההסדרי ביטוח משנה בתחוום
7
ה בנושא
הדוח .להרחבה
הלך תקופת ה
שנה בתחום ההבריאות במה
שינויים בהסדדרי ביטוח מש
לא חלו ש
הלן.
סעיף  7.10לה
שנה ראה גם ס
ביטוח מש
שירותים
 7.7מוצרים וש
7
סויים ביטוחייים .התנאים המלאים
תי של מוצריי ביטוח וכיס
סעיף זה כולל תיאור כללי ותמצית
דוח זה בלבד וללא ישמש
המפורטים בכל פוליסהה .התיאור הינו לצרכי ח
ם
ם הם התנאים
והמחייבים
לפרשנות הפוליסה.
 7.7.1ביטטוח סיעודי
ת המתנה
קבע מראש ללאחר תקופת
קה למבוטח פיצוי חודשיי המוגדר ונק
תווכנית המעניק
ממועד מקרה הביטוח )מוועד בו המבווטח אינו יכול לבצע
שלל מספר חודדשים החל מ
פעעולות יומיומיות בסיסיות  ,ADLכולןן או חלקן בה
התאם להגדררות בפוליסה(( ,ולמשך
ם כל עוד
אמור משולם
ה .הפיצוי כא
תקקופת הפיצוי כפי שהוגדררה בפוליסה ,עם רכישתה
תקופה הנקובה בפוליסה.
הממבוטח במצב סיעודי ,אך ללא יותר מהת
ת לביטוח
פוליסות קבוצתיות
ת
קיימות גם
ת
טיים.
פווליסה זו נמככרת בעיקר לללקוחות פרט
מעסיקים ,וללעתים בשיתוף וועדי
סייעודי .פוליסוות מסוג זה משווקות בבדרך כלל למ
את עובדיהם בכיסוי למקררה סיעודי.
עוובדים ,המעוניינים לבטח א
קשות
 7.7.2ביטטוח מחלות ק
מחלה קשה מתוךך רשימת
ה
המבטיחה למבוטח פיצוי כספי במקרה של אבחון
י
פווליסה
מאפשרת
של מחלות ומ
לארבע קבוצות ש
ע
המאופיינת על ידי חללוקה
ת
מוגדרת
ת
מחחלות
אינה כלולה בקבוצת
קשה ובתנאי שא
ה
לללקוח תביעה נוספת לאיררוע של גילויי מחלה
ובהתאם לתנאי הפולליסה.
ם
שונה
הממחלות הראש
ת לביטוח
קוחות פרטייים .אך קיימות גם פוליסוות קבוצתיות
הפפוליסה נמכרת בעיקר ללק
סוג זה.
עובדיהם בביטוח מס
ם
עסיקים שמעווניינים לבטח את
באמצעות מע
מחחלות קשות ב
 7.7.3ביטטוח לכיסוי הוצאות רפואיות
של שיפוי בגין הוצאות רפוואיות עד
חי בפוליסות אלו מבוסס על מודל ל
הככיסוי הביטוח
תווסף לכיסוי הביטוחי מררכיב של פיצצוי כספי
הנקובה בפוליסה .לעיתים ,מת
ה
תקרה
לת
שאאינו תלוי בהוצאות בפועלל.
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סוי לתרופות שאינן כלוללות בסל
סווגי הכיסויים שניתן לרככוש הם ,ביןן היתר :כיס
תוחים פרטייים בארץ
איברים בחו"ל ,טיפפולים מיוחדים בחו"ל ,נית
ם
תלות
הבבריאות ,השת
אים מומחים ושירותים
וב חו"ל ,טכנוללוגיות מחליפפות ניתוח ,התייעצויות עם רופ ם
אבחנתיות ,בבדיקות הריוון ,טיפולים ברפואה
אממבולטוריים מגוונים כגוון בדיקות א
שלימה ועוד .כמו כן ניתן לרכוש פיצווי בגין אשפווז ממחלה ,פיצוי בגין ימיי החלמה
מש
בבבית ,פיצוי בגגין אשפוז בללתי צפוי/אללקטיבי בבית חולים וכתבבי שירות כגגון ביקור
אשונה ברפואת שיניים ועווד.
רופפא ועזרה רא
קבוצתיים
והן ללקוחות ק
בי טוח המכסה הוצאות רפואיות נמכר הן ללקוחות פרטיים ן
סיקים שמעונייינים לרכוש בביטוח המכסה הוצאות רפפואיות לעובדדיהם.
באאמצעות מעס
 7.7.4ביטטוח שיניים
ם (1) :מוצר המשווק
לביטוח שיניים של הקבוצה ההם משני סווגים עיקריים
ח
תככניות
ת ,ניקויי
היתר ,סתימות
אה משמרת ,הכולל ,בין ה
לללקוחות פרטיים ,המעניק כיסוי לרפוא
אבבן ועקירות (2) ,מוצר המשווק ללקוחוות קולקטיבייים הכולל מגגוון רחב של כיסויים
טיים.
מת פריודנטלייים ואורטודנט
משמרת ועד ררפואה משקמ
החחל מרפואה מ
אישיות לזמן ארוך
 7.7.5ביטטוח תאונות א
קה פיצוי כספפי בעת תאוננה בארץ או בחו"ל אשר גרמה ל :מוות ,נכות,
תכנית מעניק
הת
בבית חולים וסיעעוד.
שבברים ,כוויות ,אשפוז ת
כוללת חבילת כיסויים נוספיים בעת תאונה :אחות פרטית בעת אשפוז,
ת
תכנית
הת
קרוב משפחה בבקרבת בית החולים,
ב
הווצאות פינוי באמבולנס ,הוצאות שההיה של
מים ועוד.
שיניים משקמ
טייפולי פיזיוטרפיה ,טיפולי ש
ולתקופות ארוכות.
ת
הפפוליסה משווקת בעיקר לללקוחות פרטייים
 7.8פילוח נתוננים עבור מוצ
7
צרים ושירותיים
טות להלן:
ת ביחס לתקופות המפורט
תחום הפעילות
קריים לגבי ת
 7.8.1להללן נתונים עיק
באאלפי ש"ח

2011

2010

22009

פררמיות ברוטו )כוולל דמים(
צמי
פררמיות בשייר עצ
שלומים ושינוי בהתחייבויות בגגין חוזי ביטוח
תש
בררוטו

325,929
224,519

312,328
217,214

291,790
2000,862

213,113

246,663

201,572

שלומים ושינוי בהתחייבויות בגגין חוזי ביטוח
תש
שייר
בש

113,789

150,972

1233,705

ת:
מיות מוצרי בייטוח בריאות
 7.8.2להללן פירוט פרמ
שננת 2011
באאלפי ש"ח

תלוי תשואה

אחר

סה"כ

ביטטוח סיעודי

56,896

724

57,620

שות
ביטטוח מחלות קש

50,923

2177,209
177

217,209
51,100

סהה"כ פרמיות

107,819

2188,110

325,929

תחייבויות ביטוחיות
הת

45,811

5888,811

634,622

ביטטוח לכיסוי
רפואיות
ת
ההוצאות
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שננת 2010
באאלפי ש"ח

תלוי תשואהה

אחר

סה"כ

ביטטוח סיעודי

49,548

859

50,407

שות
ביטטוח מחלות קש

46,241

2155,546
134

215,546
46,375

סהה"כ פרמיות

95,789

2166,539

312,328

תחייבויות ביטוחיות
הת

45,424

5400,775

586,199

ביטטוח לכיסוי
רפואיות
ת
ההוצאות

שננת 2009
באאלפי ש"ח

תלוי תשואה

אחר

סה"כ

ביטטוח סיעודי

43,741

1,407

45,148

ביטטוח לכיסוי
רפואיות
ת
ההוצאות
שות
ביטטוח מחלות קש

41,318

204,631
693

204,631
42,011

סהה"כ פרמיות

85,059

206,731

291,790

תחייבויות ביטוחיות
הת

34,183

457,753

491,936

תחות ההכנסו ת מפרמיות רראה סעיף  7.22.1לעיל
לעעניין הסברים בדבר התפת
 7.8.3לקווחות
תן לחלק את הלקוחות לש
נית
שתי קבוצות עעיקריות ,כמפפורט להלן:
בייטוח פרט :תככניות ביטוח הנמכרות ללקקוחות פרטייים הינם ,בדררך כלל ,תכניוות ביטוח
גיל אשר נקבע מראש(,
המבוטח או עד ל
ח
ארוכות )למשך כל חיי
ת
הממוצעות לתקופות
תקופה זו.
אם חל שינוי בבמצבו הבריאותי במהלך ת
מבוטח גם ם
הממכסות את המ
טוחי הפרט הינן לתקופות ארוכות,
שמרבית תוכניות הביטוח במסגרת ביט
לאאור העובדה ש
קיים קושי ללהתחייב
להשתנות באופן מההותי ,לחברות הביטוח ק
ת
בההן הסיכון יככול
אפשרות,
לפפרמיה שלא תשתנה לאורך השנים .על כן ניתנה לחברות הביטוח ,הא
את בכפוף
למבוטחים קיימים ,וזא
ם
הפרמיות
ת
טבלת
סות הביטוח ,ללשנות את ט
בממסגרת פוליס
את העקרונות ווהתנאים
לאאישורו של המפקח .חוזר המפקח מחוודש יולי  20005מסדיר ת
שיוגשו על ידי חברות הביטוח.
בבסיס בחינתן של בבקשות לשינ וי תעריפים ש
ס
שייעמדו
משותפת
קבוצתי :תכניות בביטוח הנמכררות לקבוצת מבוטחים בבעלי זיקה מ
י
בייטוח
תנאי ההסכמיים לביטוח קבבוצתי נקבעים במשא
)"בעל פוליסה"( .ת
ל
גורם מייצג
באאמצעות ם
על כל הפרטיים הנכללים בקבוצה
בעל הפוליסה ווהם חלים ע
וממתן בין המבטח לבין ל
תמים לתקופוות ידועות מראש של מספר שנים
מים אלו נחת
הררלוונטית .בדרך כלל הסכמ
סכמים לביטווח קבוצתי הכוללים
מת הצדדים .קיימים הס
הממתחדשות בכפוף להסכמ
תום ההסכם לביטוח קבוצצתי ,או במועד סיום
תן רצף ביטוחי במועד ת
תייחסות למת
הת
קיימת חובה להצציע רצף
ת
המבוטח בקבבוצה .בביטו ח סיעודי קבוצתי
החחברות של ה
או עם עזיבת המבוטח את הקבוצה.
למבוטח בתום תקופפת ההסכם א
ח
ביטטוחי
קוח בודד
אין תלות בלק
ם מגוונים ,כך שלקבוצה א
צה בתחום הפפעילות הינם
לקקוחות הקבוצ
תיה ממנו
אין לקוח בודד שסך הכנסות
אוו במספר מצוומצם של לקווחות .כמו כן ,,לקבוצה ן
מההוות  10%ומעלה מכלל הככנסות הקבוצצה.
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פרמיות בין בביטוחי פרט ללביטוחים קוללקטיביים:
 7.8.4להללן התפלגות פ
שננת 2011
בביטוחי פרט

ביטוחים

סה"כ

בבאלפי ש"ח
56,8966

724

577,620

בביטוח מחלות קשות

188,7022
50,9233

28,507
177

2177,209
511,100

ססה"כ פרמיות

296,5222

29,408

3255,929

טוחיות
ההתחייבויות ביט

568,3588

66,264

6344,622

בביטוח סיעודי
בביטוח לכיסוי
ההוצאות רפואיות

שננת 2010
בייטוחי פרט

ביטוחים
קולקטיביים
ם

49,5488

859

500,407

בביטוח מחלות קשות

174,6500
46,2411

40,896
134

2155,546
466,375

ססה"כ פרמיות

270,4399

41,889

3122,328

ההתחייבויות ביטוחיות

544,8200

41,379

5866,199

בבאלפי ש"ח
בביטוח סיעודי
בביטוח לכיסוי
ההוצאות רפואיות

סה"כ

שננת 2009
בייטוחי פרט

ביטוחים
קולקטיביים
ם

בביטוח סיעודי

43,7411

1,407

455,148

בביטוח לכיסוי
ההוצאות רפואיות
בביטוח מחלות קשות

168,4722
41,3188

36,159
693

2044,631
422,011

ססה"כ פרמיות

253,5311

38,259

2911,790

טוחיות
ההתחייבויות ביט

464,9066

27,030

4911,936

בבאלפי ש"ח

סה"כ

 7.8.5שיעעור ביטולים
חלות ואשפוז ,,במונחי
ה ,בענפי מח
שייעור הביטולים מהפוליסוות בתוקף לרראשית השנה
המקבילה
של כ ,8.25% -בשנת  2011לעומת  8..76%בתקופה ה
על שיעור ל
פררמיות ,עמד ע
שתקד.
אש
 7.9שיווק והפפצה
7
חום באמצעות סוכנים עצצמאיים ומשללמת להם
טוח שלה בתח
פוליסות הביט
החברה ממשווקת את פ
שר היקף
עיקר כשיעור מדמי הביטווח .לקבוצה אין סוכן אש
מסוגים שונים ובע
ם
עמלות מ כירה
 10%מדמי הביטוח בתחום הפעילות.
פעילותו ממהווה מעל %
צע מהפרמיוות בשנת  20111עמד על  ,20.3%לעומת  20.7%בתקופה
שיעור העעמלה הממוצ
המקבילה אשתקד.
עיף  8.7להלן.
צה ברמת הקבבוצה ראה סע
לעניין שיווק והפצ
ן
לפרטים ננוספים
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שנה
 7.10ביטוח מש
הבריאות הינן ארוכוות טווח והן נקבעות
ת
טוח
משנה בתחום ביט
ה
ביטוחי
ת הקבוצה בב
התקשרות
ת הביטוח ואיינן קצובות בזמן ,וניתנים לביטול בהודדעה מראש לגגבי ביטוחים עתידיים
לפי תכנית
אפשרות לעדכן תערריפים במהלךך תקופת
ת
שנה
בלבד .בחחלק מביטוחי המשנה יש למבטח המש
אים מסוימים.
ההסכם ,בבהתקיים תנא
ם ביטוח
שנה גבוה מ 10% -בתחום
מסך פרמיות ביטוח המש
מבטחי ממשנה ששיעור הפרמיה מ
ח:
בתקופות המתוארות בדוח
בריאות )בבאלפי ש"ח( ב

שם מבטח
המשנה
S
Swiss Re
Mu
unich Re
Gen Re

דדירוג
P&S
S
AAAAAA+

מדינה
שוויץ
גרמניה
ה
גרמניה
ה

20011
אחוז
מכלל
פרמיה
פרמיות
לביטוח לביטוח
משנה
משנה
66.8% 67,731
20.1% 20,395
12.1% 12,263

2010
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח
לביטוח
שנה
משנה
מש
6
67.9%
64,6111
1
19.4%
18,4441
1
11.9%
11,3220

20009
אחוז
מכלל
פרמיות
פרמיה
לביטוח
לביטוח
משנה
משנה
67.7%
61,383
19.8%
17,931
12.0%
10,869

עיף  8.4להלן.
משנה ברמת הקבבוצה ראה סע
ה
לעניין ביטוח
ן
לפרטים ננוספים
שירותים
ם
 7.11ספקים ונוותני
העיקריים שלל הקבוצה היינם רופאים ,מרפאות ובת
בתחום בייטוח הבריאוות הספקים ה
תי חולים
קבוצה בהסככמים עם
פרטיים ללמתן שירותים רפואיים בבהתאם לפולליסות .בנוסףף ,קשורה הק
מבוטחים.
תפעול מערך השירותים השונים למ
אי לצורך ת
מספר ספפקי שירותי ניהול רפוא
שירות והסדריי תשלום
קים הנ"ל כולללת התחייבוויות של הספפק למתן הש
ההתקשרוות עם הספק
או תשלום קבוע הנגזר בבין היתר
שלום עבור ככל פעולה א
שתי דרכים עיקריות :תש
באחת מש
פועל )קפיטצייה( .בנוסף ,ההקבוצה התקשרה עם רשת בינלאומית לתאום
ממספר ההמבוטחים בפ
בבתי חולים בחו""ל.
י
ניתוחים וופרוצדורות ררפואיות
תיאור הנושא ברמת הקבוצצה ,ראה
תחום זה .לת
ספקים ונותני שירותים בת
לקבוצה אאין תלות בס
סעיף  8.5להלן.
 7.12תחרות
 7.12.1מבבנה התחרות בתחום
תחרות חריפהה הנובעת ,בבין היתר ,מרריבוי מתחרים
תחום הבריאות קיימת ת
בת
ם ודמיון
חום גדל בבהתמדה .בבביטוחים
טיביים בתח
חים הקולקט
שקל הביטוח
בממוצרים .מש
אה ,בין היתר ,בירידות
הקקבוצתיים ,ריבוי היועצים בתחום העציים את התחררות שהתבטא
מחחירים ושחיקת תעריפים.
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ח בריאות
טוח בישראל בענף ביטוח
לההלן פירוט של התפלגות פרמיות בין חברות הביט
ליוום :30.09.2011

מנורה7% ,
מ

דדמי ביטוח
ב
בישראל לפי
ברות ביטוח
חב

מגדל11% ,

ראל37% ,
הר

הפניקס,
1%
21

כלל24% ,

תחרות והגוררמים המשפפיעים על מעעמדה התחררותי של
 7.12.2שיטטות להתמודדדות עם הת
חרות הן :סיננרגיה בין
מודד עם התח
עיקריות של ההקבוצה להתמ
הקבבוצה בתחום השיטות הע
ת בתחום
השונות בקבוצה בבמתן פתרונוות כוללים לללקוחות הקבוצה לרבות
ת
החבברות
הברריאות; פיתווח מוצרים חדשים העוונים לצרכי הלקוחות וללהתפתחויות בתחום
חבת מערך הסוכנים
שיפור השירות לללקוח תוך ההתייעלות תפעולית; הרח
ר
הרפפואה;
שתתפות
והססתייעות בסוכנים העובדדים עם הקקבוצה כמקור להפניית לקוחות; הש
במככרזים מרכזיים בתחום ועוד.
ם חוסנה
מדה התחרותי של הקבוצה בתחום הם
עים על מעמ
הגגורמים המרככזיים המשפיע
קבוצה; רמת השירות הגבבוהה של הקבבוצה בעת ניהול תביעות ותשלום
הפפיננסי של הק
סוכנים שמשוווקים את מוצצרי הקבוצה.
ארוך טווח עם ס
ך
תגגמולי ביטוח וכן קשר
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חלק ד'
ח
הקבוצה
ה
מידע נוסף בברמת כלל ה
-
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הקבוצה בכללותה
ה
עניינים הנוגגעים לפעיללות
 .8תייאור עסקי התאגיד  -ע
פעילות של הקבוצצה ,להלן
ת
המשך למידע שניתן בסעייפים  3-7לעייל המתייחס בנפרד לכל תחום
בה
סים לעסקי הקבוצה בכללוותה.
תיאור של ענייננים המתייחס
צוניים על פעיילות התאגיד
והשפעת גורמים חיצ
ת
 8.1סביבה כלללית
8
ההון והכספים
ן
 8.1.1התפפתחות המשק ,שוקי
המשק ,שוקי ההון ווהכספים
,
תחות
 8.1.1 .1התפת
מית ,שהשפיעע גם על
 2011התרחש מפפנה שלילי בככלכלה העולמ
2
במהללך שנת
המהוססת ממשבר שננת  2008לא הוכיחה
ת
ת
המשק הישראלי .ההתאוששות
ם של רוב
בתקציבים הממלכתיים
ם
ת לעשיית סדדר
עצמה כברת-קיימא והניסיונות
ה
מדינוות המערב ללא הצליחו .ההאטה במשק הישראללי נבעה בעיקר בשל
ם נדבך מרכזי בכלכלת ישרראל והאטה בבשווקים
בדה שענפי היצוא מהווים
העוב
במשק הישראלי .לזעזועים
ק
שמעותי
במעררב אירופה ובבארה"ב פוגעעת באופן מש
השליליות של חוסר היציבות
ת
עות
שפקדדו את כלכלוות המערב נווספו ההשפע
בעולם הערבי .מאז הרבעון ההשני של שנת  2011מורגגשת האטה בפעילות
שראלי ,כאשר גם גורל גוש היורו עדיין ללא ברור.
בענפי המשק היש
שנת  2011נפפגשה
ההאטה במשק עם המחאה
ה
השלישי של ש
במהללך הרבעון ה
הציבורית ועם הדרישה לצדקק חברתי .בנוסף לדו"ח וועדת טרכטנבברג ,פרי
הבין-משרדית להגברת
נוסף של המחאה החברתית ה יה טיוטת דו""ח הוועדה ה
ממנו הוקדש לקבוצות עסקיות בעלוות מבנה
התחרותיות ,שחללק מרכזי מ
פירמידה.
המשק הישראלי בבשיעור של כ,4.8% -
ק
 2011גדל התמ" ג של
2
במהללך שנת
שפורסמו
קאטורים מקררו כלכליים ש
כאשר התמ"ג לנפפש עלה בכ .2.9% -אינדיק
 2011מצביעים עעל המשך
2
של שנת
במשק הישראלי בבמהלך המחצצית השנייה ש
תר מאשר
קצב מתון יות
שראלי ,אך בק
ת במשק היש
הצמייחה של הפעיילות הכלכלית
צית הראשוננה של השנהה .ההאטה בבצמיחת המשק הישראללי ניכרת
במחצ
שונים ,הן
שים המקומייים גם סקרי הציפיות הש
צוא והביקוש
בעיקר בנתוני היצ
שך האטה בקצצב הצמיחה .עם זאת
הצרכנים והן של החברות ,,צופים המש
של ה
שפורסמו בעולם המעערבי.
ו
טים לחיוב בההשוואה לנתוננים
נתוניים אלה בולט
סוקה גבוהה ואבטלה נמווכה .יחד
נתוני שוק העבודדה מצביעים על רמת תעס
י
מי השכר,
המשמשים אינדיקציה לסך תשלומ
ם
ת,
עם זזאת ,תקבולי מס הבריאות
מינלית בכ 2%-מאשר בדצצמבר אשתקדד )בניכוי
בחודש דצמבר גבוהים נומ
היו ב
התמתנות ניכרת לעומת קצב
ת
עתם של שינויי חקיקה( ,,נתון המהוווה
השפע
מועסקים ,הגיע במהללך השנה
,
תי
גידוללם בשנתיים האחרונות .שיעור הבלת
ם.
עור של כ 5.44% -מתוך כוח העבודה האזזרחי ,שפל של כ 20 -שנים
לשיע
 2011נמשכה מגגמת ההתמתננות בקצב האינפלציה שלל המשק
2
במהללך שנת
האינפלציה הוא ככל הנראה המשך הציפיות
ה
הישרראלי .הרקע ללירידת שיעורר
המחירים
של הפחתת ה
טה בצמיחה בעולם ובאררץ ,וכנראה גגם התהליך ש
להאט
החברתית
שיווק וספקי שירותים שוונים ,בהשפעת המחאה ה
על ידדי רשתות ש
נגד יוקר המחיה .לירידת המדדד תרמו סעיפפי המזון ,החינוך ,התרבות והבידור
ת ירידה,
קשורת .בסע יף הדיור נררשמה בתקוופה הנסקרת
חבורה והתק
והתח
קה עונתית ,והחלה ירידה של מחירי הדדירות בבעלות )שאינם חללק ממדד
בחלק
המחיירים לצרכן(.
המחירים
על פי הנתונים החודשיים בנייכוי עונתיות הואט קצב עעלייתם של ה
היה אף נמוך מהגבול
צית השנייה של השנה ,וובמונחים שננתיים הוא ה
במחצ
תכמה ב-
ציה בשנת  20111כולה הסת
התחתון של טווח יעד האינפלצציה .האינפלצ
אינפלציה ) .(1%-3%מקוררותיה העיקרריים של
מצע יעד הא
 ,2.2%קרוב לאמ
2
הדירה והמזון ,שעעלו בקצב
ה
ה ,שכר
עליית המחירים ב 2011-הם רככיבי האנרגיה
ת
מהיר במחצית הרראשונה של  ,2011ושיעורי עלייתם בבשנת  2011ככולה היו
ר
 5.2% ,9.5%ו ,2.3%-בהתאמה.
9
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ק מ2% -
הריבית במשק
העלאה של ה
 2011המשיך בנקק ישראל בה
2
במהללך שנת
שר בחודשים יוני-ספטמבר הגיעה
בתחיילת  2011ל 2.5% -בסוף השנה ,כאש
בריבית בנק ישראלל הושפע
ת
שינוי
של  .3.25%הש
ריבית בנק ישראל לשיעור ש
ת
הנמוכה במשק עודדדה מעבר
ה
משני גורמים מרככזיים ומנוגדיים .מחד ,הרייבית
י
ת במחירי
לאפיק ההשקעה ההנדל"ני ,דבר אשר הביא ללעלייה ניכרת
ק
הציבור
של ה
מהציפיות
שפעו צעדי הבנק גם מ
הדיור בשנתיים האחרונות .כמו כן ,הוש
ר
עליון של יעד האינפלציה.
ן
שנה בסביבת הגבול ה
פלציה ,שנעו בתחילת הש
לאינפ
מנע בנק ישראל מהעלאת ריבית
של השנה נמ
במחצית הראשונה ש
ת
ביל,
במקב
מוכות במדינות המפותחות והחשש כיי הרחבת
מהיררה יותר עקב הריביות הנמ
על השקל תוךך הגברת
קים יותר ל
תוביל ללחצי תיסוף חזק
פערי הריביות ת
שראל .במקבביל להעלאת הריבית
תנועות ההון קצרות הטווח הנכנסות ליש
הדיור .במהלךך הרבעון
אוצר בשוק ה
אל ומשרד הא
טו צעדים על ידי בנק ישרא
ננקט
על מנת לתמווך בפעילות הריאלית
ת הריבית ל
הרביעי הוריד בנק ישראל את
המקומי.
השלילית של הההאטה הגלוובלית על צמייחת המשק ה
לנוכח ההשפעה ה
ח
ת המסים
חלה להסתמן מגמה של יירידה בגביית
החל מחודש אפרריל  2011הח
מה להסתמן גם בגביית המסים
ובחודש יולי החל ה מגמה דומ
ש
העקייפים,
שראי( הסתכם בשנת
הגירעון הכולל של הממשלה )לללא מתן אש
ן
הישירים.
תוצר ,לעומת תכנון של  2.9%תוצר ,והוא גבוה מתקרת
 2011ב 3.3% -ת
עון ) 3%תוצרר(.
הגירע
המשך ההתאוששוות של המשק העולמי
ך
ת לגבי
ת ,אי-הוודאות
בכלככלה העולמית
שבר הפיננסי באירופה
עיקריים ,המש
גברה ,בעיקר על ררקע הקשיים במשקים הע
ת בגוש האירו )בראשן לאייטליה ולספררד( ולאור
אשר התפשט למדדינות חשובות
ביחס לתוכניות ה חילוץ המתגבבשות באירופפה.
ס
בהירות
אי הב
התחלה של מיתון ,,והבולט
ה
להצביע על
ע
משיכו
בגוש האירו המ
ש
נתוני המקרו
י
ה שלילית
מניה לרבעון הרביעי של  - 20111צמיחה
הצמיחה בגרמ
שבהם הוא נתון ה
של  .0.25%תחזייות בתי הההשקעות לגבבי הצמיחה בגוש האירוו צופות,
ההשלכות
החששות מה
בממווצע ,צמיחה שלילית של  0.7%בשנת  ,2012וגברו ה
ה.
השלייליות של הרייסון הפיסקליי על הצמיחה
ם יחסית,
מקרו חיוביים
מנגד ,התפרסמו בבארה"ב בחוודשים האחרונים נתוני מ
שק האמריקני מגמת
שנמשכת במש
בפרט נתוני הצריכה והתעסווקה .מכאן ש
ט
סימנים ראשונים להתמתנות הפעילות
ם
צמיחה .כן נ ראים
אוששות והצ
ההתא
סחר העולמי בפועל מצביעים על
ם .נתוני הס
הכלככלית בשווקים מתעוררים
התחזיות להתפתחות
חר בחודש אוקטובר ,וה
המשך התכווצות היקפי הסח
הסחר הופחתו.
הסיכוי לצמיחה שללילית ,גם
י
גורמי הסיכון ממש
י
שיכים להתמקקד באירופה ,שבה
החשש מפני משבר פיננסי חמורר ,לרבות
ש
תגבר משמעוותית.
במשקי הליבה ,הת
ה ,חשש מקשיי נזילות
התפשטות הסיכון גם ללבנקים מוביללים באירופה
ת
חשש מ
ש
הניעו את
הבנקאית והורדת דיררוג דה פקטו לבנקים מובילים בעולם ה
ת
במעררכת
עי המדיניות בבאירופה להככריז על תוכננית סיוע מקייפה ,ובנקים מרכזיים
קובע
את תוכניות ההרחבה
חלו לחדש א
ה ,ארה"ב ובבבריטניה הח
עיקרריים באירופה
השוננות.
 8.1.1 .2שוקי האג"ח והמנניות
ש אפריל
חסית בשערי המניות ,אולם בסוף חודש
נפתחה ביציבות יח
ה
שנת 2011
ק המניות
עד סוף השנה .המפנה בשוק
ם שנמשכו ד
מפנה והחלו יררידות שערים
חל מ
משקף את ההתפפתחויות השלליליות שאיררעו בכלכלה העולמית ,מצצד אחד,
אלי ,מצד שני.
הצפויות על ההמשק הישרא
ואת השלכותיהן ה
שואה גבוהה מזו של
רבות בהן בלטהה הבורסה בת"א עם תש
ת
לאחר שנים
ר
ם תשואת
ם ,הרי שבשנ ת  2011הניבו מדדי המניוות המקומיים
מקביילותיה בעולם
ביחס למדדי המנייות בעולם.
ס
חסר בולטת
מדד ת"א
 2011ירד מדד ת""א  25בשיעוור של כ ,18.22% -כאשר מ
2
במהללך שנת
של כ . 20.1% -מדד ת"א  755ירד בשיעוור של כ 25..9% -ומדד
 100יירד בשיעור ש
מדדים הענפיים בלטו בירידות מדד
 .25.7%בין המ
עור של כ% -
היתר  50ירד בשיע
ר
ירידה חדה של כ.41% -
ה
קעה עם
חברות ההשק
ת"א-פיננסים שירד בכ 34% -וח
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סקרת בשיעור של כ-
התקופה הנס
מדד ה S&P -עעלה במהלך ה
מת זאת ,ד
לעומ
הדאקס הגרמני ירדד במהלך
ס
הדאו ג'ונס בכ .6.2% -מנגד ,מדד
ו
 ,0.4%ומדד
0
 15.4%ומדד ההקאק הצרפתי ירד בכ .18.8% -מדד הפוטסי
שנת  2011בכ% -
.6.8%
הבריטי ירד בכ% -
התל בונד
 ,2011עלה מדד ההתל בונד  20בכ 0.7% -בבעוד שמדד ה
2
במהללך שנת
הצמוד עלה בכ 4.3% -ומדדד האג"ח
 40יררד בכ .1.6% -מדד האג"ח הממשלתי ה
שלתי השקלי עלה בכ.5.22% -
הממש
ק המט"ח
הגביר את הפפעילות בשוק
מתפתחים ,ה
יבוא ההון הניכר לשווקים המ
ט"ח העולמיים  -הן
העוללמי; במקביל ,התגברו הההתערבויות בשווקי המט
סיביות על ידדי בנקים מררכזיים והן בבאמצעות
רכישות מט"ח מס
ת
צעות
באמצ
על תנועות ההוון.
הטלת מגבלות ל
ת
מת שערו
בסיכום התקופה הנסקרת ,פווחת השקל בבשיעור של כ 7.7% -לעומ
ם במהלך
לעומת השקל רשם
ת
האירו
היציג של הדולר ,כאשר שערוו היציג של ה
ג
ט"ח של בנק ישראל גדלוו במהלך
של כ .4.2% -יתרות המט
התקוופה עלייה ש
דולר בסוף דצמבבר  2010לרמה של כ-
ר
מיליארד
של כ 70.9 -מ
התקוופה מרמה ש
 74.9מיליארד דולר בסוף דצמבבר .2011
לאחר תאריך המא
ר
 8.1.1 .3התפת
אזן
תחויות
המרכזי האירוופי למתן
בתחיילת חודש מררס  2012נערךך המכרז השנני של הבנק ה
הוזרמו כ-
של שלוש שניים .בסה"כ ה
אות זולות )רריבית של  (11%לתקופה ש
הלווא
אירו לכ 800 -בנקקים ,לעומת כ 489 -מיליארד אירו שהווזרמו לכ-
ו
מיליארד
 530מ
 .2011באמצעות מכרזים
2
שבוצע בסוף דצמבר
 523בנקים במכררז הראשון ש
ם על מנת
מתכוון להתעערב בשווקים
אלה אותת הבנק המרכזי האיררופי כי הוא מ
יציבות על אף הבעיות של
ת
מור על
אירופה תשמ
לוודא שהמערכת הפיננסית בא
א
מדינוות ה .PIIIGS -על רקע מכרזים אללה ,ולמרות מהלך הורדוות דירוג
האשראי ל 9-מדיננות באירופה ,,שררה בשוווקים המערבייים אווירה חיובית .זו
ת של מדינות באירופה  -בביניהן איטלייה ,ספרד
חוב מוצלחות
ניכרה בהנפקות ח
ה
ת בשווקי
מדינות בפריפפריה ובעליות
מות מרווחי ההאשראי של מ
וצרפת ,בהצטמצמ
המניות.
ח היווני
מחזיקי האג"ח
עם מרבית מ
שג הסכם ע
מרס  2012הוש
במהללך חודש ר
הסכם זה
ארד אירו .ה
 75%מהחוב שעמד על כ 206 -מיליא
למחייקה של כ% -
כאשר קרן המטבעע הודיעה
ר
מיליארד יורו ליוון,
שר קבלת סיוע של  130מ
מאפש
מיליארד דוללר לקרן הס
תספק  36.7מ
כי ת
סיוע ליוון בבמהלך ארבעע השנים
אי" ,דבר
את העסקה כ"אירוע אשרא
הקרוובות .למרות שה I SDA -הגדיר ת
של כ 3.2 -מייליארד דולר על חוזי DS
שיחייב תשלום ש
 CDשאולצו ללהשתתף
ם שקדמו
שים השונים
בה ,הרי שסכום זה נמצא בברף התחתון של התרחיש
א כאירוע
"ארגון מחדש" ולא
ן
קה ,הודות לככך שהאירוע הוגדר כאירווע של
לעסק
של אנחת
קבלה בסוג ש
הסופית התק
עון" .כך קרה שהתוצאה ה
של ""חדלות פירע
ה ,בהינתן תררחישי הקיצוןן שקדמו לה.
רווחה
חלה עליה בציפיות האינפלצייה בעיקר
במהללך הרבעון הרראשון של שננת  2012ה
בות עליה במחירי הסחורו ת.
בעקב
ס למדדי
תשואת חסר בולטת ביחס
שיכו להניב ת
מדדי המניות המקומיים המש
של .2012
גם במהלך הרבבעון הראשון ש
המניות בעולם ם
 8.1.2מחססומי כניסה וויציאה עיקרייים ושינויים החלים בהם
של הקבוצה היננם:
מחחסומי הכניסה העיקריים לכלל תחומי הפעילות ל




ת קבוצה,
הפעילות שבה פועלת
ת
חומי
טכנולוגית ומקצועית ההתומכת בתח
ת
קיום תשתיית
סיון מול
שנה וידע וניס
עם מבטחי מש
מפותחים ם
כוח אדם מיומן ,קשרים עסקיים מ
תים עיקריים;
ספקי שירות
מידה בתנאים הנדרשים עלל פי דין לקבלת רישיונות עיסוק וקבללת יתרים
הצורך בעמ
בדרישות הרגולציה;
ת
מידה
עי שליטה ,לפפי העניין; עמ
לשליטה וללהחזקת אמצע
דרישה לקיום הון עצמי מינימאלי;
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הפעילות השונים;
ת
חומי
קטיביים בתח
בניית מערככי שיווק אפק
מחסום יצייאה עיקרי מתחומי הפעיללות של הקבבוצה נובע בעעיקר מהצורךך בהמשך
טוחיות לעתים לתקופות ארוכות
הלקוחות הקיים ובבתביעות ביט
ת
תיק
הטיפול בת
.("Run-Off
R
)"

התאגיד
ד
 8.2מגבלות ופפיקוח על פעילות
8
הפעילות השוונים
 8.2.1פיקקוח בתחומי ה
שונים כפופה לרגולציה רבבה וייחודית ולחובת
הפעילות הש
צה בתחומי ה
פעעילות הקבוצ
ת ניירות
הממונה ורשות
קבבלת היתרים ורישיונות מרשויות המדיינה השונות ,ובכלל זה ,ה
עררך.
צה ,בין הית ר ,להוראות חוק החברוות וחוק נייררות ערך
בממסגרת זו ,ככפופה הקבוצ
הפיקוח ולהוראות פקודת מס הכנסה,
ח
ם; להוראות חוק
תקנו מכוחם
תקנות שהות
ולת
משותפות
חוק השקעות מ
לההוראות חוק קופות הגמל וחוק הייעוץץ הפנסיוני ,ללהוראות ק
שהותקנו מכוחם של כל אלה.
ו
בננאמנות ולתקנות
של הוראות החקיקה
מצויה בהפרה מהותית ש
לממיטב ידיעת החברה ,הקבבוצה אינה מ
עה מהותית עעל עסקי הקבבוצה.
שר עשויה לה יות לה השפע
וההרגולציה החללות עליה ,אש
שה ,מקום
חקיקה ו/או ררגולציה חדש
ם מתוארת ח
יצצוין ,כי בפרק תיאור עסקי החברה ,בהם
עשויה להיות מהותית היא
ה
עילותה
עתה על עסק י החברה ופע
בו החברה מערריכה כי השפע
מצציינת זאת.
על הקבוצה ,בננוסף לחוקים שפורטו
קנות המרכזיי ם החלים ל
לההלן יפורטו החוקים והתק
ת השונים.
חומי הפעילות
אימים לפי תח
בססעיפים המתא
הוראות ההדין
אות חוק
"תקנות הפיקוח"(  -תמצית הורא
ת
צאו מכוחו )ללהלן:
 8.2.2חוקק הפיקוח והתקנות שהוצ
הפייקוח
הלות של
יקוח .חברות מנה
.
קנות הפ
הוראות חוק הפיקוח ותק
הביטוח כפופות לה
ח
חבברות
תקנות הפיקוח .בחוק
הפיקוח ולחלק מת
ח
קררנות פנסיה כפופות חלקית להוראות חוק
העיקריים שלהלן:
ם
אים
הפפיקוח ובתקנוות הפיקוח מוסדרים ,בין היתר ,הנושא
חייב קיום רישיון מבטח בבידי העוסק ,המוגבל
עיסוק בביטוח מח
ק
פיקוח,
עלל פי חוק הפ
התייעצות
לעענפי הביטוח הנקובים בררישיון .רישיוןן מבטח ניתן על ידי המפפקח לאחר ה
תן לקבוע
עדה"( .ברישיוון מבטח נית
על פי החוק )להלן" :הווע
מייעצת שהוקמה ע
ת
בו ועדה
תר מ5%-
הועדה .החזקת יות
.
בהתייעצות עם
ת
שנותם ,הכולל
ת ,ומותר לש
תננאים והגבלות
אגיד מבטח ,מצריכות
של אמצעי שליטה בתאגידד מבטח וכן שליטה בתא
מססוג מסוים ש
ם גורביץ בחוודש דצמבר  ,20077על רקעע רכישת
ח .להיתר שקייבל מר מנחם
הייתר מהמפקח
 1.2.2לעיל ,ראה סעיף  8.2.5להלן.
1
כמפורט בסעיף
ט
שוומרה
ספים של
שור ועדת הכס
האוצר לקבוע בתקקנות בנוגע למבטח ,באיש
ר
את שר
החחוק מסמיך א
של נכסים
הככנסת ,הוראות בדבר הון מניות מונפקק ונפרע מיניימאלי ועודף מינימאלי ש
בויות.
לעעומת התחייב
כממו כן מוסמך שר האוצר לקבוע בתקננות הוראות בדבר :סוגי ננכסים שיחזיק מבטח
סים כנגד
דרכי החזקת נכס
י
כנגגד התחייבויותיו לסוגיהן ושיעוריהם ביחס להתחיייבויות;
שאי מבטח להשקיע בחברה בת שללו ,בבעל
תחייבויות המבטח; המקרים בהם רש
הת
החזיק עתודות ביטוח
אממצעי שליטה בו ,במבטח אחר או בסוככן ביטוח; חוובת מבטח לה
שיעור המינימאלי של חללק הסיכון שייישאו בו
טח בחו"ל; הש
ודררכי חישובן; עיסוק כמבט
שא בו מבטח; הלוואות
סיכון שיי א
מבבטחים בישראל ,השיעור המקסימאלי של חלק הס
שיעוריהן )קביעת הוראות בתקנות
שאי לערוב וש
שממבטח רשאי לתת וערבויוות שהוא רש
תייעצות עם ננגיד בנק ישראל(.
בצע לאחר הת
לעעניין זה ,תתב
כספיים מסוקרים ללתקופות
ם
מבטח וכן דווחות
דווחות כספיים שנתיים מבבוקרים של מ
ת ,לרבות
ששר האוצר קבע בתקנות
למפקח ויפורסמו בברבים בדרך ש
ח
בינניים ,יערכו ,יוגשו
תווכן ,מידת פיררוט והעקרונוות החשבונאיים להכנתם.
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ם ,חייב להחזייק נכסים
עסקי ביטוח חיים
י
שבונות נפרדדת לגבי
הל מערכת חש
מבבטח חייב לנה
שנה נפרד לעעסקים אלה.
בביטוח חיים ,ולרככוש ביטוח מש
ח
לככיסוי התחייבויותיו
מבטח בענייניי ביטוח,
סמכות לברר תלונות מן הציבבור בדבר פפעולה של מ
ת
לממפקח
ולההורות על תיקון ליקוי שנמצא.
מרפורמת בכרר( נקבעו הוראות המסדיירות את
קוח )כחלק מ
תיקון לחוק הפיק
ן
בממסגרת
המבטחים
טחים ,לרבות הוראות בדדבר דרכי הפפעולה של ה
הממשטר התאגידי של מבט
ה וחובות
שונים בחברה
שונים ,פעילוות אורגנים ש
לעעניין מינוי דירקטורים ונושאי משרה ש
בשינויים המחויבים ,הוראות שונוות מחוק
ם
טח,
דיוווח למפקח .לעניין זה ,הוחלו על מבט
ח למנות
ת ציבוריות .כך למשל ,נדרש מבטח
החחברות החלוות דרך כלל על חברות
קיים ועדת בביקורת .כמו ככן ,מכוח
חברות וכן לק
צוניים כהגדררתם בחוק הח
דיררקטורים חיצ
נקבעו הוראות בדדבר מינוי
ו
ת השקעה .בבנוסף,
חווק הפיקוח נדדרש מבטח ללמנות וועדות
קר פנים .לגבבי נושאי
סיכונים ,מבק
טואר ,מנהל ס
מסוימים ובככלל זה ,אקט
שאי משרה מ
נוש
מבר ) 2005דירקטור ,מנכ"ל ,מבקר
מסוימים שהוגדרו בבחוזר מפקח מחודש דצמ
ם
שרה
מש
סיכונים ויועץ משפטי(
קעות ,מנהל ככספים ,אקטוואר ,מנהל ס
פננימי ,יו"ר/חבר ועדת השק
חובת הודעה מוקדמת על הכוונה למנוותם בכפוף לקבלת אישורר המפקח
נקקבעה בחוק ח
ת .בנוסף לדדיווח הכספי ,הוסמך שר האוצר לקבווע חובת
העדר התנגדות
לממינוי ,ולו בה
מתן הודעות שונות למפקקח )טרם נקבבעו הוראות לעניין זה( .כן נקבע
דיוווח מיידי ומ
מטעה או אי הכללת פרט שהעדרו
איסור בדבר ההכללת פרט מ
בססעיף 42א לחוק הפיקוח א
ובדוחות ,תוךך החלה לעניין זה ,בשיננויים המחויבבים ,של
עללול להטעות בהודעות ב
סעיף )2ב(
לתשקיף" .יצוין ,כי ס
.
תרתו "אחריוות
ה' לחוק ניירוות ערך שכות
הווראות פרק ה
הועדה( לתת הוראות שונות
(
להתייעצות עם
ת
מסמיך את המפקח )בכפוףף
לחחוק הפיקוח מ
שרה בהם
ח ,נושאי מש
מבטחים ,סוכני ביטוח
,
של
הננוגעות לדרך פעולתם ולדרכי ניהולם ש
הורות על
קח סמכות לה
המקנה למפק
חד עם סעיף  (3)422לחוק ,ה
שמועסק על ידם .יח
ק
וכלל מי
טיבי על שוק הביטוח.
לקיום פיקוח אקט
ם
הודעות ,ניתננו בידי המפק ח כלים
הגגשת דוחות וה
התשע"א-
בשוק ההון )תיקווני חקיקה( ,ה
ק
אוגוסט  2011חוקק חוק הגברת ההאכיפה
ט
בחחודש
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
תאם ,תוקנו הוראות ק
) 20111להלן" :החוק"( .בהת
שירותים
הפיקוח על ש
הלן" :חוק הפפיקוח על הבייטוח"( ,חוק ה
התשמ"א) 1981-לה
מ
)בייטוח(,
)קופות גמל( ,התשס"ה) 2005-להלן" :חוק הפיקוח על קופות גמל""( וחוק
ו
פינננסיים
התשס"ה-
סיים )ייעוץ ,שיווק ומערככת סליקה פפנסיוניים( ,ה
הפפיקוח על שיירותים פיננס
קנה ,בין היתר ,למפקח ו//או לממונה ))להלן" :הממונה"( סמכויות פיקוח
 .20005החוק מק
של החוקים הנ""ל ובכלל
וביירור מנהלי )חלקן בכפוף לצו שיפוטי( בקשר להפרוות שונות ל
סמכות הזמנה לתשאול ,סמכות כניסה לחצרים
בלת ידיעות ומסמכים ,ס
זהה ,סמכות לקב
סקת או מניעעת עיסוק בלא רישיון
מתן צו להפס
תפיסת מסמכים לרבות חוומר מחשב ומ
ות
ת להטלת
וזאאת ,בין היתרר ,באמצעות מוסמכי פיקווח מטעמו .בבנוסף ,קובע החוק סמכות
קרה הייתה קיימת גם
סמכות שבעיק
עי צום כספי בגגין הפרות שוונות של החווקים הנ"ל )ס
ספי ותוך קביעעת אפשרות לסנקציה
עוובר לחקיקת החוק( תוך הגדלת סכומי העיצום הכס
עיצום על תנאי ותוך פירוט ההליכים
או קביעת צ
מנע מהפרה א
תחייבות להימ
חלליפית של הת
ת להפחתתו .בנוסף ,נקבעעה בחוק חובבת פיקוח
בקקשר להטלת עיצום כספי ושיקול הדעת
הפרה של חובת הפיקוח
ה
שלל מנכ"ל או שותף בתאגיד מפוקח תוך קביעת חזקת
אם וככל
הוראות כאמור ותווך סמכות להטיל עיצום כספי ,למעט א
ת
הפרה של
ה
בההתקיים
סור שיפוי
ת )"תכנית אככיפה"( .כמו-ככן ,נקבע איס
מניעת הפרות
שננקבעו נהלים מספקים למ
אות חוק
ובייטוח לאדם בגין עיצום ככספי בשל ה פרות כאמור לעיל .תחיללתן של הורא
מים כספיים ,נקבעה לשנה מיום
ביטוח וחוק קופות גמל ללעניין עיצומ
הפפיקוח על הב
ת להוביל
אוגוסט  .(22012ההוראות הכלולות בחוק עלולות
פררסום החוק ברשומות )א
הגופים המפוקחים )הגופים
ם
בו כלפי
אמצעי האכיפפה שנקבעו ו
להגברת השימוש בא
ת
בעעתיד
תם יטיל המפפקח אם
העיצום הכספי אות
ם
הממוסדיים וסוככני הביטוח( ולהגדלת סככומי
כי הופרו הוראות החוק הנ""ל.
וכככל שיקבע י
ת בגופים
יהול סיכוני ציות
שעניינה נ ל
טיוטת חוזר ש
יצצויין ,כי בחודדש ינואר  ,2012פורסמה ט
ה מיום 1
חילתה צפויה
תכנס לתוקף תח
ס
אשר אם
להוראות הטיוטה ,א
ת
מווסדיים .בהתאם
ביננואר  ,2013יהיה על הננהלת גוף מווסדי למנות אחראי למעערך הציות והאכיפה
הפפנימית.
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תקנות העיקרריות הבאות:
תוקף חוק הפיקוח הותקנו ,בין היתר ,הת
 8.2.3מת


ס"ז2007-
ם )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו( ,התשס
תים פיננסיים
קוח על שירות
תקנות הפיק
שר הותקנו בבחודש יולי  ,20077לחזק את תשתית המשטר
מטרת תקנוות אלה ,אש
אמצעות קבייעת כללים ללהבטחת
חים וזאת ,ב ין היתר ,בא
התאגידי בגגופים מבטח
ת חבריו,
אותו ,כשירות
הדירקטוריון וועדותיו ,הבבטחת עצמא
תקינה של ה
פעילותו הת
נושאים בהם הדיירקטוריון חיייב לדון
ם
הרכבו ,כלללים למניעת ניגודי ענייינים,
מתייחסות לדירקטוריון מבטח
ת
ומניין חוקי בישיבבותיו .התקנוות
ן
ולהחליט ,נוכחות
של קרן פנסיהה( ונקבעו בהן הקלות לענניין דירקטורייונים של
)לרבות חבררה מנהלת ש
חברות המנהלות קופות גמל.



התשס"ז-
ם )ביטוח( )דיינים וחשבונוות כספיים( ,ה
קוח על שירותים פיננסיים
תקנות הפיק
2007
קופת גמל
מנהלת של ק
הלת וחברה מ
תקנות אלה מטילות על מבטח ישראללי ,חברה מנה
את החובה להגגיש לממונה דין וחשבון ככספי שנתי ורבעוני .עוד מוסיפות
לקצבה ,ת
שבון הכספי השנתי להיוות מבוקר ביידי רואה
על הדין והחש
התקנות וקובעות ,כי ע
חשבון ואיללו על אלה הרבעוניים ללהיות מסוקרים בידי רוואה חשבון .התקנות
טח חוץ.
שראל של מבט
על עסקיו ביש
מחילות את האמור גם ע



תקנות ההון המינימאלי
ממבטח .ההון העצמי
אלי הנדרש מ
את ההון העצצמי המינימא
אלה מסדירות א
תקנות ה
מהיקף הפעיללות בביטוח כללי או
המינימאלי הנדרש ממבבטח מושפע ,בין היתר ,מ
טוח חיים
מרמת התבייעות בביטוח כללי ,מסך ההוצאות הרכישה הנדחות ) (DACבביט
מחשיפה לסיכוני קטסטרופה,
ה
טרו,
ובביטוח ברריאות ,מסוגי הנכסים המווחזקים בנוסט
סק( ,מהיקף הנכסים
סיכוני ביטוח חיים )ריס
מחשיפה לס
מסיכונים תפעוליים ,מ
הון נדרש בגיין ביטוח
אלה כ"נכסים בללתי מוכרים"" ,מתוספת ה
בתקנות ה
המוגדרים ב
מבטח .בתקנות ההון
תוספת הון בגין השקעהה בחברות בבנות שהן מ
סיעודי ,ומת
המינימאלי נקבעו הגדררות שונות ההמתייחסות ללהון חברות הביטוח ,ובין היתר,
שני.
אשוני והון מש
עצמי ,הון רא
הגדרת הון ע
ח העוסק
מאלי למבטח
שוני" המינימ
תקנות ההון המינימאלי ,ה"הון הראש
בהתאם לת
ש"ח צמוד למדדד ,למן המדדד היסודי
בביטוח חייים ובביטוח ככללי הינו  660מיליוני ח
שפורסם ביוני .1997







 ,Sהעוסק
הדירקטיבה Solvency II
פרסם המפקח חווזר לאימוץ ה
ם
יולי ,2008
בחודש י
סיכוני שוק ,סיכוני אשראי
י
בחישוב דריישות ההון בגין חשיפה ל סיכונים ביטווחיים,
של חברת
עומדת הקביעה כי הון עצמי ש
ת
סיס דירקטיבבה זו
וסיכונים תפעוליים .בבס
ממשותם של סיכונים
נועד לשמש ככררית לספיגת הפסדים הנוובעים מהתמ
ד
ביטוח
בלתי צפויים להם חשופפה חברת הבביטוח ,אשר ללא זוהו על ידה באופן ספפציפי או
הלן.
הוערכו על ידה באוופן מספק .ללפרטים ראו בבהמשך הסעיף המפורט לה
כ
שלא
בחודש נובמבר  2009פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננס
סיים )הון
או "תיקון
התשס"ט) 2009-להלןן" :התיקון" א
ט
ממבטח( )תיקקון(,
מאלי הנדרש מ
עצמי מינימ
תקנות ההון"( .במסגרת התיקון ,נדרש
ש להוסיף לדדרישות ההון הקיימות דריישות הון
בגין הקטגוריות הבאות :תוכניות מבבטיחות תשוואה בביטוח חיים שאין כנגדן או
עוליים; סיכונני אשראי לפפי מידת
סיכונים תפע
כנגד חלקן אגרות חוב מיועדות; ס
אפיינת את הנכסים השוונים; סיכוני קטסטרופה בעסקי ביטווח כללי;
הסיכון המא
של קופות
ובחברות מנהלות ש
ת
החזקות בפעעילות קופות גמל
סיכונים בגיין ערבויות; ה
וקרנות פנסיה .תחיילתו של תיקקון זה  30ימים מיום פרסומו .כמו כן ,במסגרת
ת
גמל
התווספה הגדדרת הון
המשני וכן ה
התיקון שונו הגדרות ההון הראשווני וההון ה
ח הוראת
שך לאמור ,פפרסם המפקח
שלישוני ,המהווה רובד נוסף להון ההעצמי .בהמש
מיום תחילת התקנות
ח ,הקובעת ככי בתקופה שמ
צמי של מבטח
שעה בדבר הרכב הון עצ
ת ,במבנה וחיישוב ההון הקיים של
שינוי בהגדרות
המפקח אין ש
ועד למועד עליו יודיע ה
חברות ביטווח.
ת פעולה
כמו כן בחודש דצמבר  2009פרסם המפקח טיווטת חוזר שעעניינה תכנית
להבטיח כי לחברת הביטוח
ח
של חברת ביט וח אשר מטרתה
לניהול ההוון העצמי ל
ההון ולהתמודדדות עם שיננויים בו.
תכנית פעוללה סדורה לנניהול ומעקב אחר מצב ה
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ם בהקשר
על הדירקטוריון לדון בהם
מנחים אשר ע
ספר קווים מ
טיוטת החוזר קובעת מס
עת תכנית פעעולה כאמור.
טריונים לקביע
זה וכן קריט
הפיקוח לאמץ בעעתיד את
ח
בהמשך לתיקון תקנות ההון כנ"ל ,ועל רקע ככוונת
הון עצמי
דירקטיבת  ,Solvency IIIפורסם בחו דש אוגוסט  20111חוזר שעעניינו הרכב ה
הון עצמי
מבטח .מטרת חוזר זה היינה קביעת ככללים ועקרוננות להרכב ה
מוכר של מ
מוכר של מבטח ולמאפיייני רכיביו ,ווכן מסגרת עקרונות להכררה ברכיבי הון שונים
טח ,ישנה
ולסיווגם לררובדי הון שוננים .לשם הבבטחת ייעודו של ההון העעצמי של מבט
הבסיסיים שלל רכיביו
תכונותיהם ומאפייניהם ה
הרכבו ובקביעת ת
ו
קביעת
חשיבות בק
הון ביחס
של מכשיר ה
בכלל זה) :א(( .מידת הנד חות של רכייב הון או ש
השונים ,וב
חרים) .ב( .מידדת יכולת
ומכשירי הון אח
טח וביחס לררכיבי הון כ
להתחייבויותיו של המבט
הון .דהיינו ,המידה שבה רכיב ההון
או במכשיר ה
הגלומה ברכיב הון א
ה
סדים
ספיגת ההפס
ההון מאפשר למבטח להייפרע מהתחיייבויותיו באיררועי משבר ,וולהמשיך
או מכשיר ה
הון או של מככשיר הון .דהייינו ,משך
תו של רכיב ה
מידת קביעות
עסק חי) .ג( .מ
להתקיים כע
)אם קיים() .ד(( .קיומם שלל תנאים
המכשיר עד למועד פירעונו ם
ר
חיי הרכיב או
של המבטח להתנהל
לפגוע ביכולתו ש
ע
שיר ההון העעלולים
ומגבלות נווספים במכש
נוסף .בחוזר הוגדררו רבדי ההוןן השונים
.
בזהירות או להגביל את יכולתו להנפפיק הון
לסוגיהם תווך התייחסות למכשירי הוןן מורכבים בככל רובד והתנאים להכרה בהם וכן
נקבעה בחוזר הוראת שעה
ה
שיעורים מזזעריים ומרבייים של הרבדדים השונים .בבנוסף,
קטיבת .II Solvvency
מה של דירק
ח עד ליישומ
הרכב ההון העצמי של מבטח
ב
לעניין
ה ב30 -
של הוראות החוזר הינה לדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה
תחילתן ל
גם באור )15ו( ללדוחות הכספפיים.
בספטמבר  .20111ראה ם


דרכי ההשקעה
י
תקנות
טח רשאי
בתקנות דרככי ההשקעה כלולות ,בין היתר ,הוראות לעניין :הללוואות שמבט
חזיק מבטח כנגד התחיייבויותיו ,מגבבלות לעניין השקעת
לתת .סוגי הנכסים שיח
מבטח בחבררת בת או מוחזקת שלו ,בבבעל אמצעי שליטה בו ,בבעל עניין בו ,,במבטח
חובת מבטח למנות שתי
ת
תיווך בענייני ביטוח,
חר העוסק בת
אחר או בכל תאגיד אח
עות תלויות תשואה )"משתתף"(,
קעה ,האחת לעניין ניהולל תיק השקע
ועדות השק
אה )"נוסטרו""( ,הרכב
עניין ניהול תיק השקעוות שאינן תלויות תשוא
והשנייה לע
הוועדות ,תפקידן ודרכי פפעולתן.
מהיל הנכסים ,מעבר
ת האחריות לבחירת תמ
תקנות דרככי ההשקעה מעבירות את
האחריות
פי התקנות ,למבטח ,וכפוועל יוצא מככך הן מותירות בידו את ה
לנדרש על פ
סטרטגיית ההשקעות
לקביעת היחס בין תשואה צפויה לסיכון צפוי הנובע מאס
שך חיים
ההצמדה ומש
סיכון ,מאזן ה
מדד פיזור ס
בכפוף למגבלות מ
ף
כל זאת
השונות ,ל
ממוצע מתוקן ,כפי שנקבבעו בתקנות.
משמעותית את ההגבללות החלות על דרכי
ת
צמצמו בצוררה
תקנות דרכי ההשקעה צ
הביטוח האפשרות להשקיע
ח
חברות
של המבטח ,ובבמסגרתן ,נפפתחת בפני ח
ההשקעה ש
מפורטים
בכפוף לתנאים המ
ף
בתחומים נרחבים בהם לא ניתן הייה להשקיע בבעבר,
בתקנות .ביין השאר ,יכוול המבטח ללבצע עסקאוות השאלת נניירות ערך ,עסקאות
הלוואות,
להשתתף בהנפקה וההשקעה בנייררות ערך לא סחירים ובה
ף
סר,
מכירה בחס
חו"ל ,להשקיעע במקרקעין בבארץ ובחו"ל ועוד.
להשקיע בנייירות ערך בח
קת יתרת
לגבי פוליסות ביטוח חיים שהונפקו ההחל מיום  1בבינואר  ,2004נאסרה החזק
הוצאות רככישה נדחות ) (DACכננגד התחייבות הנובעת מעסקי ביטווח חיים
מור הינה כנגגד התחייבויות שאינן
אל .החזקת ה DAC-כאמ
משתתף בררווחים בישרא
צמי ועודפי הוון עצמי.
ביטוחיות וייתרות הון עצ
את תקנות הפיקוח על
של הכנסת ת
אישרה ועדת הכספים ל
בחודש פבררואר  ,2012א
עה החלים על חברות מנהלות
פיננסיים )קוופות גמל( )כללי השקע
שירותים פ
ה וכן את
את תקנות דרכי ההשקעה
ומבטחים( ,התשע"ב 20012-אשר אמוררות להחליף א
חלים על גופיים מוסדיים ))מבטחים
תקנות קופוות הגמל ולאחד את כללי ההשקעה הח
הפרסום ברשומות .בבין היתר,
ם
מיום
וקופות גמל( ,התקנות ייכנסו לתוקף תוך  30יום מ
שקעה הקיימים על מנת להתאימם ללמדיניות
מוצעים שינויים בחלק מכללי ההש
משקיעים
משרד האוצר בדבר דרכי פעילות שוק ההון בכלל ודרך פעילות המ
החלק החופשי של קרנות
ק
עה על
)לרבות השוואת ככללי ההשקע
ת
בפרט
המוסדיים ב
ה המותר
שיעור ההשקעה
הפנסיה הוותיקות ,ביטוול התלות שבבין רמת הדיירוג לבין ע
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בתאגיד בודדד וקבוצת לוווים ,הרחבת האפשרות ללהשקיע במדיינות שדירוג האשראי
מתייחסת
 BBומעלה ובבמדינות החברות ב  .(OECDבנוסף ,מ
שלהם הוא מקבוצת BB
למגבלות שיחולו עעל התקשרוייות עסקיות בין גופים מוסדיים
ת
טיוטת התייקון
המוסדיים
שחל בבעלות עעל הגופים ה
הקשורים להם וזאת בשלל השינוי ח
לתאגידים ה
לתאגידים פיננסים בבעלי מגוון רחב של
ם
טוח
פיכתן של קבבוצות הביט
ובפרט להפ
קבוצת משקיעים כוללת את הגופים
ת
ת כי
בנוסף ,התקנות מגדירות
פעילויות .ב
אדם או
המנהלות הנ שלטים או מנוהלים בבידי אותו א
המוסדיים והחברות ה
מנוהלות יחדיו ומגדדירות מגבלוות כוללות בתחומים מסויימים,
ת
הם
שהשקעותיה
שיעור החזקה מקסימלי באמצעי
מקסימלי בא ג"ח סחיר וש
עור החזקה מ
לרבות שיע
ביחידות בקרן ובזכוויות בשותפות .לפרטים ננוספים ראה גם סעיף
ת
אגיד,
שליטה בתא
 3.1.3.1לעילל.


תקנות החיש
שוב
ת ,בין היתר ,הוראות לענניין חובת מבבטח להחזיק עתודות
חישוב כלולות
בתקנות הח
ביטוח ודרכי חישובן והפפרשות לתביעעות תלויות.



תקנות פרטי דין וחשבון
העקרונות
טי דין וחשבבון קובעות הוראות בדדבר תוכנם ,פרטיהם וה
תקנות פרט
ם ביניים
חות הכספיים
שנתיים והדוח
של הדוחות הכספיים הש
החשבונאים לעריכתם ש
ם
חב לציבור וללמפקח ,תוך שילוב חלק מתקנות
של מבטח ,הכוללים דיוווח כספי רח
תאמתן לענף הביטוח.
שנ"ג 1993-והת
שנתיים( ,התש
ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים ש
המפקח מווסמך מכוח התקנות לפפרסם חוזרים והוראות בדבר אימוץ כללי
ת החלת
אלו הוצא חוזרר ,המאמץ את
ח תקנות ו
חשבונאות נוספים למבבטחים .מכוח
חברות ביטוח.
ת
 (IFעל
אומיים )FRS
כללי החשבונאות הבינלא



נוספות
תקנות פ
ספות נקבעו הוראות בדב ר תנאים שיש לכלול בחוזי ביטוח ,בבין היתר,
בתקנות נוס
ם ,תנאים
טוח יסודיים בבשל סיכונים
איסור גביית תוספפת לדמי ביט
ר
בנושאים הבאים:
חיים קבוצתי ,אחידות
שהו ,ביטוח ח
ח חיקוק כלש
אי להם מכוח
שמבוטח זכא
או הטבות ש
ה בחוזה
מטבע בחוזזי ביטוח ותננאים לגביית דמי ביטוח בתשלומים ,תנאי הצמדה
טול חוזה
מקרה של ביט
חוזה לביטוח רככב פרטי ,החזזר פרמיה במ
ה
לביטוח חיים ,תנאי
מבטח שלא בנסיבות שהמבוטח הפר את החוזה
הביטוח ביוזמת המ
ח
תקופת
לפני תום ת
שור תביעה בבחתימת טופפס קבלה
מבטח ,איסורר התניית איש
הונות את המ
או ניסה לה
ש לכלול
שולמים תגמולי הביטוח ,הוראות שיש
ושחרור אללא אם בעת החתימה מש
טוח נוסעים וכבודתם בבנסיעות לחוו"ל ,הוראות שיש לקבועע בחוזה
בחוזה לביט
טוח משתתף ברווחים
הם רשאי מבבטח המנפיק פוליסות ביט
לביטוח חיים ,ודרכים בה
כולל שיעור דמי הניהול שייגבו ואופן
ל
שקעות,
לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק הש
חישובם.
חוזה הביטוח בננושאים הבאיים :תוכן
ה
הוראות בדברר צורת
עו בתקנות ה
בנוסף ,נקבע
הכיסוי המפוררט בחוזה
המבטח או להיקף ה
ח
חבות
ת( ,סייגים לח
הביטוח )רכב ודירות
ח
חוזי
ביטוח רכוש(.
ח
מבוטח )במקרה של
הנדרשים מהמ
מצעי ההגנה ה
הביטוח ,אמ
מבטח לגבות מהמ
ח
שרשאי
מי ביטוח ש
אות בדבר דמ
בתקנות הורא
כן נקבעו ב
מבוטחים
שלומים.
ח הנגבים בתש
ובנוגע לדמי ביטוח
ע
רכב רכוש
בביטוח ב
ת תנאיה,
תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח ,לשנות את
קש להנהיג ת
מבטח המבק
עליהם הוגשו למפקח ,יודייע על כך
ם שפרטים ע
את דמי הביטוח והתשלומים האחרים
שר האוצר בצצו לעניין
לפני שיחול השיינוי .בענפי בייטוח שקבע ש
י
למפקח עשררה ימים
קח .הענפים הטעונים
זה ,לא ינהיג מבטח תוכננית או שינוי כאמור אלא בהיתר המפק
רכב רכוש ,ביטווח דירות
ה ,ביטוח ב
ביטוח חיים ,ביטווח רכב חובה
ח
היתר כאמור הנם:
מכר )דירות( )הבטחת
עות רוכשי דדירות לפי דרישות חוק המ
ובתי עסק ווביטוח השקע
של רוכשי דירות( ,התשל"א .1971-
השקעות ל



הביטוח
חוק חוזה ה
הביטוח )להלן ,לצורך ס"קק זה" :החוק""( מסדיר היבבטים שונים הנוגעים
חוק חוזה ה
ה ביטוח
הביטוח ,חוזה
טוח ויחסי מבטח-סוכן-מבבוטח .על פי חוק חוזה ה
לחוזה הביט
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ח ,לשלם,
תמורת דמי ביטוח
ת
מבטח,
מחייב את המ
בין מבטח לבין מבוטח המ
הוא חוזה ב
תגמולי ביטוח למוטב.
בקרות מקררה הביטוח ,ת
מסר למבטח על ידי המבבוטח או
על קרות מקר ה ביטוח תימ
ק ,הודעה ל
על פי החוק
ת תגמולי
שנודע להם על קררות מקרה הבביטוח ו/או הזכות לקבלת
ע
המוטב מיד לאחר
שות את
טח הודעה ככאמור על המבטח מוטללת חובה לעש
ביטוח .משנמסרה למבט
למבטח תוך זמן סבביר לאחר שנדרש לכך
ח
על המבוטח ללמסור
הדרוש לביררור חבותו וע
ממסירת מידעע כאמור
הדרושים לביירור החבות .להימנעות מ
את המידע והמסמכים ה
טח או המוטבב לתגמולי הבביטוח וסכומם.
השפעה על זכאות המבוט
המסמכים
טח המידע וה
שהיו בידי המבט
ו
תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום
מו תוך 30
בירור חבותו .סכומים שא ינם שנויים בבמחלוקת בתום לב ישולמ
הדרושים לב
עה.
מסירת התביע
ימים מיום מ
ח וריבית
מקרה הביטוח
ספו הפרשי ההצמדה למדד מיום קרות מ
הביטוח יתווס
על תגמולי ה
ם מסירת
בהתאם לחוק פסיקת רייבית והצמדהה ,התשכ"א ,19611-מתום  300ימים מיום
ם שנויים
שיים ,במקרה בו המבטח לא שילם סככומים שאינם
ביטוחים איש
התביעה .בב
סעיף 28א
מיוחדת כקבוע בס
ת
ת המשפט ברריבית
במועד כאמורר ,יחייבו בית
במחלוקת ב
לחוק.
המבוטח ותוצצאות אי
ת בדבר חובות גילוי של ה
היתר ,הוראות
בנוסף כולל החוק ,בין ה
ת בנוגע
המוטב וזכויוותיו ,הוראות
אים לביטול חוזה ביטווח ,מעמד ה
הגילוי ,תנא
חדות החלות על ענפי
ח וכן קביעת הוראות מיוח
סיכון המבוטח
של שינויים בס
להשלכות ש
טוח נזקים(.
מחלה ונכות ,וביט
ה
שונים )ביטוח חיים ,ביטוח תאונה
הביטוח הש
ם אישיים
טח בביטוחים
פורסם תיקון מס'  4לחוק ,בו נקבע כי מבט
ם
מרס ,2010
בחודש ס
ש( ,ביטוח דירות ותכולתן ,ביטוח
ח רכב )רכוש
ביטוח תאונות איישיות ,ביטוח
ח
)קרי-
שילם את
שפטי מול מבבוטח ,ולא ש
חריות( הנמצ א בהליך מש
עט ביטוח אח
חיים ,ולמע
היה עליו
מחלוקת בתוום לב ,במועדדים שבהם ה
תגמולי הבייטוח שלא היו שנויים במ
המשפט לחייבבו בתשלום ריבית מיוחדדת על סכום תגמולי
מחויב בית ה
לשלמם  -מ
מפורט בסעיף 28א לחוק .ללעניין מבטח כאמור בביטווחים שאינם ביטוחים
הביטוח ,כמ
המיוחדת כאמור.
ת
שפט לחייבו בבתשלום הריבבית
שאי בית המש
אישיים  -רש
ס'  ,5אשר מתקן את סעיף  10לחוק ,ועל פיו
סם תיקון מס
מרס  ,2012פורס
בחודש ס
על ידי המבוטח ,תבוטל כעבור 3
תקבלת בקשהה לביטולה ע
טוח אשר מת
פוליסת ביט
הודעת הביטולל למבטח.
מהיום בו נמסרה ה
ם
ימים


ת"(
הגנת הפרטיות
שמ"א)) 1981-להלן" :חוק ה
הפרטיות ,התש
חוק הגנת ה
הפרטיות קובבע הוראות בבדבר מאגרי מידע ,כאשר מאגר מידדע מוגדר
חוק הגנת ה
ממוחשב,
או אופטי והמיועד לעיבוד מ
המוחזק באמצצעי מגנטי ו
כאוסף של ננתוני מידע ה
הפרטיות .החוק קובע הסדרים בעניינים
.
הקבועים בחוק הגננת
ם
למעט חריגגים
אגר מידע בררישום המאגרר בפנקס
חייב בעל מא
קרים בהם ח
הבאים :המק
העיקריים ה
מאגרי המידדע ,תנאים ללניהול והחזקקה של מאגר מידע החייב ברישום ,השימוש
מידע על מנת להכניסו
מבקש את המ
במאגר ,החוובות החלות על האדם אוו התאגיד המ
עיון במידע ,ההאחריות החלה על בעל מאגר מידע ללאבטחת
למאגר המידע ,זכות הע
מידע ועוד.
ע
הנתונות לבעלל מאגר
אגר ,ההגנות ה
המידע במא



הלבנת הון"(
ת
התש"ס) 2000-להלן" :חוק איסור
חוק איסור הלבנת הון ,ה
מל וסוכן
בהתאם לחווק איסור הלבבנת הון ולצוווים מכוחו מוטלות על מבבטח ,קופת גמ
סות ביטוח חיים בהם קיים מרכיב
מות פרטי המ בוטח בפוליס
ביטוח חובות זיהוי ואימ
שמירה של מסמכי הזיהוי .בנוסף,
קופות גמל ,וכן חובת ש
חיסכון ופררטי עמית בק
הוגדרו בצו וכן בשל
שות לאיסור הלבנת הון במקרים שה
קיימת חובת דיווח לרש
מעוררות חשד )פיררוט נוסף לעעניין צווי
ת
הנחזות כפעוולות
פעולות בלתי רגילות ה
סעיף  3.1.3.1ללעיל(.
איסור הלבננת הון ראה ס



"חוק תובענות ייצוגיות"(
התשס"ו) 22006-להלן :ק
חוק תובענוות ייצוגיות ,ה
ם להגשת
החוק קובע כללים אחידים
בחודש מרס  ,2006חוקק חוק תובענו ת ייצוגיות .ה
שהיו קיימים עד כה
תובענות יייצוגיות וניהוולן ,ומבטל את מרבית ההסדרים ש
קוח.
לרבות את פרק ה'  1לחוק הפיק
ת
בחקיקה הרראשית,
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שרות להגשת תובענות ייצוגיות הן מבחינת זכות העמידה
החוק מרחיב את האפש
עילות התובעענה ובפרט הררחבת האפשרות להגשת תובענות
לתאגידים והן מבחינת ע
תחום הביטווח )בהתאם לסעיף  2ללתוספת השנייה לחוק תובענות
ייצוגיות בת
שיקולי יציבוות הנתבע נקבעו במפורש כשיקול במסגרת השיקולים
ייצוגיות( .ש
לאישור התובענה כייצוגית.
התובענה
טה לאישור ה
סגרת ההחלט
בוצה תיקבע על ידי בית המשפט במס
הגדרת הקב
התובעת.
סירובם להיכלל בקבוצה ה
כייצוגית ,תוך מתן אפשרות לפרטים להודיע על ס
המשפט לקבוע כי הקבוצה
ט
בנוסף ,נקבע בחוק כי בבנסיבות מיווחדות רשאי בית
שתכלול את מי שנתן הודעהה פוזיטיבית על רצונו להצצטרף לתובענה.
תוגדר כך ש
ת החובה
בע החוק הסדרים מפורטיים בעניין איישור הסדרי פשרה לרבות
כמו כן ,קוב
בודק מטעם ביית המשפט לעניין זה ,פרסום הודעעות לחברי הקבוצה,
ק
למינוי
עורך דין מייצוג ,פסיקת פיצויים ודרכים ללהוכחת הסעעד על ידי
ך
תובע או
הסתלקות ת
מייצג את
צה ,פסיקת גגמול לתובע המייצג ושככר טרחה לעורך הדין המ
חברי הקבוצ
הקבוצה.
שר תסייע לתובענות
מורה על הקמת קרן למימוון תובענות ייצוגיות אש
ה
החוק
חשיבות חברתית ווציבורית וכן מורה על נניהול פנקס תובענות
ת
עלות
ייצוגיות בע
פתוח לעיון הציבוור באינטרנט.
ח
שר יהיה
ייצוגיות אש
גם על תובעננות ובקשות לאישור
מעבר נקבע כי ההחוק חל ם
ר
במסגרת הווראות
ת.
תובענות כייצוגיות התלוויות ועומדות
שר נועדו
צוגיות ,התש""ע ,2010-אש
תובענות ייצ
סמו תקנות ת
יולי  2010פורס
י
בחודש
הפרוצדורות לליישום סעיפיים שונים בחוק תובענות ייצוגיות.
סדרי הדין וה
לקבוע את ס
הקיימים למתן תשובה
הארכת המועדים ה
ת
תר ,הסדרים אלה:
בעות ,בין הית
התקנות קוב
האמורה;
תובענה ייצוגית וכן למתן תשובבה של המבקש לתשובה ה
ה
לבקשה לאיישור
שר לתובענה ייצוגית נגד גגופים מוסדייים ליועץ
מסוימות בקש
חובת משלווח הודעות מ
התהליכים הדיוניים שיחוולו ביחס
טוח; קביעת ה
ממשלה ולמפפקח על הביט
המשפטי למ
ת תקנות
החלת הוראות
מבקשה להכיר בתובבענה ייצוגית שאושרה; וה
ה
לתביעה הנוובעת
סדר דין אזררחי ביחס לבבירור בקשות לאישור תובבענות ייצוגיוות ותובענות ייצוגיות
הקבועים
רוב ההסדרים ה
שאינם מוסדריים בחוק או בתקנות .תחילתם של ב
בנושאים ש
בתקנות 60 ,יום ממועד פפרסומן.


התשע"א.2011-
א
מס' ) (16ייעול ההממשל התאגגידי(,
חוק החברות )תיקון '
התשנ"ט) 1999-להלן:
לחוק החברות ,ה
ק
מס' 16
מרס  ,2011פורסם תיקון מ
בחודש ס
של מסקנות ווהמלצות
הווה יישום ש
אחד של התיקקון לחוק מה
חוק"( .חלק א
"התיקון לח
ת בתחום
אגידי וכולל ררשימת נורמות מומלצות
קוד ממשל תא
ועדת גושן לבחינת ד
הדירקטוריון ,עבודת הדיררקטוריון,
היתר ,בקשר עם הרכב ה
תאגידי ,בין ה
הממשל הת
עבודת ועדת הביקורת ,הליך מינוי דירקטורים חיצוניים ועעוד ,שהחבררה יכולה
או.
לשקול אם לאמץ אם לא
בעו בתיקון לחוק הוראוות מנדטוריוות בשורה ש
בנוסף ,נקב
של נושאים הנוגעים
לדירקטוריון ועבודתו ,לוועדת הביקו רת ועבודתה ,ובין היתר ,הרכבם ,הרובב הנדרש
ן
ת למינוי
חיצוני ,חובת דיון בנושאים מסוימים ,מגבבלות הנוגעות
,
קטור
למינוי דירק
דירקטורים חיצוניים ,שיינוי הרוב הנדדרש לעסקאוות עם בעלי שליטה ועוד .כמו-כן,
שות ניירות ערך להטילל עיצומים ככספיים על יחיד/תאגיד במקרים
הוסמכה רש
תיקון לחוק.
המנויים בת



מס' ) (17ממשלל תאגידי בחברות אגרות חוב( ,התשעע"א2011-
חוק החברות )תיקון ס
קון .("17
)להלן" :תיק
מלואו בחודש פברואר
נכנס לתוקף במ
בחודש אוגווסט  2011פורסם תיקון  ,177אשר ס
 ,2012אשר על פיו ,חברות אג"ח פפרטיות ,תהייינה כפופות ללכללי ממשלל תאגידי
העיקריים
על חברות ציבבוריות ,בשינוויים המחויבים .הכללים ה
הדומים לאללה החלים ל
שיחולו לענניין זה על חברות אג"ח הינם ,בין הייתר) :א( .חובבת מינוי לפחות שני
דירקטורים חיצוניים; )ב(( .חובה למנוות ועדת ביקוורת ומבקר פפנים; )ג( .חובבה למנות
קיד יו"ר
סור כהונה כפולה בתפק
טוריון ומנכ"ל וכן מגבלהה בדבר איס
יו"ר דירקט
שלא תעלה עלל  3שנים
אלא לתקופה ש
שכפוף לו ,א
הדירקטוריון והמנהל הככללי או מי ש
הן כנושא
ת על מינוי ככדירקטור חלליף מי שמכה
הביקורת; )ד( הגבלות
ת
עדת
ובאישור וע
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שמינויים
שאי משרה ש
משרה בחברה וכן הגבלות לעניין מיינויים של דירקטורים ונוש
אכיפה מנהלית לפפי חוק ניירות ערך; )ה( כפיפות בעליי שליטה
ה
הוגבל בידי ועדת
ההגינות וכלללי אישור
בחברת אג"ח לחובת גיילוי בעסקה עם בעל ענניין ,חובת ה
עסקאות חרריגות של החבברה עימו או עם קרובו.
אמור )17
של התיקון הא
תו לתוקף ל
וכהמשך ישיר לו ,בבמועד כניסת
ך
לאור תיקון 17
מהתיקון.
בפברואר  ,(2012אושרה סדרת תקנוות שתיקונן ננדרש כחלק בלתי נפרד מ
ט:
להלן הפירוט



.1

איגרות חוב( ,תשע"ב-
הקלות לסוגיים מסוימים של חברות א
תקנות החברות )ה
ת
של תאגיד
עות כי חברוות הנפקה ש
) 2012להלן" :תקננות ההקלות""( ,אשר קובע
ההקלות )להלן" :חבברת הנפקה"( ,פטורות
ת
בנקאי או מבטח ,ככהגדרתן בתקקנות
עדת ביקורת ודירקטורים חיצונים
מהוראות תיקון  17לעניין החוובה למנות וע
עדר ועדת ביקורת ,ענניינים הטעוונים אישורה יאושרו על ידי
)בהיע
של החברה ,עעונה על
ם גיוס הון ,חברה בת ש
קטוריון( .מנוורה מבטחים
הדירק
ם ליישום
הגדרת חברת הנפקה ,כאמור בבתקנות ההקלות ,והיא נעערכה בהתאם
ת
ההקלות.
מכוח תקנות ה
חיות אשר איננן מוחרגות מ
ההנח

.2

הכספיים(
אישור הדוחות ה
ר
תקנות החברות )הוראות ותננאים לעניין הליך
ת
תה של ועדה לבחינת
)תיקוון( ,תשע"ב ,2012-אשר מ סדירות את חובת הקמת
דוחות כספיים ,הררכבה ,תפקידדיה וסדרי הפפעלתה ,גם על חברות אג""ח ,וזאת
ת
ביחס לדוחות השנתיים שלל שנת .2011
כבר ב

.3

קטור חיצוניי()תיקון(,
תקנות החברות )כללים בדבבר גמול והווצאות לדירק
ת
סעיף זה,
התקנות האמורות ,שפורטו בס
ת
תשע""ב ,2012-התיקון מחיל את
צוניים בחברוות אג"ח.
בשינוויים המחוייבים ,גם על דיירקטורים חיצ

.4

עניינים שאיננם מהווים זייקה()תיקון( ,תשע"ב ,2012-התיקון
תקנות החברות )ע
ת
ת )הקובעות באילו מקריים זיקה שלל מועמד
מחיל את התקנוות האמורות
תיחשב "זיקה אסורה" המוונעת מינויו ככדירקטור
לכהוננה כדירקטור חיצוני לא ת
חיצוניים בחברות אג""ח.
ם
ם על דירקטוררים
המחויבים ,גם
חיצונני ,בשינויים ה

מפוקחים
מנות גופים מ
בחינת מהימ
ערך ובנק ישראלל הודעה
רשות ניירות ך
ת
סמו משרד ההאוצר,
מבר  2010פרס
בחודש דצמ
פורסמה לאור מבנהו וממדיו
ה
הודעה זה
ה
בחינת מהימנות בידי גופים מפפקחים.
ת
בדבר
מפקחים על שוק זה,
מים מספר מ
בישראל ,ולאור העובבדה כי קיימ
,
של שוק ההון
חים השונים .ההודעה
על ידי המפקח
יש להחיל אחידדות בבחינת המהימנות ע
ובהתאם ש
מת תבחינים המתייחסת לבחינת מהימנות כאמורר .הימצאות או קיום
כוללת רשימ
בחינים המפורטים ברשיימה מהווה סיבה לבחון קיומה שלל פגיעה
אחד מהתב
ת אמצעי
היתר להחזקת
שור כהונה שלל נושא משררה או במתן ה
במהימנות ,בין אם באיש
שעיה או
לעריכת שינויים ,הש
ת
בגוף מפוקח ,וככן בקביעת עיילות
שליטה או לשליטה ף
ם נכללים
ידם .בין התבחיננים האמורים
.
ההיתרים שנייתנו על
שלילה של האישורים וה
מהימנות,
ם בעבירה הייוצרת חזקה של פגם במ
הרשעה בעבירה ,הגשת כתב אישום
מהימנות,
ראייתית לפגיעה במ
ת
שתית
עבירה העשויהה להקים תש
חקירה פליללית ביחס לע
משך לאמור ,ובהמשך
קוחות בקשרר עם הפרות דין ועוד .בהמ
טברות של לק
תלונות מצט
הרשות לניירות עערך ,בחודש ספטמבר
ת
המנהלית ,פררסמה
לפרסום חווק האכיפה ה
הרשות -
חים על ידי ה
מת נסיבות ללבחינת פגם במהימנות גגופים מפוקח
 ,2011רשימ
שקעות( וכן בעל היתר
חוק ייעוץ הש
מנהל קרן ,ננאמן לקרן ,בבעלי רישיון )ככהגדרתם בח
תפות בנאמנוות.
שקעות משות
שליטה במנהל קרן או נושא משרה בוו ,לפי חוק הש



קוני חקיקה( התשע"א) 20011-להלן:
האכיפה ברשות נייררות ערך )תיק
ה
הליכי
חוק ייעול ה
"חוק ייעול הליכי האכיפפה"(
האכיפה ברשות נייירות ערך
ה
הליכי
סם ברשומות חוק ייעול ה
אר  2011פורס
בחודש ינוא
שר תחולתו ,מדורגת ,החל מיום  27בבפברואר
)תיקוני חקיקה( ,התשע""א ,2011-אש
של הפרות
 ,2011ואשר הסדיר הליך אכיפה חדש  -הליך אכיפה מנהלי ,וכולל רשימה ש
שות ניירות ערך  -חוק
תם אוכפת רש
מנהליות ביחס לשלושת החוקים המררכזיים שאות
תפות בנאמנוות ,אשר בררובן הינן
שקעות משות
ניירות ערך ,חוק הייעוץ ,וחוק הש
הפרות שבווצעו ברשלנות .הליך הא כיפה המנהללי יהיה חלק מ 3 -הליכיי אכיפה:
שאר ,על:
חולה ,בין הש
הלי תהא תח
ספי .להליך ההאכיפה המנה
פלילי ,מנהללי ועיצום כס
א 127 -

מנהלים( ,על המנכ"ל
מדווחים ,על נושאי משררה בהם )דיירקטורים ומ
תאגידים מ
ת ,נושאי
חריות פיקוחיית( ,על חבררה לניהול קררנות נאמנות
)הנושא בנווסף גם באח
משרה בחבררה לניהול קררנות נאמנות ,,ומנהלי תיקי השקעות .בבמסגרת הליך האכיפה
המנהלי ועדדת האכיפה המנהלית תההא מוסמכת להטיל על מי שמצאה כי ביצע
איסור על כהונה בגופים
ר
ספיים,
ת קנסות כס
ציות :הטלת
הפרה ,שוררה של סנקצ
קרנות ,נאמניים ובעלי
מים ,מנהלי ק
המפוקחים על ידי הרשוות )חברות צייבוריות ,חתמ
עד שנה ,ביטולל רישיון של בעל רישיון לפי חוק היייעוץ או
קופה של ד
רישיון( לתק
חיוב בנקיטה שלל פעולות
של שנה ,ב
תם לתקופה ש
אמן או שלילת
מנהל קרן ונא
אישור של מ
ולמניעת הישנותה ,תשלום לנפפגע ההפרה ,והסדר אכיפפה ,אשר
ת
פרה
לתיקון ההפ
המפר או
מחוז להגיע ללהסכמה עם ה
ת פרקליט המ
מסמיך את יו"ר רשות ניירות ערך ואת
העבריין על קיום הסדר להימנעות מננקיטת הליכי אכיפה או על הפסקה שלל הליכים
מו תקנות נייירות ערך
בפברואר  2011פורסמ
ר
תנאים .ביום 17
החלו המותנית בת
ו
שכבר
של סכומי העייצום הכספי(( ,התשע"א ,20111-הקובעוות את הנסיבות בהן
)הפחתה ל
שר נקבע בחוק ייעול
העיצום הכספי אש
ם
הפחית את גגובה
תהא הרשות רשאית לה
הליכי האכיפה.
סט  ,2011קרריטריונים
מור לעיל ,פררסמה רשות ניירות ערך ,בחודש אוגוס
בהמשך לאמ
ת )להלן:
תחום ניירות הערך וניהוול ההשקעות
להכרה בתככנית אכיפה פנימית בת
תו מאמץ
תכנית האכיפה ההפנימית היננה מנגנון ווולונטרי אות
ת
שות"(.
"מסמך הרש
עבירות והפרות וכדי לוודא צציות של
ת
שוטף כדי ללמנוע
אגיד באופן ש
ומיישם תא
התאגידים ויחידים בו ללהוראות חוקק ניירות ערךך ,חוק השקעעות משותפוות ,וחוק
א תכנית
פנימית יעילה היא
ת
אכיפה
הייעוץ .על פי הנזכר בבמסמך הרשוות ,תכנית א
מעת הדין וללציות לו,
וקיומה יביא להטמ
ה
סיבותיו הייח ודיות
המותאמת לתאגיד ולנס
התכנית אותה אימץ נותנת
ת
ולוודא כי
א
על התאגיד ללבדוק
שה .על כן ,ע
הלכה למעש
מענה לסיכונים האפשרריים להפרת החוקים הנ"לל ,לפי הענייין .על התאגייד לערוך
ציות ,הכולל הבנה ומיפוי דרישות
על דרך של עעריכת סקר צ
אמה ,למשל ע
תהליך התא
תחום דיני נייררות ערך,
הדין הרלווננטיות לחברה ,איתור סיכוונים וכשלים אפשריים בת
הבקרות ואיתור פעערים בין
ת
מים בתאגידד לרבות בחיינת
סדרים הקיימ
בדיקת ההס
שך לסקר הצציות ,על
הבקרות הררצויות ולבין אלו הקיימוות ודירוג סייכונים .בהמש
מאפייניה
למבנה החברה ,למ
ה
אימים
קבוע נוהל או נהלים פניימיים המתא
התאגיד לק
ת ממונה
התאגיד למנות
שר אותרו .בין היתר ,על ה
בייחוד ביחס לסיכונים אש
הייחודים וב
האכיפה.
ה
תכנית
אחראי על יישום ת
י
אשר יהיה
אכיפה ר
פורסם תיקון לתקקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים וומיידיים(
ם
בחודש יולי 2011
קטיביות הבקרה הפנימית והצהרת
)תיקון מס'  ,(2התשע"א ,2011-בדבר הערכת אפק
הנהלה והדיררקטוריון לציין האם
המנהלים .במסגרת הדוח הרבעוני נדרשים הה
שיש בו כדי לש
או עניין ש
תם אירוע א
במהלך תקוופת הדיווח הובא לידיעת
שנות את
ת ,כפי שהוערכה בדוח השנתי או
קטיביות הבקקרה הפנימית
קשר עם אפק
מסקנתם בק
סדי רשאי
תאגיד בנקאי או גוף מוס
קבע ,כי תאגייד המאחד ת
קודם .עוד נק
הרבעוני הק
המתכונת הקבועה בדדין האחר
ת
טיביות הבקררה הפנימית ללפי
לכלול התייחסות לאפקט
ת לניירות
קודמת של הרשות
ת
אמור מעגן הנחייה
ם .התיקון הא
החל על אותם תאגידים
ערך לעניין זזה.
קיקה( ,התשעע"ב.2011-
המס )תיקוני חק
שינוי נטל ס
מבר  2011פוררסם חוק לש
בחודש נובמ
הכנסה )נוסח חדש( תשככ"א,1961-
חוק תוקנה ,בין היתר ,פפקודת מס ה
במסגרת הח
משנת  2012יוועלו שיעורי המס על רוווח הון ריאליי ושיעור
בע כי החל מ
התיקון קוב
לדוחות הכספיים.
ת
שבח הריאלי .לפרטים נוספפים ראה באוור 22
המס של הש


(Foreign
n Account Tax Comp
pliance Act ) FATCA
מטרת החוק הינה לחייב
ת
.FAT
קק בארה"ב חוק הTCA-
מרס  ,2010חוק
ס
בחודש
 (FFI–Foreign Financialלהעביר מידע
F
מוסדות פיננסים זרים )Innstitutions
ק מרחיב
חזקים על ידדי לקוחות אמריקניים .בכך ,החוק
בונות המוח
אודות חשב
מוסדות פיננסים זרים ביחס
ת
המוטלות על
ת
משמעותית את דרישות הגילוי והדיוווח
מוצעות על ידי רשות
סמו תקנות מ
אר  ,2012פורס
חודש פברוא
אמריקנים .בח
לחשבונות א
ק .תקנות
אופרטיביות לליישום החוק
ת הנחיות א
 (IRהמספקות
מריקאית )RS
המיסוי האמ
 ,IRSעד לסוף קיץ  .2012עעל פי החוק ווהתקנות
ם ,על פי הS -
סופיות צפוייות להתפרסם
התקשר עם ה IRS -בהסכם ,שבמסגררתו יתחייב בבין היתר,
על ה FFI -לה
המוצעות ,ע
מס מלקוחות שיסרבו
 IRולנכות מ
לאתר חשבונות אמריקננים ,לדווח עעליהם לRS -
א 128 -

 IRיחויב
אשר לא יתקשר בהסכם הRS-
מכים הנדרשי ם FFI .ר
המידע והמסמ
לספק את ה
ממקורות אמ ריקנים.
בגין הכנסות מ
בניכוי מס ב
הדרגתי .יישוום החוק
צפוי להיות ה
קף בשנת  20113ויישומו צ
החוק צפוי להיכנס לתוק
מועד פרסום הדוח טרם פורסמו
להיות כרוך בעלוויות תפעולי ות .נכון למ
ת
צפוי
ם עליהם
סוגי המוצרים
חולת החוק ,ס
סופיות ליישוומו ,לא הובההר היקף תח
ההנחיות הס
זה לא ניתן להעריך את
אם ,בשלב ה
יחול ,היקף תחולתו על התיק הקיים ,,ועוד .בהתא
ת בקבוצה תיידרשנה להן ,ובכללן היקףף הדיווח
מכלול הפעילויות שחבררות מסוימות
חוק על הקבוצה.
ת התפעולית והשלכות הח
היקף הפעילות
אמריקאיות ,ה
לרשויות הא
תקנות
ת
הצצעות חוק וטיוטות








סמה רשות נ יירות ערך ט
בחודש אפרריל  2011פרס
טיוטה ,להערות הציבור ,בבמסגרתה
את תקנות נייירות ערך )פרטי התשקיףף וטיוטת
מוצע להמלליץ לשר האוצר להתקין א
שע"א .2011-בבמסגרת הטייוטה מוצע ללבטל את
בנה וצורה( ))תיקון( ,התש
התשקיף מב
תשקיף -
51ב לתקנות נניירות ערך )פרטי התשקייף וטיוטת הת
החריג הקבוע בתקנה 5
ה( ,התשכ"ט) 1969-להלן" :תקנות פרטי תשקיף"( ,המאפשר ללתאגידים
מבנה וצורה
מגייסים הון בבאמצעות
חברות ביטוח( ,המ
ת
מדורגים בדרגגת השקעה )בבנקים ו
מפוקחים ומ
מנע ממתן פרטים בתשקיף ביחס
חברות ייעוודיות שנועדו למטרה זו בלבד ,להימ
ת היתרון
אם להצעה ,ביטול החריג האמור נועעד לבטל את
מפוקח .בהתא
לתאגיד המ
ה לספק
לתאגידים אחרים ווזאת במטרה
ם
ס
אגידים המפפוקחים ביחס
שניתן לתא
למשקיעים את המידע המלא ,לאורר העובדה כי גם תאגידיים מפוקחים עלולים
כי רמת הסיכוון של כלל התאגידים
להיקלע למצבי חדלות פפירעון בעיתוות משבר ,י
אינו תחליף ללשיקול דעת המשקיע
בהכרח זהה וכי דיררוג החברה א
ח
המפוקחים אינה
סייג הקבוע בתקנה 51
אי .ביטול הס
מבטיח בהכרח דיררוג נאות של סיכון האשרא
ח
ואינו
מנורה מבטחים גגיוס הון,
ה
שיתקבל ,יחיייב את
התשקיף ,אם וככל ש
,
לתקנות פררטי
ת הטיוטה
בוחנת את הוראות
ת
החברה
חיה לציבור .ה
הרחבת דיווח
של החברה ,בה
חברה בת ש
יכולה בשלב זה להעריך את מללוא השלכותיה ,בין היתרר ,מאחר שאין ודאות
ה
ואינה
שיאומץ כדין מחייבב.
ץ
תיקון החקיקהה המוצע ,אם וככל
לגבי הנוסח הסופי של ת
ערך טיוטת תק
בחודש יולי  2011פרסמה הרשות לניירות ך
קנות אישור השקעה
ם
ם איראן )רשיימת
שר עסקי עם
המקיימים קש
בתאגידים ה
תאגידים וסדרי עבודדת ועדת
המפקח הנחיה בדבבר סיכונים הכרוכים
ח
 ,2011ובמקביל פפרסם
היישום( ,התשע"א2 -
ת הגרעין
אומיות כמסיייעים לתוכנית
שימות בינלא
בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברש
ת אישור
טיוטת תקנות
סם המפקח ט
הנלוות לה .ככמו כן ,פרס
של איראן והתוכניות ה
תאגידים וסדררי עבודת
אן )רשימת ת
השקעה בתאגידים המקייימים קשר עעסקי עם אירא
התשע"א .2011-על פיי הטיוטות ,בבהמשך להחללטת ממשלה מיום 17
א
ועדת היישוום(,
של איראן
המאבק בתוכננית הגרעין ש
באפריל  ,20011העוסקת בבקידום צעדיים במסגרת ה
אמנות לקבועע מדיניות
על דירקטוריוןן גוף מוסדי וומנהל קרן נא
הנלוות לה ,ע
והתוכניות ה
לטיפול בסייכונים הכרוככים בהתקשררות עם גורמים הקשורים לתוכנית הגגרעין של
הגוף המוסדי ,לפפי העניין,
אגיד או ף
החשיפה הקייימת של התא
חון את רמת ה
איראן ולבח
קות נאותות לאיתור
לגורמים אלו .מדיניות זו תכלול ההתייחסות לבבקרות ולבדיק
הוראות הטיוטות צפויות לחול על
ת בטיוטות .ה
גורמים המננויים ברשימוות המפורטות
הגופים המוסדיים בישראל וקקרנות הנאמננות )לפי העניין( .כמו כןן ,תאגיד
ם
כלל
מגבלות אשרר התאגיד
הסיכונים והמ
יידרש לכלול בדוח התקופתי גגילוי אודות ה
ש
מדווח
או בעקיפין ,ע ם איראן או עם האויב ,ללרבות מכוח הוראות
להם ,במישרין ו
,
חשוף
על התאגיד.
השפעה מהותית ל
ה
ת להם
עשויה להיות
הדין ,ואשר יש להם או ע
טמבר  ,2011פרסמה רשוות ניירות ערך את תקנוות ניירות עררך )אופן
בחודש ספט
ת תקנות
הצעת ניירוות ערך לציבור( )תיקון( ,ההתשע"א ,20011-אשר מטררתו לתקן את
אשר יהיו
שמשקיעים א
תשס"ז ,2007-כך ש
ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך ללציבור( ,ס
ם כספים
ת מוקדמת ,ייהיו רק אלו אשר מנהלים
זכאים לרכווש ניירות עררך בהתחייבות
ומבטחים(.
ם
מנות ,קופות גגמל
בלבד )קרנות נאמ
ד
בעבור אחרים והם
ת ניירות ערך הצעה לתיק
קטובר  ,2011פפרסמה רשות
בחודש אוק
קון תקנות נייירות ערך
הנחיית הגילווי לעניין
טרתה עיגון ה
)דוחות תקופתיים ומיידדים( ,התש"לל ,1970-שמט
מבר 2009
חיית הרשות מחודש דצמ
המוצע הינו בבעקבות הנח
הסדרי החוב .התיקון ה
מוקנית לרשוות על פי
בהתאם לסמכות המ
ם
את הגילוי הנדדרש בהסדרי חוב.
המסדירה א
הנוכחית.
תום השנה ה
האמורה בשנהה והיא עתידדה לפקוע בת
הוארכה ההנחיה ה
ה
דין,
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בהנחיה ,תוך החלת מספר
ה
אמור
בהתאם ,מבקשת הרשוות לעגן בחקקיקה את הא
שינויים.
ס')(...הגנה עלל מחזיקי
החברות )תיקון מס
ת
בחודש פבררואר  2012פורסם תזכיר חוק
מבקש להגן על המחזיקים
ש
תשע"ב ,2012 -אשר
אגרות חוב בחברת אגררות חוב( ,הת
הם חברה שההנפיקה אגרוות חוב נקלעעת לקשיים פפיננסיים,
חוב במצבים בה
באגרות ב
הסדר חוב בין החבברה לבין
ר
מתגלים הקשיים ועדד לשלב אישוורו של
ם
מהשלב בו
ב
החל
הצעה מנסה ללהתמודד בעייקר עם שתי סוגיות שעלוו בהסדרי
מחזיקי אגררות החוב .הה
מאוחר מדי כשהחבברה כבר
ר
תחילה
הפתיחה בהלייכי הסדר מת
החוב השונים .האחת ,ה
ם .האחרת ,ההליך גיבוש ההסדר "לא נעעשה בצורה מיטבית"
שיים פיננסיים
מצויה בקש
בלשון התזככיר.
מתווה מוצע לתייקון חוק
ה
טיוטת
סמה רשות נניירות ערך ט
בחודש מרס  ,2012פרס
הערות הציבוור ,לפיה מוצצע לערוך
ותקנות נייררות ערך )להלן" :הצעת ההחקיקה"( ,לה
מן:
ניירות ערך ,כדלקמ
ת
שינויים בדיני
ם
שני
א יבצעו
תיקון שבעקבבותיו תאגידיים מדווחים ותאגידים בבשליטתם לא
האחד – ת
בבורסה מבלי להידררש לתשקיף.
ה
מסחר
מכירת ניירוות ערך לציבוור במהלך המ
 (ATM (At The Marketאשרר יאפשר
M
השני – עיגגון בדין של מנגנון Offeering
ניירות ערך באמצעעות מתן פקודות מכירה במסחר בבוררסה ,תוך
ת
לתאגידים ללהנפיק
מסוימים.
קביעת כלליים ומגבלות מ

סוימים ובכלללם ,קיומו שלל תשקיף
שימוש במנגגנון  ATMמותנה בהתקי ים תנאים מס
צעת המדף ,איסור שיווק בבתקופות
מדף ודוח הצ
על תשקיף המ
חתימה של חתם ע
ה
מדף,
היקף המכירות תחת
קה ,מגבלות על סוג ניירות הערך וה
הנקובות בהצעת החקיק
הנ"ל והשלכותיהן.
מדת את הצעות החקיקה ה
זה ,החברה לומ
עוד .בשלב ה
מנגנון זה וע
קיים
הגבלים העסק
המממונה על הה


החלטת הממונה על ההגגבלים העסקייים בדבר הסדדרי קונסורצייום לאשראי

ההגבלים העסקיים החלטה בדברר הסדרי
ם
בחודש מרס  ,2008פרסמה הממונה על
בין בנקים לביןן חברות ביטוח ,ובין חבררות ביטוח לבבין עצמן
קונסורציום לאשראי ן
החבירה של הגופים כאמור בקוננסורציום
ה
ם :א(
טברים הבאים
בהתקיים התנאים המצט
שראי ללקוח בתנאים
שר מתן אש
מלא החבירהה לא יתאפש
חיונית במוובן זה שאלמ
ה הייתה
שמעותה של דרישה זו ה יא כי ניתן ללהראות שאללמלא החבירה
סבירים .מש
מו גבוהה באופן מהותי בבהשוואה
רמת הסיכון לה נחשף כל גוף מוסדדי בפני עצמ
לרמת הסיככון הקיימת בבמתכונת שלל חבירה ,כך שניתן להבייא את הפעררים הללו
ת הלקוח
ייתה לפי הסכמת
חבירה ה ה
אשראי; ב( הח
לידי ביטוי בשיעור הריבבית למתן הא
תב ,על גבי טוופס נפרד; ג( ללקוח תינתן האפשרות ללשאת ולתת על תנאי
מראש ובכת
החברים בקונסורציוום ,לרבות בבאמצעות
ם
הגופים האמוורים
אי עם מי מה
מתן האשרא
ת ביטוח,
מטעמו .ההחללטה אינה מוננעת מבנקים וחברות ביטוח ,או חברות
אדם אחר מ
ממונה על
טה ,לפנות למ
אים שבהחלט
שותף שלא בבהתאם לתנא
תן אשראי מש
החפצות לית
חלטה למשך  3שנים.
קפה של ההח
ההגבלים העסקיים בהלליך של פטור ספציפי .תוק
בחודש פבררואר  2011פרסמה הממונהה החלטה עדככנית בנושא ,שעניינה העייקרי הוא
קונסורציום ללאשראי.
החיוניות )ס"ק א ללעיל( ,כתנאי לפעילות ק
ת
שת
ביטול דריש
תחרות ,נקבעעו בהחלטה הוראות
שות לפגיעה אפשרית בת
במקביל ועל רקע חשש
תחרותית
ומנגנוני פיקוח תיעוד ודיווח שנועעדו להבטיח כי לא תיגרם פגיעה ת
ם אשראי.
מים המתחריים הפועלים כקונסורציום
שיתוף הפעולה שבין הגורמ
כתוצאה מש
ה.
סום ההחלטה
שנתיים מפרס
העדכנית הינו למשך ש
ת
תוקף ההחללטה
הווראות רשות ניירות ערך


ת ניירות ערך הנחיה בדבר אופן ההצצבעה של
דצמבר  ,2011פרסמה רשות
בחודש מ
שות קיימת חשיבות מיוחדדת ביחס
ת .לדעת הרש
בעלי עניין וגופים מוסדיים באסיפות
חד ומידע
לאופן ההצבעה באסיפות כלליות בההן קיימת דררישה של הדיין לרוב מיוח
שכך גילוי בענניין זה עשוי ללהתחייב
חשוב למשקיעע הסביר ,ומש
כאמור הינו בגדר פרט ח
מכח הדין .בהתאם ,קוובעת ההנחיהה האמורה ,כי במקרה בו התקבלה החלטת
תאגיד ברוב מיוחדד ,יכלול הדו"ח המיידי על תוצאות האסיפה גם
ד
אסיפה כללית של
הינם בעלי עעניין וגופים מוסדיים
של מחזיקי נייירות ערך שה
את פירוט ההצבעה ל
באסיפה.
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מפקח
וטות והנחיות המ
חווזרים טי ת


המפקח במהללך השנה
מו על ידי ה
חוזרים המרכזזיים שפורסמ
טו עיקרי הח
להלן יפורט
סעיפים 3
הספציפיים שפורטו בס
ם
החוזרים
ם
הקבוצה )נוסףף על
האחרונה ,ווהחלים על ה
לעיל(:
:
עד 7
.1

ש
בחודש יולי  2010פפורסם חוזר גגופים מוסדיים שעניינו הווראות לעניין השקעת
ת .החוזר מאמ
א ממשלתיות
איגרות חוב לא
גופים מוסדיים בא
מץ את מסקננות הדוח
מעמידים
גופים מוסדיים המ
ם
מטרים להתיייחסות
הסופי של הועדה לקביעת פרמ
י
אי באמצעות אגרות חובב לא ממשללתיות )המוככרת כ"ועדת חודק"(.
אשרא
ת אגרות
אנליזה לפני רכישת
ה
עריכת
הוראוות החוזר קובבעות ,בין הייתר ,חובת ע
חוב ללא ממשלתיוות ,חובת קקבלת אישור פרטני לרכיישת אגרות חוב לא
ה ,חובת
בהיקף העולה על ההיקף המיינימאלי שנקבע לעניין זה
ף
ממשללתיות
קופת חיי
קבלת מידע ספציפפי כתנאי לרככישת אגרות החוב כאמורר ,במהלך תק
מידה פיננסיות שהן תנאי לרכישת
עת תניות חוזזיות ואמות מ
איגרת החוב ,קביע
ת
אמות מידה ככאמור שהן בבגדר המלצה ,,אך אינן
אגרות חוב כאמור וכן תניות וא
ת
מוצעות אינן אמורות
ההוראות המ
שה כאמור .ה
בות כתנאי ללביצוע רכיש
מחויב
סדי ואופן
אי בגוף המוס
להקמת מערך אשרא
ת
הקיימות הנוגגעות
לגרוע מההוראות ה
תו.
פעולת

.2

הול טכנולוגיוות מידע
בחודש אוגוסט  20110פרסם ההמפקח חוזר שעניינו ניה
ש
את תחום
חובה לנהל א
על פי החוזר ,על גופים מווסדיים חלה ח
בגופים מוסדיים .ע
ם
המידע על פי תק נים מקצועייים מקובלים ועל בסיס עקרונות
ע
טכנולוגיות
אותים הכולללים התייחסות לשיטות לתהליכים ולבקרות
ממשל תאגידי נא
ל
במטרה להבטיח את ניהולן
ה
תחום טכנולווגיות המידע ,וזאת
שים בניהול ת
הנדרש
תן בפעילות ההעסקית והורראות הדין ,תוך הקפדה עלל שמירת
התקין ואת תמיכת
ן
המבוטחים .החוזר קובעע ,בין היתר ,הוראות לענניין אחריותו הישירה
.
זכויות
ת
ת המידע,
בתחום טכנולוגיות
ם
של הגוף המוסדי בקביעת מדייניות ואסטררטגיה
ת המידע
תחום טכנולוגיות
ם
קין של
ם ובניהול תק
קוח שוטפים
בביצוע בקרה ופיק
טכנולוגיות מידע(; קיוומם של תהליכים סדוריים לעמידה בבדרישות
ת
)ממשל
ת ציות(;
הציות החיצוניות והפנימיות בתחום טכננולוגיות המידע )הבטחת
ת
סיכונים בתחום טכנולוגיות המידדע )ניהול
ם
תהליכים סדורים לנייהול
ם
קיומם של
ם
מידע לצורך הבטחת
הול ובקרת מ
טכנולוגיות המידע(; ההוראות לניה
ת
סיכוני
י
טיות שלו לתפקוד הגוף המוסדי
שלמותו ,זמיננותו והרלוונט
אמינות המידע ,ש
מקובלים בביצצוע רכש
הלי עבודה מ
)בקרות מידע וניהול נתונים(; עעקרונות ונוה
מידע )רכש ופפרויקטים( .קיומה של
קטים מהותייים בתחום טככנולוגיות המ
ופרויק
מידע בגוף מווסדי ,במטרה להבטיח
מערכת הולמת לניהול שינויים במערכות המ
ת
טף )ניהול
ובקרה באופן שוט
ה
ם ונתונים לפיקוח
שינויים האמוורים מתועדים
כי הש
תהליכים
ניהולם התקין של ת
ם
עקרונות ונוהללי עבודה להבבטחת
שינויים(; קביעת ע
המידע ,תוך מודעות
טכנולוגיות ה
צעים על ידדי מיקור חווץ בתחום ט
המבוצ
לסיכונים ולחשיפות של הגוף וובמטרה להבטיח שליטה ובקרה על הת
תהליכים
חוץ ) .((Outtsourcingחוזר זזה עוסק
והמידדע המנוהלים במיקור חוץץ )מיקור ץ
תהיה לו השלכה מהותית
ה
בליבת פעילות הגוופים המוסדייים בקבוצה ווצפוי כי
ת
כל תחומי הפעיילות שלהן.
על ל

.3

ש
בחודש מרס  2011פרסם המפקקח הבהרה בבקשר עם הוראות לעניין השקעת
גופים מוסדיים בא
איגרות חוב ללא ממשלתיוות )להלן" :חוזר השקעה באיגרות
קעת גופים מוסדיים
ההבהרה כולללת הוראות בדבר השק
החוב""( .טיוטת ה
ת סדרה,
מסגרת הרחבת
סחירות ,אשר הונפקו במ
באיגררות חוב ,סחיירות או לא ס
 ,2010ואילו הורראות הכלולות בחוזר
2
אוקטובר
פני ובין אחררי יום  1בא
בין לפ
מקרים האמורים ,לפי העניין .כמו
חוב יחולו בככל אחד מהמ
עה באיגרות ח
השקע
חוזר השקעה באיגרות
חס למונחים הכלולים בח
כן ,כוללת הטיוטה הבהרות ביח
חוב

.4

שוב שווי
עניינו הוראות בדבר חיש
בחודש מרס  2011פרסם המפפקח חוזר שע
ש
קובע עקרונוות בדבר אופפן חישוב
סדי .החוזר ק
סחירים של גוף מוס
ם
נכסים לא
ם
סדיים ,אשר יש להציגם בשוויים
חזקים על ידדי גופים מוס
שווי נכסים המוח
ת הרווחת
 ,(Fairתוך השתללבות במגמת החשבונאות הבינלאומית
ההוגן )F Value
ההיסטורי
של הנכס על פני שוויו ה
שוויו ההוגן ש
העדיף את ש
כיום ,לפיה יש לה
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הממונה בדברר תחילת
בהמשך להודעות ה
ך
לצורככי מדידה וגיללוי .החוזר פוורסם
מ בעקבות זכייתה במכרז ,להקמה ולתפעול של
פעילות חברת מרווח הוגן בע"מ
ם .בחוזר
מאגר ציטוטי מחיירים ושערי ריבית ,אשר יסופקו לגופים מוסדיים
נקבעו הוראות בדבבר חישוב שוווי נכס שאינו נייר סחיר ))בהתאם לסווג הנכס(,
ו
שוב נכס
חירות והוראות בדבר חיש
שוב שווי ניירר ערך דל סח
הוראוות בדבר חיש
ה במכרז.
החברה הזוכה
הוגן שקבעה ה
תאם למודל צציטוטו שווי ה
של סחיר בהת
חוב ש
מועד תחילת פעילותה שלל החברה
חוזר הינה ממ
מרבית הוראות הח
ת
תן של
תחילת
מספר חוזרים בנושא .במקביל ,פרסם המפקח
חוזר מבטל מ
הזוכה במכרז .הח
הוגן של נכס חווב בלתי סחיר .בחוזר
ן
שעניינו מודל לקביעעת שווי
ו
חוזר נוסף
ה ותפעול
מרווח הוגן בע"מ במרכז ללעניין הקמה
הובהר כי לאור זככיית חברת מ
עבור גופים מוסדדיים ,על
ר
טניים ושערי ריבית
של מאגר ציטוטי מחירים פרט
שר עמה
הגופים המוסדיים להיערך לקקראת מועד תחילת פעיללותה ולהתקש
ם
ה במכרז
תאם להוראות החוזר הווסמכה הזוכה
בתנאיים שנקבעו במכרז .בהת
ם .תחילת
חוב לא סחירים
ש במודל לשערוך נכסי ב
לפרסם הוראות ביצוע לשימוש
ם
אגף שוק
החוזר ביום תחילת פעילות ההזוכה במכרז שנקבע ,על פי הודעת א
ר
ההון ,ביטוח וחיסככון מחודש פבברואר  ,2011ליום  20במררס  .2011בחוודש מרס
הקמה ותפעוול של מאגרר ציטוטי
מבי חדש לה
קח מכרז פומ
 2012פרסם המפק
חליף את חבררת מרווח
מוסדיים ,שיח
שערי ריבית עעבור גופים מ
מחיריים פרטניים וש
שת תוצאות הינו מאי .20012
בע"מ .המועד האחרון להגש
הוגן ב
.5

ת וטיפול
בעניין בירור וייישוב תביעות
בחודש מרס  2011פרסם המפקקח חוזר נ
ש
ה ,ושבו נקבעעו קוים מנחיים לעניין
מבטל חוזר ק ודם בעניין זה
יות הציבור ,המ
בפנ ת
אות החוזר על כל גוף
בירור ויישוב תביעות בגוופים המוסדייים .לפי הורא
אופן ב
מוסדי לקבוע מעררכת כללים ללעניין אופן בבירור ויישוב התביעות )כל דרישה
י
סת ביטוח או לפי תקנון קררן פנסיה
מימוש זכויות לפיי תנאי פוליס
ש
מוסדי ל
מגוף מ
הוראותיו
פי הוראות הדדין הרלוונטייות למימוש זכויות כאמור( ,בכפוף לה
או לפ
מסמכים,
סירת והצגת מ
היתר ,בחובת מס
ר
חוזר ,העוסקוות ,בין
המפוררטות של הח
התביעה ועד לסיומה,
שלב בירור ה
הודעות ומידדע אחר לתובבע החל מש
מתן ה
ת מערכת
ם ,חובה להגגיש לאישור הממונה את
כללים לשמירת מידע ומסמכים
ם
אות לעניין פררסום מערכת הכללים,
הכלליים שתיכלל בבתקנון קרן הפפנסיה והורא
בין הייתר ,באתר האינטרנט של החברה .החווזר קובע את תפקידי הדיררקטוריון
ה מיום 1
עם מערכת ההכללים האמורה .תחולת החוזר הינה
וההנהלה בקשר ע
ה
ת וביטוח
ביטוח מקיף דירות
ח
מסגרת
ביוני  ,2011למעט לגבי ביטוח צצד שלישי במ
טוח רכב
התש"ל) 1970-ביט
ש
מנועי ]נוסח חדש[,
אם לפקודת בביטוח רכב מ
בהתא
חל מיום  1בבמרס  .2012החוזר האמור מחליף
ה"( ,אשר נכנסו לתוקף הח
"חובה
.2009
2
עניין מחודש אוגוסט
קודם באותו ע
חוזר ק
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ח חוזר בדבר איסוף מידע סטטיסטי לגגבי יישוב
בחודש מרס  2011פפרסם המפקח
ש
ה לגופים
עברת כספים .החוזר מורה
תביעוות ואופן טיפפול בבקשות למשיכה והע
טיפולם בבקשות למשיכת
ם
סטי בנוגע ללאופן
מידע סטטיס
מוסדייים לאסוף מ
כספים ,וזאת לצוררך פרסום מדדדים אשר
ם
צבת זקנה ולההעברת
כספים ,לקבלת קצ
ם
מוסדי עימו יתקשרו.
תים הפוטנצציאלים בבחירת הגוף המ
שו את העמית
ישמש
שיש לאסוף ללגבי כל סוג בבקשה ,הוראוות לעניין
החוזר קובע את סווגי הנתונים ש
ר
מפקח וכן חוובה להצגת הנתונים
איסוף ושמירת הנתונים ,אופןן הדיווח למ
ף
ספח שבחוזר .נתוני התביעות יוצגו ללראשונה
באתר האינטרנט ,בהתאם לנס
סדי ב 31-במררס ) 2013בגין שנת  (22012ונתוני
באתר האינטרנט של גוף מוס
טרנט של
צגו לראשונה באתר האינט
בקשות להעברת ככספים ומשיכ ת כספים יוצ
ת
מור מחליף חווזר קודם
מרס ) 2014בגיין שנת  .((2013החוזר האמ
גוף מווסדי ב 31-במ
שות היערכות מיכונית
הוראות החוזר דורש
ת
מחודש ספטמבר .20099
ש
באותו עניין
ו
הנוגע לתהליכי יישוב
מידע סטטיסטי ה
ע
שר איסוף והצצגה של
ותפעוולית שתאפש
עברה של כספפים .להערכת החברה,
שיכה ו/או הע
תביעוות ולתהליכי בקשות למש
אות החוזר יבביאו להגברת התחרות בנושא הטיפול בבתביעות
שיישום הורא
יתכן ש
ם המידע
ספים וזאת בשל פרסום
למשיכה ו/או העבברה של כס
ה
שות
ובבקש
חוזר הנ"ל
כי הוראות הח
ס  ,2012הבהייר המפקח י
טיסטי האמור .בחודש מרס
הסטט
מחייבות גוף מוסדי להציגג נתונים בגין שנת  2011בבאתר האינטררנט שלו,
אינן מ
של נתוני
שנקבעה בחווזר להעביר דדיווח ראשון ש
אך אין בכך ,כדי לפפגוע בחובה ש
עות למפקח ,עבור התקקופה שראשיתה ביום  1ביוני  2011ועד 31
התביע
בר  ,2011לא יאוחר מיום  31במרס .20012
בדצמב
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בחודש יוני  2011פרסם המפפקח מכתב למנהלי חבררות הביטוח שעניינו
ש
פוליסות ביטוח מבטיחות תשוואה מגובות אג"ח ח"ץ )חיים צמוד( .בפנייתו
סות ביטוח ככאמור המגיעוות לתום
מבהיר המפקח כי זכויות המבווטחים בפוליס
ר
קצבה או
מממשים את זכאותם לק
טחים אינם מ
שבהם מבוט
ה ,במקרים ש
תקופה
הפוליסה,
אות כאמור עעל פי תנאי ה
תשלום הוני ,יהיו כדלקמן :אי מימוש הזכא
שואה )המגובה באג"ח
יפגע בזכות המב וטח להמשך הבטחת התש
כשלעצמו ,לא ע
טח שאינו
תרת החיסכון המצטברת .אולם ,מבוט
ח"ץ( הנקובה בפולליסה בגין ית
הפוליסה ,איננו זכאי להמשך
,
אי
מש זכאות בתום תקופה בבהתאם לתנא
ממ ש
ם תקופת
חת התשואה ככאמור בגין ההפקדות נוספות שתתבצעננה לאחר תום
הבטח
מה יהיה
ת לקצבה בפוליסות הנידדונות ,תשלומ
מוש הזכאות
הפוליסה .עם מימ
מקדמי ההמררה הנקובים בבפוליסה,
אם לתנאי הפווליסה המקורריים ,לרבות מ
בהתא
חשב בגיל המבבוטח במועד התחלת תשללום הקצבה בבפועל.
בהתח
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תוני זכויות ה
עניינו טיוב נת
בחודש דצמבר  20011פרסם המפפקח חוזר שע
ש
העמיתים
שות מגוף
בגופים המוסדיים .מטרת החוזזר הינה להגדיר את הפעעולות הנדרש
ם
של הגוף
מוסדי כדי להבטייח שרישום זכויות העמייתים במערככות המידע ש
י
ת עבודה
חזור .החוזר קובע מסגרת
המוסדדי יהיה מהימן ,שלם זמ ין וניתן לאח
ם אודות
לעריכת סקר פערים
ת
מוסדי
טיוב ובכללהה חובת גוף מ
כללית לפרויקט הט
ת
ם במידע הקיים ובחינת איכותו ,בניית מודל
המידע הקיים ,איתור הכשלים
ע
מיפוי ודירוג הפעררים שנמצאו בסקר הפעררים והכנת תכנית עבודה מפורטת
ת כשלים
התייחסות לנושאים הכלוללים בחוזר( ללטיפול בכל כשל או קבוצת
)תוך ה
חזקות כך
שנמצאו .כמו כן ,נקבע כי גוףף מוסדי יטייב את נתוני ממשק האח
ללים בממשק ההאחזקות יהיו מלאים ורצציפים ,לאורךך תקופת
שהנתונים הנכ ם
אצל הגוף
קט הטיוב א
החיסככון .עוד נקבבע בחוזר ,הווראות בדבר ניהול פרויק
ה ,הקמת
אופן הפיקוח והבקרה של הדירקטורריון וההנהלה
המוסדדי ,לרבות א
הנושאים
תיעוד של ה
ה ,חובת הת
ועדת היגוי לצורך גיבוש תככנית העבודה
לממונה על ידי הגווף המוסדי בקשר עם
ה
בטיוטת החוזר ודיוווחים
ת
המפוררטים
הגופים המוסדדיים ,בין
תים כאמור .בבהתאם לחוזזר ,נדרשים ה
טיוב זזכויות העמית
ם עד ליום  311בדצמבר  ,20122לסידורר המידע
סקר הפערים
היתר ,לבצע את ס
ט הטיוב
ולסיים את פרויקט
ם
עד ליום  30בספטמבר ,20144
הקיים ושמירתו ע
ם
בכללוותו עד ליום  300ביוני  .22016החברה לומדת את הורראות החוזר .יצויין כי
הנראה משאבים כספיים ווניהוליים
הוראות החוזר תדררושנה ככל ה
ת
יישומן של
חל על קופת גמל מרכזית.
רבים .החוזר אינו ח
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בחודש אוגוסט  2011פרסם ההמפקח חוזר שעניינו שיירות ללקוחות גופים
ש
מוסדיים לקבוע כלליים שיבטיחו את רמת
ם
מוסדיים ,שבמסגרתו חוייבו גופפים
י
השירוות שמספק גוף מוסדי ללקוחותיו .במסגרת זאת ,על הנהללת הגוף
שירות וכן
מדדי איכות וומצוינות לש
אשר תכלול מ
מנת שירות א
המוסדדי לקבוע אמ
סדי יקבע עבבור כל סוג של נותן
הלקוח בקבלת שיררות; גוף מוס
ח
את זככויות
ביחס לרמת המקקצועיות הנדררשת ממנו לצצורך מתן השיירות; גוף
ס
שירות כללים
ת
ח למנכ"ל
לקוחות אשר ידווח
ת
שירות
עובדיו הבכיררים ממונה ש
מוסדי ימנה מבין ע
י
סדי למתן
מדיניות הגוף המוס
ת
קטוריון גוף מוסדי יקבע את
קטוריון; דירק
ולדירק
המדיניות
הקיים לבין ה
סקר פערים בבין המצב ה
שירות; הגוף המוסדי יבצע ס
ת
עוד .החוזר יייכנס לתוקףף מיום 1
עה ויקבע תכנית לצמצו ם הפערים וע
שנקבע
שירות לקוחות ,מייפוי מצב
ת
ממונה
בינואר  ,2013למעט הוראות לעעניין מינוי מ
ר
סקר פערים ווקביעת מדינייות לצמצום הפערים
קיים ,קביעת מדינניות ,ביצוע ס
להתבצע עד ליום  30ביוני .2012
ע
שאמורות
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קעות גופים מוסדיים
הנחיה בדבר השק
ה
בחודש אוגוסט  20111פרסם ההמפקח
ש
ת לגופים
קעה אפשרות
תקנות ההשק
על רקע הכווונה לעגן בת
באירללנד ,לפיה ,ע
מוסדייים להשקיע במדינות זררות בעלות דדירוג  BBB-ומעלה או במדינות
ם הבאים
שת החודשים
אשר המפקח כי במהלך שש
הנכלללות בארגון ה OECD-מא
קנות מס
העומדות בניגוד לתק
ת
אירלנד כהחזקות
לא יראו בהחזקה בבהשקעות בא
ת הפיקוח
הכנסה )כללים לאישור ולניהולל קופות גמל(( ,התשכ"ד 19664-ולתקנות
ה
שקעת ההון והקרננות של מבטח וניהול
ת
סים )ביטוח( ))דרכי ה
על שיירותים פיננס
שוק ההון
תשס"א .2001-בחודש פבררואר  ,2012פפרסם אגף ש
התחיייבויותיו( ,הת
אר ,2012
הבאים( ,החל מיוום  14בפברוא
י
חודשים
הודעה לפיה במהללך שלושת הח
ה
ם נעשתה
השקעה בהם
לא ירראו החזקה בבהשקעות בנככסים מחוץ לישראל שהה
א 133 -

מפורטת להלן לפיה
ם במגבלת ההשקעה המ
תם והעומדים
כדין בעת רכישת
,OECD
הנכללת בארגון ה D -
ת
BBB
מדינה זרה בעעלת דירוגB- ,
קעה בוצעה במ
ההשק
בין היתר ,לאור הגשת
עה .זאת ,ן
קה העומדת בניגוד לתקקנות ההשקע
כהחזק
טיוטת תקנות הפיקוח על שיירותים פיננס
ת
סיים )קופות גמל( )כללי השקעה
אישור ועדת הכספים
שע"ב 2012-לא
החלים על חברות מנהלות ומבבטחים( ,התש
ם
של הככנסת ,לפיה גגוף מוסדי יוככל להשקיע במדינות זרות בעלות דירוגג BBB-
.OE
ארגון הECD-
ומעלה הנכללות בא
ה
.11

הודעה על כוונה ליצור קודקס רגולציה,
ה
מפקח
בחודש ספטמבר  2011פרסם המ
ש
ת וחוזרי
חוקים ,תקנות
ומקיפה )הכוללת ח
ה
שיהווה מסגרת רגגולטורית עדדכנית
קס יהווה
קוחו של הממונה .הקודק
ם שתחת פיק
הממוננה( ,הנוגעת לכל הגורמים
צאות בהנחיות השונות ויקל על
ספר רגולציה סדוור ומקיף שייסייע בהתמצ
יורכב משני חלקים  -אחד עבור גופים
ב
עבודת הגורמים המפוקחים .הקקודקס
ת
סיונים .בהת
ח ,משווקים ויועצים פנס
סוכני ביטוח
מוסדייים ואחד לס
תאם לכך
חליפו את מערכת החוזרים הקיימת ,במערכת
יאוגדו שני "חוזרי על" ,אשר יח
ו
הרגולציה
התאים את ה
המתוכנן של ההקודקס .כמו כן מוצע לה
מותאמת למבנה ה
הדירקטיבה  ,Sollvency IIתוך
ה
לעקרונות
ת
שית,
מית ,לרבות חקיקה ראש
המקומ
הנדרשות לדדין המקומי .בבכלל זאת וככצעד ראשון במסגרת
ביצוע ההתאמות ה
ת מתוקף
פרויקט הקודקס ,פפורסמו טיוטוות תוכן הענייינים של ההווראות החלות
ם קיימים
תוקף חוזרים
מוסדיים ומת
תחום השקעעות בגופים מ
חוזרים קיימים בת
ם
המוסדיים
חיד לגופים ה
לתוך החוזר האח
ך
בתחום ביטוח כלללי ,העתידות להתמזג
ם
והצפוויות להיכנס ללתוקף בשנת .2013
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ח שעניינו
מכתב למנהלי חבברות הביטוח
ב
בחודש אוקטובר  20111פרסם ההמפקח
ש
התנודתיות בשווקים הפיננסיים
ת
עצמי .על פי המכתב ,לאור
מעקב וניהול הון ע
הול ההון העעצמי ,חברות הביטוח
עקב שוטפים על אופן ניה
ולצורך בחינה ומע
ך
לתאריך  17לכל חוודש בגין
ך
שי על מצב אומדן ההון עד
ישלחו דיווח חודש
ו
 17בנובמבר  ,2011בגין נתווני חודש
שלח ביום 1
חודש הקודם .דיווח ראשון יש
ה ש
הביטוח הודייע המפקח שהדיווח
אוקטוובר  .2011בבמענה לפנייית חברות ה
שיוגש שני ימ י עסקים ממועד אישור הדוחות הכספיים ובכל
שון ידחה כך ש
הראש
מבר .2011
מקרה לא יאוחר מיום  30בנובמ
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מנהלי חברות הביטוח
טת מכתב למ
בחודש אוקטובר  ,20111פרסם המפקח טיוט
ש
ה ,לאור
על פי הטיוטה
שעניינה חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח .ל
הגבלה על
ם ,המפקח הוודיע על הארכת תוקף הה
התנודדתיות בשווקיים הפיננסיים
על פיה ,המפפקח לא יאשר חלוקת דיבבידנד אלא בבהתקיים
חלוקת דיבידנד ,ע
ת
הון עצמי
לחברה יחס הון עצמי מוכר לה
ה
המפורטים במכתב ובפפרט ש
ם
התנאים
לפחות .הודעה עלל חלוקת
ת
ביצוע החלוקה ,בבשיעור של 105%
ע
נדרש ,לאחר
דיבידננד במקרה בו לאחר ביצווע החלוקה ללחברה יחס הון עצמי מווכר להון
ח.
אישור המפקח
בשיעור של  115%ללפחות ,לא תחייב קבלת א
ר
עצמי נדרש

.14

סטרו של
מת נכסי הנוס
שעניינו רשימ
מפקח חוזר ש
בחודש נובמבר  2011פרסם המ
ש
מחייב גופים מוסדיים לדווח ,אחת
מת הנכס הבבודד .החוזר מ
גופים מוסדיים ברמ
המפורטת
הנכס הבודד ,במתכונת ה
לרבעוון ,על נכסי הנוסטרו שללהם ברמת ה
בנספח לחוזר .על הגוף המוסדיי להגיש את הדיווח עד  7ימי עסקים מהמועד
ח
חילה של החווזר ביחס
האחררון לפרסום הדוחות הכספ יים הרבעונייים .מועד התח
הינו מהדיווח השנתי לשנת  2012ואילך.
לחברוות מנהלות ה

שיונות
 8.2.4ריש
ת הבנות שללה ,אשר נרככשו על ידי הקבוצה,
בי די הקבוצה ובכלל זה שומרה וחברות
תחייב על
חברה מנהלת ,לפי העניין ,כמת
ה
סוכן או
שיונות ו/או היתרים לפעוול כמבטח ,ס
ריש
פי כל דין.
סוק בענף
לסעיף  15לחוק הפפיקוח בידי ההקבוצה רישיונות מבטח יישראלי ,לעס
ף
בההתאם
פננסיה וכן בענפי הביטוח המפורטים להלן :חיים מקיף; תאוננות אישיות;; מחלות
חובה; רכב מנועי  -רכוש )עצמי וצד גג'(; מקיף
ם; כלי רכב ח
ואאשפוז; אחריוות המעבידים
כלי שיט לרבות אחריות
צד שלישי; י
טיס לרבות אחרריות כלפי ד
עסק; כלי ס
לדדירות ובתי ע
חריות כלפי צד שלישי; אבדן רכוש; חקלאי;
שי; מטענים בהובלה; אח
כללפי צד שליש
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של רוכשי
אחרים; והשקעות ש
;
אחריות למוצרים פגגומים; מתן עערבויות; סיככונים
ת
הננדסי;
דיררות.
שיון לחברות מנהלות של קופות גמל ואישורי קופפות גמל
הקבוצה ריש
כממו כן ,בידי ה
תיקי השקעות ,לפי חוק
י
לקקופות הגמל ולקרנות הפפנסיה שבניההולה ,רישיון לניהול
תר עבור מנורה מבטחים קרנות לניהוול קרנות
קעות וכן הית
העיסוק בייעוץ השק
ק
הססדרת
ם רשומה במרשם החתמים ,בהתאם ללהוראות
טחים חיתום
נאאמנות .בנוסףף ,מנורה מבט
ס"ז.2007-
ערך )חיתום()תיקון( ,התשס
תקקנות ניירות ע
שליטה
ה
אמצעי
תר להחזקת א
 8.2.5הית
ה מנהלת
טה במבטח )ללרבות בחברה
שליטה ושליט
אות הדין ,החזזקת אמצעי ש
בההתאם להורא
תר מאת
כפופים לקבלת הית
ם
ת של קופת גמל,
חברה מנהלת
ה( ,בסוכן ובח
שלל קרן פנסיה
ם גורביץ,
פקח 9למר מנחם
 ,2007נתן המ ח
2
מונה .בחודש דצמבר
הממפקח על הביטוח או הממ
ת מנורה
בעקיפין ,10באמצעות
ן
טה ,במישרין או
הייתר להחזקת אמצעי שלליטה ולשליט
ה
טחים
חים :החברה  ,מנורה מבט
קות ,במבטח
מבבטחים החזק
פנסיה 11ושומרה; בחברה
הממנהלת :מנוררה מבטחים גמל )חברה קשורה של החברה(; ובבסוכני התאגגיד :סיני
ת וינשטוק וסוכנות אורוות )להלן" :התאגידים
לביטוח בע"מ ,סוכננות ארנון את
ח
סווכנות
שוא ההיתר"(.
נש
הוראות בדבר שימור גרעין
ת
קמן:
בההיתר נקבעו ,בין היתר ,התנאים העעיקריים כדלק
ההיתר ,וזאת בדרך של הגגבלות על
אגידים נשוא ה
השליטה בתא
שליטה 12במלוא שרשרת ה
הש
של גרעין השלייטה בתאגידיים הנ"ל ,לרבבות בדרך שלל הנפקה;
ה ,העברה ל
שייעבוד ,מכירה
הפקדה ,בידי נאמן )עו"ד יישראלי( על פפי כתב נאמנות ,של תעודדות מניה
הווראות בדבר ה
חות את גרעיין השליטה בחברה ,מנורה מבטחים פנסיה ושומרה וכן
הממייצגות לפח
מן על אמצעי השליטה שימנה המפקח למכירת מניות גרעין
תימה על ייפוויי כוח לנאמ
חת
מפורטים בהייתר .נכון
מרה ,בהתקיים תנאים המ
שליטה במנוררה מבטחים פנסיה ובשומ
הש
עומדת בכל תנאי הההיתר.
ת
החברה
לממועד הדוח ,ה
ם בחברה
שיעור מסוים
טה מעל לש
בננוסף ,על פי הוראות הדדין ,החזקת אמצעי שליט
ש דצמבר
ניירות ערך .בחודש
ת
מרשות
עונה קבלת הייתר שליטה מ
קרנות נאמנות ,טע
ת
הממנהלת
 20005קיבלו בעלי השליטה בבחברה היתריי שליטה כנדררש.
 8.3השקעות
8
 8.3.1מבטטחים וגופים מוסדיים
הקבוצה:
הננכסים המנוהלים על ידי ה




טוח כללי
ושומרה )הון עצמי ,עתודות ביט
ה
נכסי נוסטרו מנורה מבטחים בייטוח
ה(  -נכסי הנוסטרו
ועתודות ביטוח חיים של פולליסות מבטייחות תשואה
ת
תקנות דרכי ההשקעה ומדיניות
מושקעיים בהתאם למגבלות ההקבועות בת
מבטיחות
של פוליסות מ
ביטוח החיים ל
ח
תודות
עות המאושררת .כנגד עת
ההשקע
קות אג"ח מיועדות )ח"ץ( בהתאם
עד לסוף שנת  1990מונפק
תשואה ששווקו ד
משרד האוצרר .הסיכונים הנובעים
להסכמיים של כלל המבטחים בבמשק עם מ
ם על המבטחיים.
עות של נכסי נוסטרו חלים
מהשקע
עים בהשקעוות חופשיות ,סחירות
ם אלו מושקע
תים  -נכסים
נכסי מבוטחים/עמית
ההשקעה
תקנות דרכי ה
ת הקבועות לעניין זה בת
תאם למגבלות
ושאינן סחירות בהת
סה ,לפי הענניין .התשואה המושגת נזקפת לטובבת בעלי
ובתקנות מס הכנס
ת
מבטיחות
הפוליסות/עמיתים ,בניכוי דמי ניהול .יצויין כי בקופפות הגמל מ

אה סעיף  1.2.2ללדוח( .במסגרת זו דרש המפקח כי תוסדר
 9ההייתר ניתן אגב אאישור עסקת הררכישה של שומררה )לפרטים רא
שאר הגופים המווסדיים המוחזק
השליטה והשליטה בש
ה
בהיתר גם החזקת אמצעי
קים ,במישרין או בעקיפין ,על יידי החברה
לא ישונו ולא יבבוטלו אלא
החברה .ייפויי הכוח א
.
ובכלל זה מתן ייפוויי כוח למר גוררביץ להצביע בבאסיפות הכללי ות של
מונה .בעקבות ררכישת השליטהה במנורה מבטחים הסתדרות המהנדסים בעע"מ ,חברה
באישור מראש ובככתב מאת הממ
השליטה האמור.
קשוורה של החברה  ,הורחב היתר ה
שליטה של החבברה )לעיל
טנשטיין המחזייקים במניות הש
הרשומים בואדוז  -ליכט
ם
מצעות ניידן ופפלמס ,תאגידים זרים
 10באמ
חזקים בנאמנות בה מר גורביץ הוא נהנה יחיד ובלעדי.
ולהלן" :התאגידים הזרים"( .התאגידים הזרים מוח
11
החדש.
מבנה ההחזקות ה
סיה ,כדיבידנד בבעין לחברה ,צפפוי כי היתר השלליטה יותאם למ
על ררקע חלוקת מנוררה מבטחים פנס
טה ,במישרין ו
מאמצעי השליט
שליטה"  50.01% -בכל אחד מ
 12לעניין זה" ,גרעין ש
או בעקיפין ,בדיללול מלא של כלל אמצעי
השלליטה בתאגיד ההרלבנטי.
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התשואה
שואה מינימליית בהתאם ללהבטחת הקוופה גם אם ה
התשואה נזקפת תש
בפועל ננמוכה יותר.
מדיניות ההשקעות בגין השקעוות הנוסטרו של החברה המנהלת של מנורה
ת

של החברה( נקבעות
מבטחים פנסיה ומנורה מבטחיים גמל )חבררה קשורה ש
ם
.
גופים.
הדירקטוריון ווההנהלה של אותם
בהתאם להחלטות ה
ם
ועעדות השקעה
ת על ידי
קבוצה נקבעת
המוסדיים בק
קעה הכוללת של המבטחיים והגופים ה
מדדיניות ההשק
אות הדין
מנהלת ,לפי העניין ,ובהתאם להורא
הדדירקטוריונים של כל מבבטח/חברה מ
קעה באגרות חוב לא
הוראות חוזר השק
ת
החחלות על מבטח/חברה מנהלת ,ובין ההיתר,
מפקח בעקבוות המלצות ועדת חודק .בקבוצה קיימים שני
שר פרסם המ
מממשלתיות ,אש
מות את מדיניות ההשקעעה הכוללת שאושרה
סווגים של ועדדות השקעה אשר מיישמ
ה )"כספי
השקעות תלויות תשואה
ת  -ועדת ה
השקעה :אחת
וממקבלות את החלטות הה
אה )"נוסטרו""(.
שקעות שאינן תלויות תשוא
והשנייה  -ועדת הש
ה
תים"(
מבבוטחים/עמית
החברה( -
קשורה של ה
למנורה מבטחים פפנסיה ולמנוררה מבטחים גמל )חברה ק
ה
לחחברה,
אה.13
ועעדות השקעה תלויות תשוא
סטרו"(.
שאינן תלויות תשואה )"נוס
שקעה נפרדות להשקעות ש
לחחברה ולשומררה ועדות הש
ועעדת אשראי
האשראי.
המפקח להסדדרת פעילות ה
בשנת  2008וזאת עעל פי חוזר ה
ת
הווועדה החלה לפעול
שראי שהוחרגו.
ספר סוגי אש
חיר למעט מס
בתחום האשרראי הבלתי סח
פעעילותה היא ב
סוים ,כמו כןן ,עוקבת
ת אשראי מעבר להיקף מס
שור עסקאות
ועעדת האשראי עוסקת באיש
מור עבור
הוועדה ,פועלת כאמ
ה
שראי של הקבבוצה.
אי ומצב האש
אחחר יישום מדיניות האשרא
ם לעניין
טוח ,פנסיה ,גמל( כמו גם
הקקבוצה כולה ,לעניין כספי מבוטחים/עעמיתים )ביט
השירותים הפפיננסיים.
כסספי נוסטרו ,ללמעט תחום ה
המפקח בחוזרר שעניינו
בהתאם להנחיות ה
ם
ועעדת האשראי מסתייעת בפפורום חוב ש הוקם
קב שוטף אחרר חובות
בחובות בעייתיים ואשר תפקידדו העיקרי בביצוע מע ב
ת
טייפול
קע ,המשבר בשוק האשרראי החוץ
בעעייתיים ,דירוגם ,וקביעת דרכי הטיפולל בהם .על רק
שיים באמצעוות מנגנון
בננקאי בשנת  ,20008התפתח תהליך של "ההסדרי חוב" לחברות בקש
הקבוצה באמצעות נציג מקצועעי חיצוני
ה
הקשר זה פועעלת
עלי אג"ח .בה
שלל נציגות בע
סדרי חוב
השוטפת לקידום הס
ת
על ביצוע הפפרדה בין פעיללותו
ייעעודי לנושא ,תוך הקפדה ע
אמצעות אגףף ההשקעות ,והכל בהתאם להנחיות והוראות
ההשקעות בא
לבבין פעילות ה
ת.
הדדין הרלבנטיות
השירותים פיננסיים
ם
 8.3.2תח ום
ת לניהול
שתי ועדות השקעה  -ועעדת השקעות
תחום השירותים הפיננסייים קיימות ש
בת
ת פועלת
קרנות נאמנות
כסספי קרנות הנאמנות וועדדת השקעות לניהול תיקי לקוחות .בק
השקעות משותפות בנאמנות ,ומגבלות
ת
חוק
ועעדת ההשקעות במסגרת הוראות ח
ת מתווה
תיקי השקעות
הההשקעה הקבועות בתשקייף הקרן .וע דת ההשקעוות לניהול ת
שקעות בפועעל נעשות בבמגבלות
קים השונים ,,כאשר ההש
קעות באפיק
מדדיניות ההשק
חות.
הקקבועות בהסככמים הפרטניים עם הלקוח
תחייבויות
עות שמנוהללות כנגד הת
הלות באופן נפרד מהשקע
חום זה מנוה
הההשקעות בתח
תלויות תשואה.
ת
תשואה של פנסיה ,גגמל וביטוח ווהתחייבויות שאינן
ה
תללויות
ת
הול ההשקעות
ההשקעה וניה
 8.3.3תפקקידי ועדות ה
חומי הפעילוות השונים ,הינן ,בין
השונות של ההקבוצה ,בתח
תפפקידי ועדות ההשקעה ה
מות טרם
סקאות מסוימ
ם ,אישור עס
שאר ,קביעת עקרונות ודררכי ההשקעוות בכל תחום
הש
ערך מסוגים שוננים ,במנפיק ,בקבוצת
ביצצוען ,קביעת מגבלות חשיפה ואחזקה בניירות ך
לוווים וכו' ,והכל בכפוף להוראות הדין וההמפקח השוננות החלות עעל מדיניות ההשקעות
ת חוב לא
שקעה באגרות
אות חוזר הש
קנות דרכי הההשקעה והורא
בין היתר ,תק
שלל הקבוצה ,וב
ההשקעה
תקנות דרכי ה
עדת חודק ,לת
ת המלצות וע
מפקח בעקבות
שר פרסם המ
מממשלתיות ,אש
וב התחשב במדדיניות ומסגרוות ההשקעה שהגדיר הדיררקטוריון.
13

יצויין ,כי בוועדות הההשקעה הנפרדדות של הגופים המוסדיים הנ"לל מכהנים אותם חברים.
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טווח ,הון
ם ,ביטוח אללמנטרי ,חיסככון ארוך הט
שקעות הקבווצה בתחום ביטוח החיים
הש
וזאת על מנת ללנצל ידע
ת
שקעות של החברה
ע"י אגף ההש
עצצמי והנוסטררו מנוהלות ע
וממומחיות הנדררשים בתחומי ההשקעות השונים .באגגף קיימים צוותי השקעה מתמחים
קרנות השקעעה ומערך
קר ואנליזה ,ק
סי חוב ,במחק
בההשקעות בחו""ל ,במניות בישראל ,בנכס
סקת בהשקעות בנדל"ן מניב עבור
ת נדל"ן העוס
שראי לא סחיר כמו כן ,הוקמה מחלקת
אש
הנוסטרו לבין ניהוול כספי
ו
ספי
קיימת הפרדדה בין ניהוול כלל כס
הקקבוצה .מתק
הממבוטחים/עמיתים.
ם שעניינו
אגף צוות "מיידל אופיס" בבהתאם להורראות חוזר גופפים מוסדיים
בננוסף ,קיים בא
של הגוף המוסדדי.
מעערך התפעול הדיווח והבקרה בתחום הההשקעות ל
התחומים באגף ומנהלי ההשקעות
מתקבלות עלל ידי מנהלי ה
קעה בפועל מ
החחלטות ההשק
צוות המחקרר והאנליזה ובעבודות מחקר חיצוניוות בארץ
הסתייעות בצ
שונים ,תוך ה
הש
הכל בכפוף למסגרת
מקצועיים בתחום ,וה
ם
ם
וב חו"ל ,ופגישות שוטפות עם מומחים
הממדיניות המאושרת על ידי ועדות ההשקקעה השונות.
 8.3.4דוחח ועדת חודק
חסות גופים מוסדיים
טרים להתייח
מה הוועדה ללקביעת פרמט
פברואר  2010פרסמ
ר
בחחודש
הוועדה"(
דוח חודק" ו" -ה
שלתיות )" ח
שראי באמצעוות רכישת אגג"ח לא ממש
הממעמידים אש
עדה הייתה ל המליץ על הפעולות הנדררשות בכדי ללשפר את
ת המלצותיה .מטרת הווע
את
את היקף
תהליכים הפננימיים הקשורים להשקעהה של גופים מוסדיים באייגרות חוב וא
הת
מוסדיים ,עובבר להשקעה .המלצות
המנפיק למסוור לגופים המ
הממידע שיהיה על התאגיד ה
מישורים עיקקריים:
הווועדה מתרכזות בשלושה מ
המוסדיים ם
של הגופים ה
סודר של אופפן פעולתם ש
בי סוס הליך מס
טרם החלטה עלל רכישת
לא ממשלתית עבור ציבורר החוסכים ,זאת ,בין הייתר ,על ידי הרחבת
אייגרת חוב א
ת אנליזה
ם המוסדיים לחברות המננפיקות והכנת
תן בין הגופים
תשתית ליציררת משא ומת
הת
שוני.
הגוף המוסדי טרם רכישה בשוק הראש
תובה על ידי ה
כת
החוב של
מידע שגוף מווסדי יהיה חיייב לקבל קודדם לרכישה ולאורך חיי ה
קבביעת סוג המ
ה" הכולל
על ידי קבלת ""מזכר הנפקה
מדווח ,זאת ,בין היתר ,ל
של תאגיד לא מ
אייגרת חוב ל
שת חברה
חלק מהמידע אותו נדרש
החברה המנפיקה )הדומה במהותו לח
מיידע אודות ה
חיי החוב
שקיף( ,על ידדי קבלת מידע שוטף ומייידי במהלך ח
מננפיקה לפרט במסגרת תש
שאינו מדווח ככל שמדובר
ו
אינו מדווח ,וומינוי נאמן ללהנפקה של תאגיד
תאגיד אשר א
מת
.
לפחות.
סדיים
לא סחירה המוונפקת לארבעעה גופים מוס
באאיגרת חוב א
הנרכש על ידי הגופפים המוסדיים עבור ציבור החוסכים ,זאת ,בין
ש
המוצר
שייפור איכות ה
אליות אשר יכללו באיגררות חוב,
מידה מינימא
הייתר ,על ידי קביעת תניות ואמות מ
ת המידה
התניות ואמות
וב התאם יעניקו לגופים המוסדיים זכות לפירעון מיידדי בהפרות ה
חוזיות ואמות מידדה מומלצות אשר על
ת
תניות
האאמורות .כמו כן ,המליצה הועדה על ת
תנאי איגרות החוב.
הגגופים המוסדייים לשקול לדדרוש את קיוומן במסגרת ת
מוסדיים,
בננוסף ,בין המללצות הועדה נכללות המלצצות בדבר שייתוף פעולה בבין הגופים המ
וולונטרי אשרר יופעל לבקשת החברה המנפיקה ,כאשר בין
מיינוי "נאמן עלל" כמנגנון ו
ת החברה.
האפשרות לעקקוב באופן הדדוק ויומיומי אחר פעולות
סממכויות נאמן העל תינתן ה
אגרות החוב ,המלצות בדבבר גיבוש
ממליצה הוועדה על קריטריונים לסיווגן של א
ה
כממו כן
רישום של איגרת חוב לא
ם
שוק המשני וחובת
מדדיניות ביחס לרכישת אגררות חוב בש
סחחירה בלשכת רישום.
הרות ועדכוניים( בדבר
ים )לרבות הבה
מפקח חוזר ם
צות ועדת חודדק ,פרסם המ
בההתאם להמלצ
קרי המלצות הוועדה
עשה את עיק
שקעות באגררות חוב לא ממשלתיות ,המאמץ למע
הש
סעיף  8.2.3להלן.
המוסדיים .לפרטים ראה ס
ביחחס לגופים ה
טיוטת חוזר שעניינה הורראות לעניין השקעת
פרסם המפקח ט
ם
נובמבר 2011
ר
בחחודש
ה בהמשך
חוזר פורסמה
מוסדיים באיגרות חוב לא ממשללתיות -תיקון .טיוטת הח
ם
גופפים
הוראות לעניין השקעות גופים מוסדיים
ת
לחחוזר המפקח מחודש יולי  ,2010אשר עעניינו
להגביר את רמת הוודאות בקרבב הגופים
ר
ממשלתיות ועל רקע ההצורך
ת
באאיגרות חוב ללא
מנות של
המנפיקים באשר להורראות אשר רראוי שיכללו בשטרי הנאמ
ם
הממוסדיים ובקרב
המכיל מספרר הוראות
מעשה נספח ה
אגגרות חוב לא ממשלתיות .טיוטת החוזזר כוללת למ
שמשו אבני דדרך בבחינת הסדרים
מוצעות ודגשים לנניסוחן ,אשר ראוי כי יש
ת
חווזיות
ת השקעה
לאמצן בעת בחינת
ן
אי איגרות חוב ,ושעל גופיים מוסדיים ללשקול
שפטיים בתנא
מש
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הוראות בדבר מעמד אגרות
ת
בכלל ההוראות ההאמורות נכלללות
ל
מסוימת.
באאיגרת חוב מ
חוב פיננסי נוסף על ידי
על נטילת ב
ת( ,מגבלות ע
שאינן בכירות
החחוב )בכירות ,מובטחות וש
סיות ,מגבלות על חלוקה וועסקאות
ת מידה פיננס
מנפיק ,אמות
הממנפיק ועל שעבוד נכסי המ
חוב בעת
אגרות החוב והתאמת תנאי אגרות הח
טה ,הוראות בבדבר דירוג א
ם בעלי שליט
עם
ת טיוטת
עניין עילות העמדה לפיררעון מיידי .ככמו כן ,כוללת
יריידת דירוג וככן הוראות לע
סמכותה.
מינויה ,תקופה כהונתה וס
הווראות לעניין נציגות דחופה ובכלל זה מ
שקעות מנוהלוות
 8.3.5הש
8.3.55.1

תשואה
ה
ענף ביטוח חיים  -תיק נכסים תלוי
סעיף השקעה
ף
אג"ח סחירות
ח
אג"ח לא סחירות
ח
מניוות ואופציות )כוולל תעודות סל ו(ETF-
מנים
מנים ושווי מזומ
מזומ
פקדונות
קרנוות השקעה
אחרים
הלווואות ,חייבים וא
חייבויות בגין חווזים עתידיים
התח
סה"כ כללי

באללפי ש"ח
4,001,963
1,445,464
3,209,195
535,315
653,872
717,407
1,561,536
)(79,775
12,044,977

שיעור מסךך הנכסים
33%
12%
27%
4%
5%
6%
13%
)(1%
100%

הפנסיה
 8.3.55.2ענף ה
סעיף השקעה
ף

ש"ח
באלפי ח

שיעור מסך הנככסים

מנים ושווי מזומנים
מזומ
חירות
אג"ח ממשלתיות סח
ח
חירות
אג"ח קונצרניות סח
ח
סחירים אחרים
ם
מניות וני"ע
ת
אג"ח מיועדות
ח
פיקדדונות והלוואות
אחרים

788,415
2,379,538
5,005,248
9,611,886
11,268,210
1
3,437,063
5,137,657

2%
6%
13%
26%
30%
9%
14%

"מבטחים החדשה"
ם
סה"כ נכסי
כ
משלימה" )בניכוי
"
בטחים
ו"מב
ת(
חייבויות שוטפות
התח

37,628,017
3

100%

 8.3.6פעיילויות השקעה מהותיות
הללוואות מיוחדדות
זה" :הלווים"( ,בבמהלך התקוופה שבין
החחברה העמידה הלוואות לללקוחות )להללן בסעיף :
חונות במועד העמדת ההללוואות ,כנגדד שיעבוד
אווקטובר  2004עד מרץ  ,20007ללא בטח
ביטוח חיים שהופפקו על ידי ההחברה לטובבת הלווים בסמוך למועדד העמדת
ח
פווליסות
סך יתרת ההלווואות כאמורר בחברה,
הההלוואות .הלוווים הופנו לחברה על ידיי סוכנים .ך
הפוליסות
מיליוני ש"ח .ערכי הפדיון של ה
י
בדצמבר  ,2011עמד על כ85.8 -
נככון ליום  31ב
סך של כ-
ת ,נכון ליום  311בדצמבר  ,2011הינם בס
שועבדו כאמור כנגד העמדדת ההלוואות
שש
 110מיליוני ש"ח .כנגד ההללוואות כאמוור בוצעה הפרשה לחובוות מסופקים בדוחות
ש"ח .יצוין ,כי כחלק מהסדרי גביית
החברה ,בסך של כ 557.9 -מיליוני ח
הככספיים של ה
הההלוואות האמורות נחתמ
מו הסכמי ה לוואה חדשיים עם מנורה מבטחים החזקות,
על ידי החברה.
תנו במקור ל
הלוואות שנית
בעיקר לפירעון הה
ר
שימשו
שש
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העמיתים והררווחיות הנזקפפת לחברה מהם
המבוטחים וה
שקעות כספי ה
 8.3.7הש
טח כלפי
לכסות את התחיייבויות המבט
ת
פי ביטוח חיים ופנסיה נועדו
שקעות בענפ
הש
קטואר הממוננה.
ת על ידי האק
שהן מוערכות
עמיתים ,כפי ש
הממבוטחים והע
שקעה של
כוללות הוראות בדדבר כללי הש
ת
תקקנות דרכי ההשקעה ותקנות קופות ההגמל,
תחייבויות ה שונות וכן כללים לעניין דרכי ניהול השקעות
קים כנגד ההת
כסים המוחזק
נכס
הממבטח.
ביטוח חיים
ח
8.3.77.1
אשר נצבר בפפוליסות.
טוח חיים נובבעות ממרכיב החיסכון א
עיקר עתודות ביט
ר
ה ,סיעודי
ריסק )מוות ,אי-כושר עבודה
ק
תביעות
גם לתשלומי ת
קיימת עתודה ם
ת
שואות המושגגות עבור
צמודות לתש
קן צמודות מ דד ובחלקן צ
וכדו'( אשר בחלק
ם ,כמפורט להלן.
תפות ברווחים
הפוליסות המשתת
אה(
ביטוח חיים צמוד )פוליסות מבבטיחות תשוא
ח
אשר העניקו למבוטח
סות ביטוח א
עד וככולל  1990הונפקו על ידיי חברה פוליס
חתמו בין
מוד בהתחייבבויות אלו ,נח
אה או ערכי פפדיון מובטח ים .בכדי לעמ
תשוא
שראל הסכמי השקעה
חברה וחברות הבביטוח האחרוות במשק לביין ממשלת יש
ה
ת הביטוח
קעות עתודות
המכוונים "הסכמי ח"ץ" )חיים צצמוד( המסדירים את השק
ישראל )להלן" :איגגרות חוב
ל
מדינת
כאמוור באג"ח מיווחדות המונפ קות על ידי מ
מיועדדות"(.
השנים מ-
שהלך ופחת עם ה
ך
הנ"ל נושאות ריבבית צמודה בבשיעור
איגרוות החוב ל
ת ,בניכוי
חוב המיועדות
ח נגזרה מריביית איגרות הח
 6.2%ל .4%-התשואה למבוטח
6
מעתודות
מכוח הסכמי ח"ץ ,קיבלו חלק עיקרי מ
מרווח למבטח .אגרות החוב מ
ח
שר יתרת עתוודות הביטוח הושקעו
אמורות ,כאש
טוח שנצברו בבפוליסות הא
הביט
קעות חופשייות בשוק הההון .בשל הבטחת תשואה או ערכי פדיון
בהשק
החופשיות חלות על המבטח.
ת
למבווטח בפוליסות אלו ,סיכ וני ההשקעות
סדר עם משרדד האוצר,
עד סוף  ,2002פפדתה חברה בבהתאם להס
במהללך השנים ד
שקעות בנכסיים בעלי
החוב המיועדדות והמירה אותן להש
חלק מאיגרות ה
ם איגרות
סך ההשקעות החילופיות )השקעות חופפשיות במקום
אה עודפת .ס
תשוא
סתכם ליום  331בדצמבר  20111לסך של כ 905 -מיליוניי ש"ח.
מיועדות( ,הס
חוב מ
ביטוח חיים תלוי תשואה
ח
סות משתתפפות ברווחי השקעה.
החל מינואר  19991הנפיקה ההחברה פוליס
ם נקבעת
בפוליסות שנמכררו עד ליום  311בדצמבר  20033התשואה למבוטחים
השקעות ,בניככוי דמי ניהולל קבועים
אה המושגת בבפועל על הה
שיעור התשוא
לפי ש
משתנים בגובבה 15%
צבירה ) 0..05%לחודש( וודמי ניהול מ
בגובה  0.6%מהצ
ה
מהרוווחים הריאליים שהושגו.
נגבים דמי ניהול קבועים
ם
פוליסות בהן
ת
 ,2004חברה מוככרת
2
החל משנת
השוטפות .שיעור דמי הנייהול הינו
בירה בלבד וככן דמי ניהול מההפקדות ה
מהצב
הקבועים
 13%מההפקדדות בהתאם למסלולים ה
מהצבירה ו/או עד %
ה
2%
עד %
ח )תנאים
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
ת
תוקנו
משנת  ,2007ת
בפוליסות .החל מ
מי ניהול
קח ,גביית דמ
שר למבטח ,בבאישור המפק
אופן המאפש
בחוזה ביטוח( ,בא
ה
משוערך של תיק ההשקעות ללא תקררה ובלבד
המחוושבים כשיעוור מהשווי המ
שלא נגבים במקביל דמי ניהול מההפקדות השוטפות.
פוליסות "משתתפוות ברווחים"" ,היינו,
ת
כאמור לעיל מכוונות
ר
הפוליסות
ספי החיסכוןן מושקעים בבאפיקי השקעות שונים .הרווחים
סות שבהן כס
פוליס
עות אלו נזק פים על מרככיב החיסכון בפוליסה .בבפוליסות
שנובעים מהשקע
כאשר ההשקעות מניבות
ר
סעיף  3.2.1לעיל,
מעוררב )מסורתי( כמפורט בס
ערך הפדיון ,או לחילופין
אות חיוביות ,מתווסף בונ וס לסכום הבביטוח או ך
תשוא
ה נוספת
משלם פרמיה
מניבות תשואות שליליות  -המבוטח מ
ת
כאשר הן
שר המאלוס עולה על
)"מאלוס"( לשמיררת סכום הבייטוח או ערך הפדיון .כאש
לוותר על תוספת התשלום
ר
שיעור הנקוב בפוליסה ניתנת למבוטח האפפשרות
סכום הביטוח/עערך הפדיון בבהתאמה .בפוליסות מסוגג "עדיף"
ם
תוך הקטנת
בדרך כלל .יובהרר ,כי דמי
ך
מנגנון זה איננו קיים
כמפוורט בסעיף  3.2.1לעיל ,מ
שבו אם וככל שנוצרים
ו
על תשואה רייאלית בלבד באופן
הניהול נגבים ל
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מנועה החברה מללגבות דמי נניהול עד
ה
שנתי(,
הפסדדים ריאלים )על בסיס ש
ה ,לאחר
לכיסוי ההפסד הריאלי .אם נ וצרים הפסדדים ריאליים במהלך השנה
ת זקיפת
שת לבטל את
אותה השנה ,החברה נדרש
שכבר נזקפו דמי ניהול בגין א
ר
אליים עשויים לנבוע
ם .יצוין ,כי הפסדים ריא
הול המשתנים
חיוב בדמי הניה
ה ב
הפסדים מהשקעות בניירות
ם
חירים לצרכן )אינפלציה( ו/או
מעלייית מדד המח
ערך וו/או שילוב בביניהם.
תה שלילית וללפיכך לא
ת על תיק ההשקעות היית
בשנת  2011התשוואה הריאלית
ת
אלי הנ"ל
משתנים כאמור עד אשר ההפסד הריא
ניתן היה לגבות דמי ניהול מ
ה נוספת
הנזכרות נוצר צורך לגבות פרמיה
ת
שואות השלילליות
יוחזרר .לאור התש
בפוליסות מסורתייות כמפורט ללעיל.
חיים ראה באור  3לדוחות הככספיים.
ת בביטוח ם
ההתחייבויות
לפירווט הנכסים וה
 8.3.77.2פנסיה
תים ,נזקפת ללעמיתים.
ת מהשקעת כספי העמית
קעות הנובעת
תשואת ההשק
כל ת
סי הקרן הצבוורים.
החבררה גובה דמי ניהול מדמי גגמולים ומנכס
שיעור דמי הנניהול הסטטווטוריים ושיעעור דמי הניהוול שנגבו
להלן פרטים על ש
המתוארות בדדוח:
בפועל בתקופות ה
החברה גבתה בשננים 2009
ה
תקנות מס הכנסה,
להוראות שנקבעו בת
ת
אם
בהתא
שלהלן:
ניהול בשיעורים ש
ל
עד  2011דמי
טחים
מבט
החדדשה

טחים
מבט
החדדשה
פלוס
ס

שיעור דדמי ניהול
סטטוטוריים

הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן

2011
6.00%
0.50%

2010
6.00%
0.50%

2009
6.00%
0.50%

שיעור דדמי הניהול
שנגבו בפועל
ההטבות
שיעור ה
שניתנו ללמבוטחים
מלות
)כולל עמ
ם(
לסוכנים

הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן

4.10%
0.33%

4.19%
0.34%

4.53%
0.34%

הגמולים
ם
מדמי

1.32%

1.19%

1.18%

-

-

הגמולים
ם
מדמי

2.78%

3.00%

3.35%

מנכסי הקרן

0.33%

0.34%

0.34%

הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן
הנובעים
מהפקדות עד
31.12.05
מנכסי הקרן
החל מ-
מהפקדות ל
1.01.06

2.00%

2.00%

2.00%

0.50%

0.50%

0.50%

שיעור דדמי ניהול,
כולל הטבות
נטו ל
ועמלות
שיעור דדמי ניהול
סטטוטוריים

שיעור דדמי הניהול
שנגבו בפועל

ההטבות
שיעור ה
שניתנו ללמבוטחים
)כולל
עמלות ללסוכנים(
שיעור דדמי ניהול ,נטו
טבות ועמלות
כולל הט
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מנכסי הקרן

הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן
הנובעים
מהפקדות עד
31.12.05
מנכסי הקרן
החל מ-
מהפקדות ל
1.01.06
הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן
הגמולים
ם
מדמי
מנכסי הקרן

1.54%
-

1.65%
-

1.79%
-

0.42%

0.42%

0.46%

1.48%

1.54%

1.65%

0.99%

0.94%

0.91%

במקרה של פנסיה שסכומה החודשי נמוך מ 5%-מהשכר הממוצע
ה
) (1בנוסף,
הפרש בין
במשק ,החברה גובבה מסכום ההפנסיה דמי נייהול בשיעור של  6%מהה
מור.
משתלמת כאמ
פנסייית המינימום האמורה לביין הפנסיה המ
ת משמעותית בגביית דמי הגמולים לקרנות
) (2כככלל ,לא קייימת עונתיות
ה לשנה,
מסוימים ,המשתנים משנה
ם חודשים מ
סיה .יחד עם זאת ,קיימים
הפנס
מים חד-
דמי הגמולים גבבוה יותר ,וזזאת בעיקר לאור תשלומ
שבהם היקף י
ם
שים דמי
קים ,ואשר בבגינם מופרש
שולמים עד ידי המעסיק
פעמייים ,אשר מש
ש דצמבר
גמוליים ולנוכח הקדמת התשללום עבור חודש עבודה דדצמבר לחודש
של השנה העווקבת( .ההשפעה של
עצמו )במקום תשלומו בחודדש ינואר ל
ו
תר במבטחים החדשה
שמעותית יות
ם כאמור מש
מיים לעובדים
תשלומים חד פעמ
הקיימת אצל לקוחות
שה .יצוין כי העונתיות ה
פלוס ,ביחס למבבטחים החדש
ס
ם הענפים
מסוימים ,אשרר משפיעה על מספר העובבדים באותם
החבררה בענפים מ
הגמולים בין חודשי השנה.
ם
התפלגות דמי
ת
אינה משפיעה בצורה מהותית על
שנה
 8.4ביטוח מש
8
 8.4.1כלללי
הבריאות נעררכים על
צה בתחומי ההביטוח הכללי ,החיים וה
המשנה של הקבוצ
ה
בי טוחי
הסיכונים
שנה נועדו ללשם גידור ה
בססיס שנתי עם מבטחי משנה שונים .ביטוחי המש
ת חשיפת
ה ,תוך הקטנת
מצעות העבררת חלקם למבבטחי המשנה
הבביטוחיים של הקבוצה באמ
ת ,אין בהעבברת הסיכון כאמור כדי לשחרר את הקבוצה
אמה .עם זאת
הקקבוצה בהתא
שנה מסוים ככלשהו.
מבוטחיה .לקבבוצה אין תלוות במבטח מש
מממלוא מחויבוייותיה כלפי מ
שתתפים
חי המשנה מש
תמורה מבטח
בבביטוח משנה משולמת פררמיה למבטחיי המשנה ובת
מסוימים ,לפי העניין.
טח ,בחוזים מ
בחחלקם בתשלומי תביעות ,ווכן משלמים עמלות למבט
הפסדים כנגד קטסטרופה ) Excess
צה מכוסה בבביטוח עודף ה
מהענפים שייר הקבוצ
ם
בחחלק
.(Of Lo ss
משולמות
מוצג בדוחות הככספיים בסעיפי הפרמיה ,התביעות המ
ג
בי טוח המשנה לסוגיו
עתודות הביטוח וסככומים לקבל והתחייבויות אחרות.
ת
מלות,
וההתלויות ,העמ
הכיסוי בגין כל מוצר
תמציתי של ה
שנה העיקרייים ותיאור ת
 8.4.2תיאאור סוגי חוזי ביטוח המש
עיקקרי בתחומי ה
הפעילות השוונים:
מדיניות העס
המשנה הנרכש למ
ה
אם כיסוי בי טוח
ענפים מותא
בככל אחד מהע
סקית של
הקקבוצה ולאופי הסיכון ורמתו.
סית בסוגי בייטוח המשנה היא בין ביטוח משנה חוזזי )יחסי או ללא יחסי(,
הההבחנה הבסיס
תנאי החוזה )(Treaty
ביטוח בהתאם לת
ח
או סוג
משנה הנערך עבור ענף א
שההינו ביטוח מ
טוח משנה הנערך עבור עעסק/ים ספציפפי/ים או
שנה פקולטטיבבי ,שהינו ביט
לבבין ביטוח מש
יחסי בין חברת הביטוח
י
היחסי מחלק את הסיכון באופן
ת .הביטוח ה
פו ליסה בודדת
תביעות העובברות את
החברה מפני ת
סי ,מגן על ה
לממבטחי המשנה ,ואילו הביטוח הלא יחס
מה.
שקבעה לעצמ
שייר העצמי ש
הש
המשנה מועברים בבכל שנה
ה
מבטחי
ההתקשרות בבביטוח משנהה חוזי עם מ
פי רוט הסכמי ה
סעיף  8.4.3להלן((.
ף
שנה ראה
ת בביטוח מש
לממפקח )לפרטים אודות סוגי ההתקשרות
השונים המקובלים בענף ההביטוח בכלל ובקבוצה בפרט הינם:
 8.4.3סוגגי הכיסויים ה
חוזי
בייטוח משנה ח
חי מותר
טוחי מכסה ) (Quoota Shareוביטוח
בייטוחי משנה יחסיים  -הכוללים ביט
המשנה שיעורר מסוים
צה למבטח ה
) .(Surpluusבבייטוחי משנה יחסיים ,מעעבירה הקבוצ
ח המשנה
מורה ממבטח
תחת החוזה ,ומקבלת בתמ
הפרמיה מכל פוליסה שמכוסה ת
ה
מססכום
שיעור זה
טוחי מכסה ש
עה בגין הפולייסה הנ"ל ,וכן עמלה .בביט
שייעור זהה מסכום כל תביע
ח ,ובביטוחי מותר שיעור זה משתנה עעל בסיס
היינו קבוע לכל הפוליסות בבענף המבוטח
בהתאם לכל פוליסה.
סככום הביטוח ב
מסוג עודף הפפסדים ) - (Excess of lossביטוח
בייטוחי משנה לא יחסיים ככולל ביטוח מ
סכום מסוים המוגדר
עוודף הפסדים הוא ביטוח המכסה תבי עות או אירוועים מעל לס
א 141 -

אירוע בו מעורבבים מספר סיכונים
ע
מרראש ,דהיינוו ,תביעה בבודדת גבוההה או
שנה עד לגובבה סכום
שולמת על ידדי מבטח המש
מעל הסכום המוסכם מש
שההצטברותם מ
ם על ידי
מראש תשולם
מהסכום שהוגדר מ
ם
מוכה
תקרה המוסככמת .מאידך ,תביעה הנמ
הת
חבברת הביטוח באופן בלעדי.
טטיביים נערכים לכיסוי סיכונים
משנה פקולט
בייטוח משנה פקולטטיבי  -ביטוחי מ
קים בביטוח מסוג זה
מבוטחים עסק
בפוליסות ספציפיות .בדרך כלל מ
ת
מים
מייוחדים הגלומ
טיים של
שנה האוטומט
כאאשר סכום הביטוח עולה בהיקפו על קיבולת חוזי ביטוחי המש
מוחרג מהחוז ה עם מבטח המשנה.
אשר הסיכון מ
הקקבוצה ,או כא
שנת 2009
ענפי )" - ("Mullti-Lineהקבבוצה התקשררה לקראת ש
י
בייטוח משנה יחסי רב
שייר החברה במרבית ענפפי הביטוח הכללי עם
בההסכם ביטוח משנה יחסי ) (25%על ש
ספר ענפים בבו-זמנית.
תחולתו על מס
סכם הוא בת
מבבטח משנה ) .(Swiss-Reeיייחודיות ההס
שך שנתיים נוספות ולאחרונה חודש ללשנתיים
האמור חודש
בשנת  2010למש
ת
ר
הההסכם
חתם בשנת  20100עם
סכם דומה נח
עד סוף שנת  .2013עוד ייצויין ,כי הס
נוסספות ,קרי ע
שייר החברה .הסכם אחרוון זה לא חודדש לשנת
של  5%על ש
מבבטח משנה נוסף בהיקף ש
.20111
ההסכמים העיקריים ללתשלומי עמללות המתקבללות ממבטחי משנה
ם
 8.4.4תיאאור
סיים הקבוצהה איננה מקבבלת ,בדרך ככלל ,עמלות ממבטחי
משנה לא יחס
בחחוזי ביטוח מ
סכמי ביטוח פקולטטיבייים ,הקבוצה מקבלת
סיים וכן בהס
הממשנה .בחוזי ביטוח יחס
אות הביטוחייות ,לפי
התאם לתוצא
חי המשנה בבשיעור מוסככם ו/או בה
עממלות ממבטח
העעניין.
שנה
החשיפה למבטחי מש
ה
 8.4.5מדייניות
ביטוח כללי
ח
8.4.55.1
ת שימוש בכליי העברת
מדינייות החשיפה של הקבוצה באה להבטיח ,באמצעות
אות:
סיכוננים שונים ,את המטרות ההעיקריות הבא
העצמי.
בשייר לבין ההון ה
ר
חשיפה
 .1שמירה על יחס בין הח
 .2מיצוע תננודות התוצא ות החיתומיוות בשייר.
משנה.
סיכונים חריגיים למבטחי מ
 .3העברת ס
ם על פי
המשנה ואופן העבברתם נקבעים
ה
מועברים למבבטחי
סוג הסיכונים המ
ניתוח אופי הסיככון ויעילות ההעברתו למבבטח המשנה ,בהתבסס עעל ניסיון
ח
העבר ומודלים כללכליים פנימייים.
ר
שירות הניתןן על ידי
מבטח המשננה נקבעת לפי איכות הש
קשרות עם מ
ההתק
ואופי ההתקשרות )ישירות
י
שך ואיכות ההיחסים בין החברות
מבטח המשנה ,מש
ח
או דרך מתווכים( .בתחום הבייטוח האלמנטרי הקבוצה מתקשרת עעם מספר
משנה בודד וללפזר את
ת למנוע תלות במבטח מ
שנה על מנת
של מבטחי מש
רב ש
סיכון האשראי הגגלום בהתקשררות שכזו.
ן
טח המשנה קריטריון
אשראי ,מהוווה חוסן מבט
את סיכון הא
מנת למזער א
על מ
על ההתקשר ות .מדיניות ההתקשרות של מנורה מבטחים
מרכזי בהחלטה ע
שנה נבחנת ומאושרת
של מבטחי מש
הנוגע לדירוגם הבבינלאומי ל
ע
ביטוח בכל
ח
ת נכון למועד הדוח הינה כדלקמן:
מדיניות ההתקשרות
ת
שנה.
מדי ש
מבטח משנה שדירוגו פחות מA- -
תקשרות עם מ
לא תבוצע הת
ענפי זנב קצר  -א
לפי דירוג דומהה מסוכנויות אחרות למעעט אישורים מיוחדים
 S&Pאו י
לפי P
בגין נסיבות ספציפיות.
משנה שדירוגו פחות מA -
ה
תקשרות עם מבטח
ענפי זנב ארוך  -ללא תבוצע הת
לפי דירוג דומהה מסוכנויות אחרות ,למעעט אישורים מיוחדים
 S&Pאו י
לפי P
בגין נסיבות ספציפיות.
ת לשנה,
המבטח ,אחת
בנוסף ,בהתאם ללהוראות הפייקוח ,קובע דירקטוריון ה
סגרת החשיפפה הנ"ל מבווססת על
חי משנה .מס
מרבית למבטח
מסגררת חשיפה מ
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המשנה ,וקובבעת מסגרות חשיפה
של מבטח ה
הבינלאומי ש
דירוג האשראי ה
ג
ם.
ברמת כלל החוזים
ת
טח ,הן ברמת ההסכם הבו דד והן
למבט
החשיפה למבבטח משנה בבביטוח רעידדת אדמה ,לאחר ) MPLכמוגדר
סך ה
בסעייף זה להלן( בבכל אחד מן המבטחים בבקבוצה ,לא יעלה על  2200מיליוני
שנה בודד בכ לל החוזים ) ,(TREATYובתנאי שמ
דולר למבטח מש
מבטח זה
 Aתוגבל החשיפה ל 1125 -מיליוניה .מבטחים המדורגים A
מדוררג  AAומעלה
דולר.
.
אדמה
פה לרעידת א
 8.4.55.2חשיפ
מהסיכונים המ
מה מורכבת מ
משנה לסיכון רעידת האדמ
פת מבטחי המ
חשיפ
מועברים
תף בחלק
משנה משתת
הם מבטח המ
חוזי הרכוש היחסיים ,בה
הם במסגרת ח
אליה
EVENT
מקסימום לאירוע ) T
ם
החשיפה הזו מוגבלת בסככום
יחסי מן הסיכון .ה
.(LIM
MIT
טוח המשנה היחסיים
שאינו במסגררת חוזי ביט
עבור סיכון רעידדת האדמה ש
(EXCES
SS OF LO
שת הקבוצה הגנה בחוזהה "עודף הפפסדים" )OSS
רוכש
תקרת הכיסויי מקבילה לגבבול ה MPL-אותו בוחרת
בות שונות .ת
בשכב
ת החברה
מקסימום
 (MAXIMUMמייצג את מ
(
M PROBAB
ש .הBLE LOSS) MPL-
לרכוש
מכיוון שסיכוון רעידת
הנזק הצפוי להיגרם לחברה ככתוצאה מאיירוע בודד .מ
טח גיאוגרפי רחב ,ה-
מה ,הוא הסיכון המרכזי בבישראל ,מפוזר על פני שט
האדמ
של הנזק הצ
 MPLמייצג ממווצע שמרני ש
M
צפוי במקרה קטסטרופה .הקבוצה
מרני ,תוך ללקיחת שולי ביטחון נוספפים ,לכל סווג סיכון,
עת  MPLשמ
קובע
תוך שימוש בבמודלים בין-ללאומיים.
של החברה ,ות
בסס על התפלגות התיק ש
בהתב
 Mממוצע
הגנות לרעידת אדמה ,על MPL
ת
ססה הקבוצה לצורך
בשנת  2011התבס
ת
.2%
של %
אדמה המכוסים בביטוח משננה יחסי,
ה
הממוצעים ללרעידת
מי החשיפה ה
סכומ
 ,2011נכון למועעד הדוח ,על כ 73 -מיליארדי ש"ח )לא כולל
2
עמדו בשנת
ו
בביטוח משנה לא ייחסי הממוצעעים ,נכון
ח
הסכומים המככוסים
שומררה( ,בעוד שה
מדים על כ 772 -מיליארד ש"ח )כולל שוומרה( .כאמורר ,הסכמי
עד הדוח ,עומ
למוע
מבוססים
מלאים אלא מ
של החברה איננם מגנים על הסכומים המ
ביטוח המשנה ל
ח
אלי פוטנציאלי.
על הערכות סיכון שמרניות שלל נזק מקסימא
עידת אדמה עולה על  100%הינם,
שחלקם מסך החשיפה לרע
חי המשנה ש
מבטח
וזאת נכון למועדד הדוח.
 MUNICת
 EוCH- RE -
EVEREST RE,
R SWISS
S RE
שנה בביטוח ככללי לפי תחומי פעילות:
 8.4.55.3להלן ריכוז תוצאוות ביטוח מש

פרמיות
ב.מ
אות
תוצא

רכב רככוש
2011

2010

2009

163,683
14,748

233,497
)(4,529

טוח רכוש
ענף ביט
2011
2010
פרמיות
ב.מ
אות
תוצא

315,652
3
)(66,678

297,232
)(19,518

רכב חובה
2011

2010

2009

202,417
4,579

14,407
)(15,244

112,036
)(9,734

21,011
)(8,142

2009

ענף ביטוח חבויות
2011
2010

291,473
)(46,290

97,660
)(45,127

113,859
4,631

סה"כ
פרמיות
ב.מ
אות
תוצא

2011

2010

2009

591,402
5
)(112,302

756,624
)(29,150

624,451
)(66,133
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2009
109,550
)(16,280

פירוט שאר ענפי רככוש לפי סוגי
פרמיות

2011

2010

2009

פרמיות ביטוח משנה – יחסי
פרמיות ביטוח משנה -לא יחסי
פרמיות ביטוח משנה -רעידת אדמהה
ביטוח משנה
ח
סה"כ פרמיות
כ

212,296
5,829
97,527
315,652

2004,251
3,983
8
88,998
2997,232

208,428
9,494
73,551
291,473

ביטוח חיים
ח
8.4.55.4
חשיפה של החברה ,התקשרויות
במהללך שנת  ,20011בהתאם למדיניות הח
 Bומעלה
מי של BBB+
מבטחי משנהה בדירוג איככותי בינלאומ
החבררה הינן עם מ
ם לדירוג
מוגבל בהתאם
 ,S&Pכאשר מקסימום ההצטרפות החבברה בחוזה מ
לפי P
שיפה המרבי למבטח
בע על ידי דדירקטוריון ההחברה ,כאשר היקף החש
שנקב
הפרמיה באותו הסככם כולל שיירר החברה.
ה
עלה על  50%מסך
משנה בודד לא יע
ה
ת חשיפה
שנת  ,2012אישר מדיניות
יצוייןן ,כי דירקטווריון החברה ,,בתחילת ש
חי משנה בדיירוג איכותי בבינלאומי
שר עם מבטח
שונה ,לפיה החבררה לא תתקש
ה
פחות מ.A- -
ת
ביטוח בריאות
ח
8.4.55.5
ם מבטחי
חברה הינן עם
תקשרויות הח
אם למדיניות החשיפה שלל החברה ,הת
בהתא
 BBB+ומעלה ,י
B
מי של
משנה בדירוג איככותי בינלאומ
ה
לפי  .S&Pאחוזי ביטוח
מידת הסיכון של ההסכם ושיקולים מ
הסכם תלויים במ
ם
משנה בכל
ה
מסחריים
שה בשנת  20011ביטוח
חברה לא רכש
אם למדיניות שאישר הדיררקטוריון .הח
בהתא
סטרופה בברריאות.
משנה למקרה קטס
ה
 8.5ספקים וננותני שירותים
8
חברות הקבוצצה ,ספקי החוומרה העיקרייים של הקבוצה הינם
שמשות את ח
במערכות המידע המש
ת EMC
אחסון וחברת
המספקת את שרתי היישומים ההמרכזיים ופפלטפורמות א
ת
חברת M
IBM
האחסון ) .(Storaageבנוסף שומרה ,חברה בת של החברה,
מפלטפורמת ה
המספקת חלק ניכר מ
קי חומרה ותוכנה הן לרכיישת מוצרים חדשים והן לתחזוקה שווטפת של
ם מספר ספק
קשורה עם
פקים העיקרייים לתחזוקת התוכנה של המערכת הבייטוחית הינם "קומטק
מערכותיהה .כאשר הספ
ח נוספות
חברות ביטוח
שר הינו בית תוכנה המספק שירותים אלה לשומררה כמו גם לח
בע"מ" ,אש
הן משתמשת שומרה באופפן שוטף.
ת השונות בה
שהינה חברה לתמיכה בתוכנות
ה
ו"דורטל בבע"מ"
מהותית.
היה כרוך בתווספת עלות מ
באם ייווצצר צורך לעבור לספקי תוככנה אחרים ,י תכן והדבר יה
חים בתחומים שונים
התקשרויות עם מספר ספקים המתמח
שב ,לקבוצה ה
שירותי המחש
בתחום ש
ארוך טווח ,אשרר הפסקת
ך
הקבוצה ובפררט בתחום בביטוחי חיים וחסכון
ם לפעילות ה
הרלבנטיים
מתן שירוותים על ידי מי מהם ,אם וככל שתההא ,תהיה כררוכה בהשקעעת משאבים כלכליים
ספק חליפי אחר.
אמצעות ק
להתארגנות הקבוצה ,בא
ת
זמן
מסוימים ותשומות ן
ה ,ספקי
בוצה שירותים מספקים שונים ,בינייהם ספקי צציוד ותחזוקה
כמו כן ,רוכשת הקב
שירותים משפטיים ,שמאים ומעריככי נזקים וחוקקרים.
מי פעילותה ,ללמעט בכל הננוגע להתקשררותה עם
פק כלשהו ,באיזה מתחומ
לקבוצה אאין תלות בספ
חברת סאאפיינס כמפורט בסעיף  3.7לעיל.
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 8.6הון אנושיי
8
ארגוני של הקבוצה למועד הדוח:
 8.6.1להללן המבנה הא

מבנה ארגוני של מנורה מבטחים ביטוח
חר ה
מ נה ה ב
ב

יו"ר דירקטוריון
מבקר פנים
מנכ"ל
יועץ משפטי ומזכיר
החברה
או"ש רגולציה וקשרי
לקו חות
אקטוארי ה

תחום שיווק ומכירות

אגף השקעות

אגף ביטוח חיים

תחום ביטוח
בריאות

אגף ביטו ח
אל מנטרי

אגף משאבי
ארגון*

אגף מע' מידע

מחוז מרכז-
אל מנטרי

מחו ז מרכז -
חיים
מחוז
ירושלי ם

מחוז צ פון

מחו ז
סוכנויות

מחוז דרום

* החל מחודש פברואר  ,20012לאחר תאריך המאזן ,שונה שמו של אגף משאבי ארגון ל" -אגף משאבי
אנוש"  ,ותחום לוגיסטיק ה ונ כסים הופרד מאגף זה ,והוכ פף ישירות למנכ"ל
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אגף חשבות
וכספים

מבנה ארגוני של מנורה מבטחים
פנסיה
ח ר ה
מ נ ה הב
ב

יו" ר דירקטור יו ן

ביקו רת פנימית

מנכ"ל

אקטואריה

ניהול סיכוני ם

ה שקע ות

ל שכה משפטית

תחו ם מ חשוב
או" ש ובק רה

אגף ק שר י לקוחות

אגף ממ וצר ים ופיתוח

אגף תפעול

ח טיבה עסק ית בא ר-
שבע והד ר ום

אגף כספים

ח טיב ה עסק ית ירושל ים
ויהוד ה
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אגף שיווק ו מכי רות

חט יב ה ע סק ית מרכז
ו השפלה

אגף ש יווק בנקים
ואסטר טגיה

ח טיבה עסקית תל
אביב וג וש ד ן

Nam
me
Titי א רגון
tleאב
אגף מ ש

חטיב ה עסקית חיפה
והצפון
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 8.6.2מצבבת העובדים
ט שלהלן:
על פי הפירוט
קים עובדים ע
בקקבוצה מועסק
ההנהלת הקבוצה
חחיסכון ארוך טוווח

ביטוח
חיים
פנסיה

בביטוח כללי
בביטוח בריאות
עעובדי סוכנויות ביטוח

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

23

24

22

477
383
513
47
115

455
335
483
21
87

395
312
458
20
84

יחחידות מטה ושיירות כלל
בי ארגון,
חחברתיות )משאב
אקטואריה,
ממערכות מידע ,א
קוחות ועוד(
ככספים ,קשרי לק

598

470

405

ססה"כ

2,156

1,875

11,696

צה תלות בעוובד כלשהו.
נככון למועד הדווח ,אין לקבוצ
קבלת שירותי מיקור חוץץ מספקי
טבלה לעיל ,הקבוצה מק
לנתונים כמפורט בט
ם
בננוסף
ממוקמים
תוכנה לצורך פיתוח תוכנוות של הקבוצצה ,אשר חללק משמעותי מעובדיהם מ
הת
קיבלה החברה שיררותים מ 2207 -עובדים
ה
צה .נכון ליום  31בדצמבר ,2011
בממשרדי הקבוצ
ליום  31בדצמבבר  .2010השיינוי נובע
צוניים ,וזאת לעומת  164עובדים ם
שלל ספקים חיצ
שים ומענה ללדרישות
ת מידע ,פרוייקטים חדש
מגגידול בהיקף המשימות של מערכות
הררגולציה.
עובדים ובמבננה הארגוני
מהותיים במצבת הע
ם
 8.6.3שיננויים
ליום  31בדצמבבר  ,2011גדלה מצבת
עילות הקבוצצה ,נכון ם
למגמת הגידול בפע
ת
בההמשך
ת המידע
שיפור מערכות
ת בעקבות צררכי פיתוח וש
עובדים ,וזאת
העעובדים בקבוצה בכ 281 -ע
סקה כעובדי חברה ,שיפור השירות לללקוחות
העברת עובדי קבלן להעס
שלל הקבוצה ,ה
ולצורך התמודדות עם דרישות ררגולטוריות.
ך
הקקבוצה
טוח חיים
של הקבוצה ,פפוצל אגף ביט
במסגרת שינוי במבננה הארגוני ש
ת
תחילת שנת ,20111
בת
טוח חיים
טוח בריאות וומכירות )ביט
וב ריאות ,לשלוושה תחומי פפעילות  -ביט וח חיים ,ביט
ובריאות( .בנוסף ,חללק מענפי הבבריאות ששויכו לאגף ביטוח חיים,
ת
טווח
וחחיסכון ארוך ט
)לאחר תאריך המאזן( אף כאללו ששויכו לאגף ביטוח ככללי ,הועברוו לתחום
ר
וב המשך
טות ורגולצייה לאגף
אגף ארגון שיט
הבבריאות החדדש .כמו כן ,הועברה פפעילות מ ף
האאלמנטרי; ובננוסף ,בוצעו שינויים במבבנה האגפים עצמם כגון איחוד תחומים באגף
ביטוח חיים ,מערככות מידע ועודד.
ח
ם באגף
של התחומים
אללמנטרי והגדררה מחודשת ש
ארגוני
 8.6.4הדררכה ופיתוח א
עיות לעובדים ולסוכנים בהתאם
משאבים רבים בהדדרכות מקצוע
ם
הקקבוצה משקייעה
הדרכה לעובבדים ולסוכנים כולל
והוראות רגולטוריו ת .מערך הה
ת
קיים
לצצרכים העסק
הככשרות מקצוועיות ,הכשרות ניהוליות והתנהגותיות ,ייעוץ אררגוני ואישי ללמנהלים
וזאאת ,על מנת לפתח רמה מקצועי ת גבוהה בבנושאים מגוונים כגון :דרישות
ם ,חסכון אררוך טווח
בתחום ביטוח חיים
ם
רג ולטוריות ,תכניות ביטוח חדשות ,הדדרכות
המיסוי והפיננסים וומתן שירות.
י
ופ נסיה,
ביטוח חיים לצוררך קבלת
ח
תחומי
ת עובדים בת
עלת להכשרת
החברה פעלה ופוע
ה
בננוסף,
אם להנחיות המפקח.
פנסיוני בהתא
שיון משווק פ
ריש
של חוזי העסקה
 8.6.5הטטבות וטיבם ש
פי הסדר עבודדה שהוראותייו נקבעו
העובדים הוותיקים בחברה ,מועעסקים על י
ם
חללק מ
ההעסקה,
ת העובדים ,ובו מעוגנים כל תנאי ה
הלת החברה לבין נציגות
בעעבר בין הנה
שתלמות,
משכורת  ,13ביטוח מנהללים ,קרן הש
טו לחודש ,מ
בי שכר ברוט
וב כללם מרכיב
ת בעלות
טלפון סלולארי ,השתתפות
טריונים ,כגון ::רכב צמוד ,ט
נוספות על פי קריט
ת
וההטבות
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סף ,זכאים עעובדי הקבוצצה לקבל
פרות מקצועיית ,הוצאות אש"ל .בנוס
גניי ילדים ,ספ
סקים בחברה בהסכמי
עובדים מועס
אם לנוהל שננקבע לעניין זזה .חלק מהע
הללוואות בהתא
ת מרבית
קה האישיים מכילים את
סכמי ההעסק
אישיים אשר לגבי מרביתם הס
ם
עבבודה
נובמבר  ,2011הוחלל בחברה
ר
חודש
הננושאים הכלוולים בהסדר העבודה דלעעיל .החל מח
שה לקרן
אשר איננו כולל משכוררת  ,13הפרש
הססכם עבודה חדש לעובדים חדשים א
ם ונלווים
ת בעלות גני ילדים ותנאים סוציאליים
ת ,השתתפות
שתלמות ,ספרות מקצועית
הש
עסקה החדש ההינו בהתאם להוראות הדדין.
אחחרים .יובהר ,כי הסכם הע
קיימים בקבוצה עובדים אשר עיסוקם במכירות ,ובכלל זה מפקחיי רכישה
ם
בננוסף,
באמצעות הסכם עבוודה אישי
ת
קים
תחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ,,אשר מועסק
בת
קיימים עובדים ,בעעיקר בתחום השיווק,
ם
הממבוסס על שככר יסוד ועמללות מכירה .בבנוסף,
ת בקבוצה.
שותף על ידי מספר חברות
הממועסקים במש
חלטת הנהלת הקבוצה ומבבצעת תהליכי הערכה
עורכת דיוני שכר בבהתאם להח
ת
הקקבוצה
מונים עליהם..
לעובדים על ידי הממ
ם
שננתית
בוצה ,למעט עובדי מנורהה מבטחים פפנסיה )כמפוורט להלן( ,ללא חלים
עלל עובדי הקב
ה על כלל
מכח צווי הרחבה
קיבוציים החלים ח
ם
מים
הוראות הסכמ
ציים ,למעט ה
הססכמים קיבוצ
אל.
העעובדים והמעבידים בישרא
הסתדרות
מנורה מבטחים פפנסיה לבין ה
ה
נחתם הסכם קיבווצי בין
ם
בחחודש דצמבר ,2011
הפפקידים ,לתקוופה של  4שננים שניתנת ללהארכה לשנה נוספת עד לחודש נובמבר .2016
סיה  -כלל עעובדי מנורה מבטחים
על כ 226 -מעובדי מנורה מבטחים פנס
הההסכם חל ל
ם נוספים
שיים ועובדים
ם המועסקים בחוזים איש
פננסיה ,למעט משווקים ,עוובדים בכירים
העובדים,
שההוגדרו בהסככם הקיבוצי .ההסכם הקיבבוצי מסדיר את תנאי העעסקתם של ה
ם לקבלת
מועד ותנאים
בנושאים הבאים :סדרי ההעבודה ,תקוופת ניסיון ,מ
וקקובע כללים ב
ם נלווים
ת ,מסלול קידום בדרגות ,שכר ותנאים
עת בעבודה ,שעות נוספות
קבביעות ,משמע
אות לקרן
שנתי ,חופשה שנתית ,דמי הבראה ,מחללה ,תנאים פננסיוניים ,זכא
שכר ,בונוס ש
לש
שה לגמלאות וכד'.
הפסקת עבודה ,פריש
ת
שתלמות ,שי לחג,
הש
ההנהלה הבכירה
ה
שאי משרה ועובדי
 8.6.6נוש
ת המפקח
תאם להנחיות
תוגמלים בהת
ם בקבוצה מת
בחברה ובגופיים המוסדיים
שאי משרה ב
נוש
מול ראה
מדיניות התגמ
אי משרה בגגופים מוסדיים )לפירוט מ
מדיניות תגמול נושא
ת
בעעניין
סעעיף  8.6.9להללן(.
שרה" על
מנהליה כ"נושאי מש
ה
בחנה החברה מחדדש את הסיוווג של
ה
פברואר ,2012
ר
בחחודש
שמנהלים
חלט על כך ש
ובהסתמך על חוות דעעת משפטית בנושא ,הוח
ך
פי חוק החברות,
"ל ותפקידם ,מבחינת
ם כפופים בפועל למנכ ל
"סמנכ"ל" ואשר אינם
"
אר
הננושאים בתוא
תככניו ומהותו ,אינו תואם את התואר אותו הוא ננושא ,אינם ננכללים עוד בגדר מי
של התוכן
אור בחינה ש
משרה" על פפי חוק החבררות וזאת לא
רואה בו "נושא מ
ה
שההחברה
המנהלים .בהתאם ,סווגו כ"נושאי
ם מכהנים ה
וההמהות שנלווים לסוגי תפפקידים שבהם
ם כפיפות
ם אשר על פי מהותם ותוככנם ,מחייבים
אים תפקידים
מנהלים אשר ממלא
ם
שרה"
מש
מהבחינה
תפקיד ,אשר מ
על היותם בת
שיש לגביהם הורראות רגולציהה המעידות ע
לממנכ"ל או ש
הממהותית מחייב אותם כ"נושאי משרה".
שינוי המבנה הארגוני,
כממו כן ,במקביל ,בחודש פפברואר  ,22012החליטה החברה על ש
יוחלף שמו של אגף "משאבבי ארגון" ללאגף "משאבבי אנוש" וככי תחום
ף
באאופן ש
שירות למנכ"ל.
אגף משאבי ארגון ,יוכפף יש
אשר עד כה הייווה חלק מא
הללוגיסטיקה ,א
החברה
 8.6.7תגממול למנכ"ל ה
ם נוספים
אה סעיף  (2)8לדוח פרטים
קה של מנכ"לל החברה ,רא
לפפרטים בדבר הסכם העסק
ם( וכן באור )3 9ג() (2לדוחות הכספיים.
לדוחות התקופתיים
ת
)פררק ד'
ההנהלה הבכירה
 8.6.8תגממול לעובדי ה
ה כוללים,
חוזי ההעסקה
קה אישיים .ח
הההנהלה הבכיררה מועסקת בבקבוצה על פפי חוזי העסק
ת( ,מענק
ביןן היתר ,מרככיבי שכר ברווטו ,הוצאות אש"ל ,משככורת ) 13בחללק מהחברות
שות סוציאלייות וקרן
שננתי )באישור הדירקטוריון( ,רכב צמודד ,טלפון סללולארי והפרש
חוק החברות ,בבוטלה בחבררה ועדת
ק .לאור תיקקון  16ל ק
מקובל במשק
שתלמות ,כמ
הש
תגמול )שהוקמה בשנת  ,(20007תוך קבי עה כי עסקאות עם בעלי עניין ובפרט עסקאות
הת
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אי משרה
מול של נושא
שאי משרה ומדיניות תגמ
עסקה של נוש
הננוגעות לתנאי כהונה והע
ם נוספים
הדין .לפרטים
בהתאם להוראות ה
ם
ידוונו ויאושרו ,לפי העניין ,בוועדת הביקקורת,
 9.2.6להלן.
9
ראאה סעיף
משרה בקבוצה
ה
 8.6.9מדייניות תגמול לנושאי
ם ,אישרו
אי משרה בגופים מוסדיים
תגמול לנושא
בההמשך לחוזר המפקח בדבבר מדיניות ת
המוסדיים
של הגופים ה
של החברה וש
לרראשונה ,בחודש דצמבר  ,20100הדירקקטוריונים ל
את לאחר
חברה ובגופים המוסדיים בקבוצה ,וזא
שאי משרה בח
תכנית תגמול לנוש
ת
בקקבוצה,
האורגנים
הביקורת ,לפי הענייין )להלן" :ה
ת
התגמול וועדדת
המלצות מוועדת ה
ת
קבבלת
תכנית התגמוול כוללת בררמה העקרוניית ארבעה רבדים של תגגמול(1) :
הממוסמכים"( .ת
מול טווח
ס; ו (4) -תגמ
שככר בסיס; ) (2תנאים נלוווים; ) (3תגמ ול תלוי ביצועים  -בונוס
חול החל
מדיניות התגמול תח
ת
תגמול( )להלן" :מדיניות ההתגמול הכוללת"(.
אררוך )יחידות ת
ידי הדירקטוריוונים של החבברה ושל
שרה אשר ה וגדרו על י
שנת  2011לגגבי נושאי מש
מש
האם ,וכן
לא נכללים מנככ"ל החברה ה
משרה אלו א
הגגופים המוסדיים בקבוצה .בין נושאי מ
שרה במנורה מבטחים
נדל"ן )חברה קשוורה של החבררה( ונושא מש
ן
מבטחים
מננכ"ל מנורה מ
שליטה בקבווצת מנורה מבטחים .יצויין ,כי מבללי לגרוע
ביטטוח הקשוריים לבעל הש
קבעה בכל גווף מוסדי
קיימת שונות בין מדיניות התגמול שנק
מההעקרונות דללעיל ולהלן ,ק
בקקבוצה.
ה ומנורה
שנת  2011איישרו דירקטווריוני החברה
תקופתיים לש
לקקראת אישור הדוחות הת
שאי משרה בבכירים במנוררה ביטוח
ת עדכנית לנוש
תגמול כוללת
מבבטחים החזקות מדיניות ת
מפורט להלן:
שנת  ,2012כמ
לש
ם הבונוס
שלבים ,אשר הראשון הינו קביעת סכום
הביצועים כולל שני ש
ם
תלוי
מוודל הבונוס ת
מסוימת )להלןן" :תקציב הבבונוס"( ,והשלב השני הינו חלוקת
חולק בשנה מ
הככולל אשר יח
משרה.
תקקציב הבונוס בין נושאי המ
הבונוס )תקציב הבוונוס(
ס
שללב א'  -קביעת סל
בע יעד רווח ממוצע לפני מס של מנורה מבטחים החזקות )רווח כולל(
בככל שנה ,ייקב
הלן" :יעד הרוווח"(.
בננטרול אירועים חריגים )לה
תתבצע על יידי חישוב ממוצע משוקללל של רווחיי הגופים
מדדידת השגת יעד הרווח ת
תן שיעור אחר במשקל חיישוב יעד
שנים ,כאשר ללכל שנה יינת
הממוסדיים ,על פני שלוש ש
הררווח.
מת הינו עמידדה ביעד הרוווח בשיעור של 75%
תננאי הסף לחללוקת בונוס בשנה מסוימ
מצטיינים
ישולם בונוס )למעעט בונוס למ
ם
ח לא
 75%מיעד הרווח
7
מובהר כי עד
ר
לפפחות.
אשר מעל
האורגנים המוסמכים( ,כא
עניין זה בכפ וף לאישור ה
בססכום מכסימללי שנקבע לע
בונוס סך השווה לשיעור
ס
 755%מיעד הרוווח ועד  1550%מממנו ,יווקצב לצורך חלוקת
של 150%
מס בפועל ,ועעד לתקרה ש
אחד מהגופים מ הרווח לפני מ
על ידי כל ד
שר ייקבע ל
אש
תקציב בונוס נוסףף )להלן:
ב
מיעד הרווח ,ייגזר
בנוסף ,החל מ 100% -מ
מייעד הרווח .ב
ק לנושא
שנקבע כאמו ר מהרווח לפפני מס בפועלל ,אשר יחולק
הבונוס"( בשיעור ש
ס
תוספת
"ת
האורגנים
הדירקטוריון )לפי העניין( באישור ה
ן
המנכ"ל ו/או יו"ר
ל
מלצת
שרה לפי המ
מש
הממוסכמים.
שללב ב'  -חלוקת הבונוס לנוושאי המשרהה
המשרה ,יקבע לכל נוושא משרה פפוטנציאל
,
שאי
הבונוס בין נוש
עלל מנת לחלק את תקציב ה
בו נוס )להלן" :בונוס מטרה"( עבור עמידדה מדויקת ) (100%ביעדים ביחס לאותו נושא
שכורות.
של מספר מש
ובונוס מקסימלי ,ו הכל כנגזרת ש
ס
שרה כמפורט להלן,
מש
חברה ,האגף ,היחידה
מות מדידה שונות  -הח
המשרה ימדדו על ביצועים ברמ
ה
שאי
נוש
משקלות שנקבעו ,תוך אבבחנה בין
ובייצועים אישייים על פי הערכת מנהל ,בהתאם למ
יחידת מטה.
ת
מננהל עסקי לביין מנהל
משקל לכל רכיב .יצוין,
מות המדידה ,הרכיבים הרללוונטיים והמ
לככל נושא משררה ייקבעו רמ
כי לא ייקבעו ייותר מ 5 -רככיבים לנושא משרה ולא יינתן משקל נמוך מ 10% -לרכיב.
מקצועית(
היחידה )עסקית/מ
ה
מת החברה ,רמת
ביןן היתר ,חלוקת המשקוולות בין רמ
של נושא המשרה על
ת החשיבות וההשפעה ש
מנהל ,ייקבעו בהתאם למידת
,
וההערכת
הגופים המוס דיים.
החברה וכל אחד מה
ה
פעעילות
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רכיב ייקבע סולם ציונים לפייו יחושב
אשר לכל ב
הבבונוס יחושב עבור כל רכייב בנפרד ,כא
אחד מהרכיביים יהווה את הבונוס הכוללל.
שבו בגין כל א
הבבונוס .סך הבונוסים שיחוש
יבוצעו הפרשות סווציאליות בגיננם.
ו
סככומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מן השככר ולא
אמון על תהלליכי הפיקוח והבקרה של מדיניות
של כל גוף מוסדי יהיה א
הדדירקטוריון ש
אשר אושרו ככאמור ויובא לאישור
כאשר הבונוס יחוושב בהתאם לעקרונות א
ר
תגמול,
הת
עת אישור הבבונוס על ידי הדירקטוריוננים כאמור ,יווצג מידע
קטוריונים .בע
הממנכ"ל והדירק
תקציב הבונו ס וחלוקתו ללנושאי המשררה השונים.
מפפורט בנוגע לאופן חישוב ת
האמור ,מנכ"ל ו/או יו"ר ההדירקטוריון )לפי העניין( יהיו רשאים להמליץ
מבבלי לגרוע מה
מור נושא
ו/או משיקוליים ארוכי טוווח )כגון; שימ
חדת וחריגה ו/
עלל מענק בגין פעילות מיוח
מיוחד"( ,אשרר לגביהם
הלן "מענק מ
ת שוטפת )לה
שאינה פעילות
שרה( ו/או בגגין פעילות ש
מש
אות תכנית הבונוס תלויי הביצועים .מתן מענק מיוחד כפוף לאישור
לאא יחולו הורא
או תוספת הבבונוס אינם מוגבלים
הר ,כי מענקק מיוחד ו/א
האאורגנים המוסמכים .מובה
מנהל.
שנקבע לכל מ
בממספר משכורוות מכסימלי ש
ם(
תגגמול ארוך טוווח  -יחידות התגמול )אופפציות פאנטום
שרה בחברה ,לחלק מחברי ההנהלה
בממסגרת תוכנית התגמול הככוללת ,הוקצ ו לנושאי מש
תגמול בתנאים המפורטיים להלן.
בחחברה ולמנכ""ל מנורה מבבטחים פנסי ה ,יחידות ת
מופקד על נייהול תכנית הענקת יחידדות התגמול במסגרת
חברה יהיה מ
דיררקטוריון הח
ת קביעת
שם כך ,לרבות
על כל הפעוללות שתהיינה נדרשות לש
התגמול הכוללת ,וע
ל
תככנית
חידות תגמול נוספות לנייצעים נוספים בהתאם ללהוראות
זההות הניצעים ,הענקת יח
אותיה לגבי נניצעים ספציפפיים ,וכן על כל עניין
תככנית יחידות התגמול או בבשונה מהורא
ת הענקת
הול ,הבהרה וויישום תכנית
ההענקות לניצצעים ,וכן ניה
שם הסדרת ה
אחחר הדרוש לש
יחחידות התגמולל.
)ברוטו( המגיע לניצע במועד
(
יחידות לצורך חישווב התגמול הכספי
ת
התגמול הינן
ל
יחחידות
ש ניירות
אופציות ו/או זכות כלשהי לרכוש
ת
מיימוש יחידות התגמול ,בלבבד ,ואינן מההוות
של מי מחבררות הקבוצה ו/או איזה מהזכויות הצמודות למי ממניות
עררך כלשהם ש
ה.
חבברות הקבוצה
איזו מבין יחידדות התגמול ,יחושב על פיי ההפרש
שולם לניצע בבגין מימוש א
הססכום אשר יש
חידת תגמול ללבין מחיר הבבסיס של כל ייחידת תגמולל ,כשהוא
מוש של כל יח
ביןן מחיר המימ
התגמול"( .מחיר הבבסיס של
ל
סכום
שות )להלן" :ס
מול הממומש
מווכפל במספר יחידות התגמ
כלל יחידת תגמול יהיה ממווצע מחיר מננית החברה בבבורסה  90יום לפני מועעד אישור
חברה בת,
מנהל אגף בח
חברת הבת ומ
חס למנכ"ל ח
הדדירקטוריון את התכנית )ללמעט בהתייח
לאישור ההתקשרות
ר
קדמה
צע לתקופת  900הימים שק
שר לגביהם יחושב הממוצ
אש
ת בהסכם
מוש )ואם
ה ,ביום המימ
חברה בבורסה
מחיר הנעילה של מנית הח
עי מם( .מחיר המימוש יהא מ
שון שלאחר יום המימוש(( .הסכום
ם המימוש אינו יום מסחרר ,אזי ביום ההמסחר הראש
יום
טו" ,וכל מס מכל מין
הינו סכום "ברוט
מוש יחידות התגמול ו
שר ישולם לנניצע בגין מימ
אש
שהחברה תהיה חייבת
התשלום בגיןן יחידות התגגמול ,ו/או ש
שר יחול על ה
וססוג שהוא אש
על הניצע.
כל דין ,יחול ל
לנ כות על פי ל
ארבע שנים ממועעד אישור דירקטוריון
ע
מספר מנות ,עעל פני
התגמול יבשילו במ
ל
יחחידות
אשר המנה הראשונה בשייעור של  550%תובשל
ענקת יחידות התגמול ,כא
החחברה את הע
ם ו 25% -הנותרים בחלוף ארבע שנים ..כל מנה
בחלוף שלוש שנים
ף
בחחלוף שנתיים25% ,
מימוש בתוך שנה ממועד הבשלתה ,ככאשר לאחר חלוף המועדד האחרון
תההא ניתנת למ
ת יחידות
אי לממש את
יהיה הניצע זכא
ה
יחידות התגמול בביחס לכל מננה ,לא
ת
לממימוש
שהי מכוחן.
או לזכות כלש
אותה מנה ,א
תגמול מכוח א
הת
של התפטרות ,פיטורין,
חידות התגמול במקרה ל
תכנית נקבעו הוראות בדבבר מימוש יח
בת
התאמות של יחידות התגמול
ת
פררישה ,סיום ייחסי עובד מעביד מחמת נכות/מוות ,וכן
מניות הטבה ,חלוקת דיביידנד והצעת זכויות בחבררה וכן בשל אירועים
עקקב חלוקת מ
אמה ,לפי
שקול דעתו ,מנגנוני התא
הדירקטוריון יקבע ,אם ייקבע לפי יש
נוסספים אשר ה
העעניין.
סיה ,בגין
מבטחים פנס
חברה ובמנורה מ
משרה ב ה
שווי ההטבה לנושאי המ
יצצוין ,כי סך ש
שוב לפי המודל הבינומי ,הינו ,נכון ליום 31
יחידות התגמול כאמור ,בחיש
ת
העענקת
ם.
בדדצמבר 2011 ,כ 5,546 -אלפפי ש"ח ,אשר ייפרס על פנני ארבע שנים
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שקעות
 8.6.10מדייניות תגמול נושאי משרה בתחום ההש
אישר דירקטוריון החברה מדיניות
שנת  2011א
תקופתיים לש
אישור הדוחות הת
ר
לקקראת
שקעות לשנת  ,2012תוךך אימוץ
תגגמול כוללת עדכנית לנושאי משרה בתחום ההש
ללא שינוי ,וכמפורט להלן:
שאושרה לשננת  ,2011א
מדדיניות התגמוול לעניין זה ש
ה בגופים
"מדיניות תגמול של נושאי משרה
ת
על הביטוח ב דבר
בההתאם להנחיות המפקח ע
תגמול גם לנוושאי משרה ומנהלים
הממוסדיים" על הגופים המווסדיים לאשרר מדיניות ת
עות.
בממערך ההשקע
ת )להלן:
בתחום ההשקעות
ם
הלים
מול לנושאי משרה ומנה
תכנית התגמ
לההלן עיקרי ת
ביטוח בחודש יוניי .2010
ח
על ידי דירקטורריון מנורה מבטחים
פי שאושרו ל
"ההמנהלים"( כפ
כולה ,ביצועי היחיידה )אגף
,
הקבוצה
ביצועים ברמות מדיידה שונות :ה
ם
הממנהלים ימדדדו על
הרכיבים בתוכנית ככוללים עמידדה ביעדי
ם
אישיים והערכת מ נהל.
ם
שקעות( ,ביצועים
הש
ת ,מיקום
שואה אבסוללוטית של אגגף ההשקעות
רוווחיות של הקבוצה ,עמידדה ביעדי תש
ם נמדדים
סף ,המנהלים
אות ביחס לבבאנצ'מרק ותייק סמן .בנוס
בההשוואה למתחרים ותשוא
הל הוגדרו קריטריונים ספציפיים,
פיננסיים )במסגרת הערכת המנה
ם
אינם
עלל רכיבים שא
חיות הרגולציה וכדו'(.
על פי נהלים ,צציות להוראוות הדין והנח
בקרות ועבודה ל
ת
הככוללים
מדידת ביצועים תללת שנתית ע""י שקלול
ת
סס על
הבונוס מתבס
הפרמטרים הכמותיים ה
ם
בככל
בי ן ביצועי השנה האחרונה )משקל  (440%וביצועים מצטברים ב 3 -השנים האחרונות
)ממשקל .(60%
בהדרגה )ב 2011 -מדדידה דו שנת
ה
תבצע
הייישום של תככנית התגמול למנהלים ית
תית והחל
ת(.
מדידת תלת שנתית
ת
מ 2012 -
ביחס לרמות סייכון שייקבעוו מראש.
ס
ביחס לרמות ביצצוע והן
ס
חנו הן
הבביצועים ייבח
למגבלות הנקבעות על ידי
ת
שקעות כפופפות
מי אגף ההש
שקעה בתחומ
החחלטות ההש
שקעה.
הדדירקטוריונים וועדות ההש
הבבונוס מוגבל ע"י חסם עלליון )תקרת בבונוס( במספפר משכורות חודשיות לככל מנהל.
ם ביטוח.
גובבה הבונוס שיחולק כפווף לאישור ההמנכ"ל ודיררקטוריון מנוורה מבטחים
ההשקעות יקבע עעל בסיס עקרוונות המדידה בתוכנית למנהלים.
ק
הבבונוס לכפיפי מנהלי
ה מחולק
במהלך השנה בגינה
ך
עובדים אשר עבדו בחברהה לפחות  6חוודשים
זככאים לבונוס ע
אים לבונוס באופן יחסי לתקופת
עבדו שנה מללאה יהיו זכא
עובדים אשר לא ע
ם
הבבונוס.
תה שנה,
היה זכאי לבוונוס בגין אות
האגף במהלך השנה לא יה
עבבודתם .עובד שעזב את ה
היה זכאי
שור המנכ"ל .עובד לא יה
מלצת מנהל האגף ובאיש
אללא במקרים חריגים בהמ
הפר את הסכם העבודה ,הפרר חובת נאמננות כלפי החבברה ,עבר עלל הוראות
לבבונוס אם ר
פסול ו/או שלא ללפי נהלי
ל
חברה ,התנהג באופן
או בכספי הח
מון החברה א
הדדין ,מעל באמ
החחברה.
ה ,ראה סעיף -(1)(4)22
פטור והתחייב ות לשיפוי לנושאי משרה
תנאי כתבי ט
 8.6.11לפררטים בדבר ת
)פרק ד' לדוחות ההתקופתיים(.
) (3בדוח פרטים נוספים ק
ח פרטים
סעיפים  (6)-(5)(4)22בדוח
שרה ,ראה ס
ביטוח אחריות נושאי מש
 8.6.12פרטטים בדבר ב
קופתיים(.
נוסספים )פרק ד' לדוחות התק
 8.7שיווק והפפצה
8
ם.
חומים השונים
ראה פירוט בתח
לתיאור עערוצי השיווק וההפצה ה
של הקבוצה
 8.7.1מעררך הסוכנים ש
כלללי
סות הביטוח שלה בעיקר באמצעות סווכני וסוכנויות ביטוח
קת את פוליס
הקקבוצה משווק
)לההלן" :הסוכנים"(.
את שיווק
תח ולטפח א
שיר ממשיכה הקבוצה לפת
חותו של ענף הביטוח היש
עלל אף התפתח
קשרים עסקיים עם כ-
נמצאת הקבוצה בק
ת
מווצריה על ידי מערך הסוכננים ובמועד ההדוח
 2,0000סוכנים.
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טוח חיים
והן בעסקי ביט
טוח כללי ן
מרבית הסוכנים ההן בעסקי ביט
ת
הקקבוצה קשורה עם
צה .הסוכנים אינם בלעדייים ורובם
המבצעים את המכירוות של הקבוצ
ם
וחחסכון ארוך טווח
מזוהים באופפן מובהק
של סוכנים המ
עוובדים גם עם חברות ביטווח נוספות .קקיים גרעין ש
ה מפיצה
תום שהקבוצה
הקבוצה פועלים לפפי תעריפים ווהנחיות חית
ה
סוכני
ם הקבוצה .ס
עם
הפעילות השונים.
ת
חומי
מעעת לעת בתח
תקשרות מבטח עם סוכןן ביטוח,
חוזר בדבר הת
פרסם המפקח ח
ם
אוגוסט 2004
ט
בחחודש
קוח ,המחייב הכללת מספפר תניות
אות סעיף  330לחוק הפיק
היר את הורא
שממטרתו להבה
מי הביטוח והעברתם
הנוגעות לגביית דמ
ת
סוכן
התיווך שבין המבטח לבין הס
ך
בההסכם
מבוטחים
הביטוח הנגבים ממ
ח
עבודה מחייביים לטיפול בבדמי
קבוע נהלי ע
לממבטח וכן לק
צמבר  2011פפורסם חוזר שעניינו
עבור המבטח  .בחודש דצ
באאמצעות סוככן הביטוח ע
אות חוזר
תקשרות גוף מוסדי עם בבעל רישיון .ההחוזר נועד ללהרחיב את תחולת הורא
הת
תחייבים ,ולההחילם על כל התקשרות בבין יועץ פנסיוני וסוכן
בשינויים המת
הבביטוח הנ"ל ב
מוסדי ,ראה גגם סעיף  8.22.15לעיל.
ביטטוח עם גוף מ
אמצעות מחווזות המרוכזים בעיקר
ביטוח חיים ,הקבו צה פועלת בא
ח
תחומי ביטוח כללי ו
בת
בארץ )תל אביב ,חיפה ,ירושללים וראשון ללציון( ,כאשר כעיקרון
ץ
מרכזיות
באארבע ערים מ
הססוכנים משויככים למחוזות בהתאם למי קומם הגיאוגגרפי.
מעערך הסוכנים בביטוח כללי
הענפים ,כאחוז מפררמיה נטו
,
שולמת ,במררבית
העמלה לסוכנים מש
ה
בעענפי ביטוח ככללי,
שננתית וחלקם מפרמיה בררוטו שנתית .העמלה משולמת באופן חד פעמי ,בבפוליסות
קיימת התחשבנות עם
הממשולמות באמצעות הוראות קבע ובכררטיסי אשראיי ,כאשר מתק
ח השונים
חלקו על פי עענפי הביטוח
מלה נקבע בח
ת .שיעור העמ
טולי פוליסות
הססוכן בגין ביט
העמלה משתננה מסוכן
סוכן .שיעור ה
חיות תיק הבביטוח של הס
התחשב ברווח
ולעעיתים אף בה
קבוצה אין תללות במי מסווכניה וכן לקבבוצה אין סוככן שהיקף
לססוכן .נכון למועד הדוח ,לק
מתחומי הפעילות.
הפפעילות עימו עולה על  10%בכל אחד מ
חיים וחיסכון אררוך טווח וברייאות
מעערך הסוכנים בביטוח ם
ה ושירות
חוזות מכירה
עות מערך מח
בבביטוח חיים מפעילה הקבבוצה את סו כניה באמצע
שה )שהינם לרוב עובדי הקבוצה(
מסגרת המחווזות פועלים מפקחי רכיש
כנ זכר לעיל .במ
מתפקידם לפקח על פפעילות הסוככנים ובכלל זזה ייעוץ והככוונה לסוכני הביטוח
ם
שר
אש
ם.
תחת פיקוחם
שת
בשיעורים משתנים ,בבכסף או
ם
שולמות עמלוות
הסוכנים מש
עבבור שירותי התיווך של ה
ה בהיקף
אשר שיעור העמלה נקבעע בחלקו על פי המוצר ובבחלקו מותנה
שווה כסף ,כא
בש
ת תיק הביטווח שלו .נכון ללמועד הדוח ,לקבוצה
תים גם ברווחיות
סוכן ולעי ם
תפוקה של הס
הת
שהיקף הפעיללות עימו עוללה על  10%בבכל אחד
וכן אין סוכן ש
איין תלות במי מסוכניה ן
תחומי הפעיללות.
מת
ח חיים ותגמוללם ,ראה סעייף  3.5.2לעיל..
של מערך הסוכנים בביטוח
תיאור נוסף ש
לת
 8.7.2שיוווק ביטוח חיים וביטוח מבבנה אגב מתןן הלוואות לדדיור
טוח חיים
תו למכירת פוליסות לביט
טוח בבעלות
שרה עם בנק וסוכנות ביט
הקקבוצה התקש
קח לעניין
אגב הלוואה לדיור בסניפיי הבנק ,בכפווף להסדרים שקבע המפק
ובייטוח מבנה א
זהה.
 8.7.3סוככנויות ביטוח
ח בשליטתה )סוכנות אוררות( ,הפעילה בתחומי
נככון למועד הדוח ,לקבוצה סוכנות ביטוח
ת רכישת
תחום ביטוח בריאות .כמו כן ,במסגרת
ארוך טווח וכן בת
ך
ביטטוח החיים ווחיסכון
טוח בע"מ ))להלן" :סיני סוכנות
גם את סיני סוכנות לביט
שוומרה רכשה הקבוצה ם
לבביטוח"( ואת סיני מורשי חיתום סוכננות לביטוח ) (1989בע"מ )להלן" :סינני מורשי
חייתום"( החברוות הבנות שללה ,הפועלות בכל תחומי הביטוח.
ת סוכנות
על הסכם לרכישת פעילות
שי חיתום ל
חתמה סיני מורש
ה
בחחודש ינואר ,2011
של שני סוכנני ביטוח
ביטוחי" ,בבעלותם ש
,
"ארנון את וינשטווק תכנון וניההול
ן
הבביטוח
)לההלן" :הסוכניים" ו"הסוכנוות הנרכשת" ,,בהתאמה( .הרכישה כלללה את תיקי הביטוח
מומנה באמצעות הלוואה
ה
וההמוניטין של הסוכנות הננרכשת ושל הסוכנים .הררכישה
מיליוני ש"ח.
י
של 22
מההחברה בסך ש
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הרכוש והמונניטין של
את הפעילות ,ה
שי חיתום ת
רכשה סיני מורש
ה
באותו מועד,
ו
כממו כן,
ם.
תכנון וניהול בבע"מ" שבבעלות הסוכנים
את וינשטוק ת
חבברת "ארנון א
בחחודש פברואר  ,2011שינתה סיני מוררשי חיתום את שמה ל -ארנון את וינשטוק
מ.
לביטוח ) (1989בע"מ
ח
סווכנות
 8.8רכוש קבווע ומתקנים
8
שים לפעילות הקבוצה
 8.8.1להללן פירוט הנכסים המשמש
ם פנסיה ,המחוזות ,סוככנות אורות ושומרה,
שרדי הקבוצה ,למעט מננורה מבטחים
מש
חד ברחוב אללנבי בתל-אביב בשני מבנים צמודים בבבעלותה
בעיקר במתחם אח
ר
מררוכזים
מות ו 3 -חניונים תת
שטח מצטבר של כ 122,000 -מ"ר .אחדד המבנים הינו בן  17קומ
בש
במבנה וחלק יחסיי מוסכם
ה
קומות
מאכלסת לצרכיה כ 11-ק
שר הקבוצה מ
קררקעיים ,כאש
אחרים .במהללך שנת  ,22011חתמה
שאר המבנה בבעלות ובחזק ת גורמים א
ר
בחחניונים.
האמור ,אשר צפוי להימסר
ר
מתחם
סכם לרכישת כ 2,500 -מ""ר נוספים במ
הקקבוצה על הס
לממנורה מבטחים ביטוח בחוודש מאי .22012
קעות בע"מ ,בבעלות
עות חברת נ יהול ,חצרון חברה להשק
מנוהל באמצע
הממבנה כולו מ
מנוהל גם
בבניין מתופעל ומ
ן
החניון
קיפין( ,של בעעלי הבניין .ה
שרין או בעק
שותפת )במיש
מש
של בעלי
בבעלות משותפת ש
ת
הווא באמצעות חברה ,חניוון אלנבי  1115תל-אביב בע"מ,
הבבניין כאמור.
ם ביטוח,
הקבוצה שטח של כ 3,500 -מ""ר עבור מנוורה מבטחים
ה
שכרה
שנת  2011ש
בש
שימוש האגף לביטוח כללי.
לש
מבנים הנ"ל ,בהם מועסקיים עובדי
מחוזות המצוויים מחוץ למ
לממנורה מבטחיים ביטוח  5מ
מבנה הנמצא בבעלות
של כ 600 -מ"ר( ממוקם במ
מחוז ירושלים )בשטח כולל ש
ז
הממחוזות.
חוז סוכנויות נמצאים במבבנה שכור
חוז ת"א ,מחווז המרכז ומח
מננורה נכסים והשקעות .מח
טח של כ-
בראשון לציון )בשט
ן
מצא
מחוז דרום נמ
שטח של כ 2,5000 -מ"ר( .מ
בממרכז ת"א )בש
טחים ביטוח שוכרת מגוררם חיצוני .מחוז צפון
מוקם במבנה שמנורה מבט
 1,7550מ"ר( וממ
טח של כ 1,8000 -מ"ר(
מגורם חיצוני )בשט
ם
שוכרת
חים ביטוח ש
שמנורה מבטח
נממצא במבנה ש
בחחיפה.
המרכז )מבני משרדים
מחזיקה הקבוצה נככסי מקרקעיןן אחרים בעייקר באזור ה
ה
בננוסף,
חיצוניים.
קם לגורמים ח
וקקרקעות( ,המוושכרים בחלק
שטח כולל
הממוקמים בברמת גן( ,בש
מבטחים פנסיה שוכרת את משרדדי ההנהלה )ה
ם
מננורה
ת העסקיות ולשכות השיררות ממשכירי נכסים,
שלל כ 3,360-מ""ר ,ואת משררדי החטיבות
שכירות ותשלומים נלווים נוספפים עבור
ת
מ"ר ,בתמורה לדמי
של כ 1,560 -מ
שטח כולל ל
בש
וארנונה.
.
חנניות ,דמי אחזקה
שרדים בן כ 2,000 -מ"ר )"בית סיני""( ברחוב
בבבעלות שומרה נדל"ן  1000%מבניין מש
מי ,וחלק
שימושה העצמ
את החברה לש
תח-תקווה .חללק מבית סינני משמש ת
הססיבים  13פת
 50%מבניין משרדים בין כ 3,000 -מ""ר )"בית
שית .כמו כן ,בבעלותה %
שכירות חופש
לש
מטה החברה וכן מחוז
שוומרה"( ברח' הסיבים  23פתח-תקווה .בחלק מבנייין זה יושב מ
ת השנייה
מררכז של החבררה ,ושאר הבבניין מושכר בשכירות חופפשית .עם רווכש המחצית
הול הבית בידדי שומרה נדלל"ן.
תירים את ניה
חתמו הסכמי שיתוף המות
בבבית שומרה נח
חיפה של
מש את סניף ח
ת  ,2009נכס בבחיפה המשמ
נדל"ן ,במהלך שנת
,
שומרה
בננוסף ,רכשה ש
של כ 250 -מ"רר.
החחברה וזאת בשטח כולל ש
ממשרדי סיני סוכנות
מש כחלק מ
טוח ,זכויות בנכס המשמ
בבבעלות סיני סוכנות לביט
לצרכיה ומשכירה חלק ממנו לסוכנים
ה
ת בו
לבביטוח בפתח תקווה והיא משתמשת
ש כמשרד
סיני סוכנות לביטוח בעללות מלאה בננכס המשמש
הקקשורים עמה .כמו כן ,לס
שרדי הרישום טרם בוצע ,,ואולם,
על הנכס ,עלל שמה במש
רישום הבעלות ע
ם
בחחדרה.
רשומה הערת אזהררה על הנכס.
ה
לזככותה
מכר לפיהם תרככוש נכס
חתמה מנורה מבטחים בייטוח על שני הסכמי ר
שנת  ,2011ח
בש
ת כ136 -
ברמת גן ,הכולל זכויות בנייהה בהיקף של כ 35 -אלפי מ"ר ,תמורת
ת
מקקרקעין
מע"מ והוצאות עעסקה נלוות ..בכוונת
מ
בתוספת הפררשי הצמדה למדד,
מייליוני ש"ח ,ב
מי ולשימוש תאגידים
שרדים בעיקר לשימוש עצמ
מבטחים ביטוח להקים מבנה מש
ם
מננורה
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מדן ראשוני עעלות הקמת מבנה המשרדדים מוערכת בכ285 -
ה .על פי אומ
נוסספים בקבוצה
ספים.
מייליוני ש"ח נוס
בשימוש החברה
ש
 8.8.2כליי רכב
טחים ביטוח לרכישה עצצמית של צצי הרכב
החחל משנת  20044עברה מנורה מבט
שבבשימושה .נככון ליום  31בדצמבר  , 2011עומד צי הררכב של החבררה על כ 308 -כלי רכב
חים ביטוח הסכם מסגרת לליסינג
מנורה מבטח
שנת  ;2010למ
לעעומת כ 282 -כלי רכב בש
על יותר ,לגבי רכבים חדשיים .היקף
החל משנת  20004לא הופע
תפפעולי של צי הרכב ,אשר ה
 31בדצמבר  ,20111אינו
בהסכם השכירות התפעולית ,נכון ליום 3
ם
חודשי
הההתקשרות הח
סינג לתקופה של עד  36חודשים,
מההותי .בנוסף ,למנורה מבטחים פנסיהה הסכמי ליס
סך של כ-
מממועד תחילת השכירות ,לככל כלי רכב .דדמי הליסינג לשנת  2011עעומדים על ס
 3מיליוני ש"ח )כולל מע"מ( והסכום הצצפוי לשנת  20122מסתכם לסך של  33.5מיליוני
ש "ח )כולל מע"מ(.
 8.8.3עלוות הרכוש הק
קבוע
צה ליום  31בבדצמבר  22011הינו כ-
הרכוש הקבוע שלל כלל הקבוצ
ש
תת של
עללותו המופחת
שנת 2011
מבר  .2010בש
מיליוני ש"ח לליום  31בדצמ
 3557מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 196 -מ
של כ 50 -מיליוני ש"ח
שקיעה החבררה כ 200 -מיליוני ש"ח בררכוש קבוע ללעומת סך ש
הש
נוספים ראה באור  7לדוחות הכספיים.
ם
פרטים
שנת  .2010לפ
בש
 8.9עונתיות
8
 8.9.1ביטטוח חיים
סכון ארוך
ביטוח החיים וחס
ח
מיות ברוטו בבתחום
תפלגות הפרמ
מציגה את הת
לההלן טבלה המ
ש"ח(:
טוווח לפי רבעונים )באלפי ש

ררבעון ראשון
ררבעון שני
ררבעון
שלישי
ש
ררבעון רביעי
ססה"כ

נתונים לשנת 20111
באלפי ש"ח
404,184
410,016

%
24%
24%

נתונים לשנת 2010
באלפי ש"ח
393,987
428,250

%
23%
25%

436,308
430,553

26%
26%

403,475
475,181

24%
28%

1,681,061

100%

1,700,893

100%

בדדרך כלל ,קיימת מגמה של גידול בדמ י ביטוח ברבבעון הרביעי של השנה ,וזאת ,בין
שבות על בסייס שנתי.
ת את הטבות המס המחוש
הייתר ,כתוצאה מרצון המבווטחים למצות
הסינרגיה בין הענפים
מיצוי פוטנציאל ה
י
הקבוצה ,כחלק ממההלך של
,
חלה
שנת  2006הח
בש
טווח ארוך ,ללהפיץ באמצצעות סוכניה את כלל
חיים וחיסכון לט
בתחום ביטוח ם
ם
שונים
הש
ת שהגיעו
מים בקבוצה בתחום זה .כתוצאה מכךך ,חלק מהגידול במכירות
הממוצרים הקיימ
מי ביטוח
קוחות לענפיי הפנסיה והגמל וזאת עעל חשבון דמ
לקקבוצה נותבו על ידי הלק
בבביטוח חיים.
 8.9.2קרננות פנסיה
ת ,קיימים
כככלל ,לא קיימת עונתיות בבגביית דמי ההגמולים לקרננות הפנסיה .יחד עם זאת
תר ,וזאת,
קף דמי הגמוללים גבוה יות
המשתנים משנה לשנ ה ,שבהם היק
ם
מים,
חוודשים מסוימ
סיקים לעובדיים ואשר
על ידי המעס
תשלומים חד-פעמיים אשרר משולמים ע
בעעיקר ,לאור ת
ם .יצוין ,כי העעונתיות הקיימת אצל לקוחות מנורה מבטחים
מופרשים דמי גמולים
ם
בגגינם
אשר משפיעעה על כמות העובדים בבאותם הענפים אינה
פננסיה בענפים מסוימים ,א
ה.
מי הגמולים בבחודשי השנה
על התפלגות דמ
בצורה מהותית ל
ה
שפיעה
מש
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לההלן התפלגות דמי גמולים רבעוניים:
החדשה
ה
ממבטחים
2011
באלפי ש"ח
ררבעון ראשון 1,076,551
1,180,634
ררבעון שני
ררבעון
1,298,726
שלישי
ש
1,348,523
ררבעון רביעי
ססה"כ

4,904,434

מה
ממבטחים משלימ
2011
באלפי ש"ח
ררבעון ראשון 19,512
15,700
ררבעון שני
ררבעון
16,604
שלישי
ש
19,808
ררבעון רביעי
ססה"כ

71,624

%
22%
24%

2010
באלפי ש"ח
922,234
996,515

%
22%
24%

26%
27%

1,090,281
1,144,686

26%
28%

100%

4,153,716

100%

%
27%
22%

2010
באלפי ש"ח
10,517
12,225

%
21%
25%

23%
28%

14,049
12,816

29%
26%

100%

49,607

100%

 8.9.3ביטטוח כללי
הביטוח הכללי לפי רבעונים
ח
מיות ברוטו בבמגזר
תפלגות הפרמ
מציגה את הת
לההלן טבלה המ
)באאלפי ש"ח(:
נתונים לשנת 20111
באלפי ש"ח

%

נתונים לשנת 2010
בבאלפי ש"ח

%

702,952
535,007

30%
23%

691,1066
532,0733

31%
23%

ררבעון רביעי

589,540
527,393

25%
22%

544,9444
511,1644

24%
22%

ססה"כ

2,354,892

100%

2,279,287

100%

ררבעון
רראשון
ררבעון שני
ררבעון
שלישי
ש

תר ,וזאת בשלל נטייתם
שמת ברבעון ההראשון היא הגדולה ביות
הפרמיה הנרש
בבביטוח כללי ה
חיהם )רכב ח ובה ,רכב רכווש ,חבויות ורכוש( בתחיללת השנה
שלל עסקים לחדדש את ביטוח
תקציבית.
הת
ההשפעה של עונתיות
מווסת את ה
שטרם חלפו מ
עתודה לסיכונים ש
ה
מנגנון
בבביטוח כללי מ
הממחזור על הרוווח.
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 8.9.4ביטטוח בריאות
אות ,לפי
המציגה את התפלגות ההפרמיות ברווטו בתחום ביטוח בריא
לההלן טבלה ה
פי ש"ח(:
רבבעונים )באלפ

ררבעון ראשון
ררבעון שני
ררבעון שלישי
ררבעון רביעי

לשנת 2011
ת
נתונים
באלפי ש"ח
77,707
79,573
77,577
91,072

%
24%
24%
24%
28%

ססה"כ

325,929

100%

נתונים לשנת 20100
באלפי ש"ח
74,719
67,674
71,817
98,118

%
24%
22%
23%
31%

312,328

100%

ת לקראת
הרביעי ,נובע מהפקת פולייסות קולקטייביות גדולות
הגגידול בפרמיות ,ברבעון ה
ההשפעה של עונתיות
מווסת את ה
שטרם חלפו מ
סווף השנה .מנגנון העתודה לסיכונים ש
הממחזור על הרוווח.
 8.1נכסים לאא מוחשיים
10
בבעלות ככמה מהחברוות בקבוצה מספר מאגריי מידע נפרדים ,מאובטחים ,שנרשמנו בפנקס
החברות ,לפי הענייין .והכל
ת
אותן
מאגרי הממידע ,הנוגעיים בעיקר ללקוחות ,עובבדי וספקי א
בהתאם ללהוראות חוק הגנת הפרטייות ,התשמ" א ;1981-כמפורט בסעיף  8.22.3לעיל.
צונית ויועציים נוספים ,על מנת
הקבוצה מנהלת פעיללות אבטחת מידע בליוווי חברה חיצ
ם שאינם
תונים נוספים
וכן לאוספי נת
מידע הרשומיים הנ"ל ן
להבטיח ההגנה נאותה למאגרי המ
ת המפקח
הפרטיות ,התשמ"א 19811-והנחיות
ת
חייבים בררישום ,וזאת בהתאם להוראות חוק הגגנת
לעניין אבבטחת מידע.
בשמות המותג "מנורה מבט חים" וב" -שוומרה" .לקבוצצה ישנם מספפר סימני
הקבוצה ממשתמשת ש
סחר וביניהם "מבטחים""" ,מנורה",
שומים אצל ררשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המס
מסחר רש
"מנורה מבבטחים" "שומ
מרה חברה לבביטוח בע"מ  -משפחה ישראלית" ועוד.
 8.10.1מעררכות מידע
אותה לצורך התפעול
הקקבוצה משקיעה סכומים ניכרים במעררכות המידע ,המשמשות א
ת החברה
פים של עסקייה .דרישות ררגולציה ושינויים עסקיים מחייבים את
וההניהול השוטפ
השוטף של עסקיה .בשננת 2011
שב ,ולהתאיימן לניהול ה
ערכות המחש
שדרג את מע
לש
האמורות ,לעומת סך של 116
,
תוח המערכוות
שקיעה החבררה  127מיליווני ש"ח בפית
הש
שנת .2010
מייליוני ש"ח בש
מעערכת "טופז"
ת לניהול ותפפעול מוצרי בביטוח חיים .המערכת
הינה מערכת מידע מרכזית
מעערכת טופז ה
סוף שנת  20009החלה
חיים .נכון לס
אגף ביטוח ח
לשמש ככלי המרכזי בתפעול א
ש
מייועדת
באמצעות מערכת זו .הקבוצה
ת
חריגים בודדיים(
צריה )למעט ח
החחברה להפיק את כלל מוצ
ש"ח בשנת  22011וכ27 -
סך של כ 19 -מיליוני ח
מממשיכה בפיתוח המערכת והשקיעה ס
שנת .2010
מייליוני ש"ח בש
עלל בסיס פיתווח מערכת בייטוח חיים ,פפותחה מערככת תואמת ללניהול ותפעוול מוצרי
מיכונית אחידה לכל מוצררי תחום
המהלך היא יצירת פלטפורמה מ
ך
מטרת
פננסיה וגמל .מ
לטווח ארוך .מהלךך זה יאפשר איחוד תפעולי עתידי שלל התחום
ח
חיסכון
ביטטוח חיים וח
תונים ופיתוח מודולים
פיתוח המערככת כאמור ,כללל פרויקט טוופז הסבת נת
הננ"ל .בנוסף לפ
המערכת הוככנסה לתפעולל מבצעי בחוודש אוגוסט  .2006במהלךך השנים
נללווים רבים .ה
שנת 2010
עו כ 12 -מילייוני ש"ח ובש
ערכת .בשנת  2011הושקע
מודולים נוספים למע
ם
פו תחו
סךך של כ 15.7 -מיליוני ש"ח.
ת אחרות
אנס" בנוגע למערכות טופז ומערכות
לפפרטים בדבר הסכם עם חברת "ספייא
אה סעיף  3.7לעיל.
בעזרת סאפיינס ,רא
ת
שפפותחו
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 8.10.2אבטטחת מידע
המידע לשמירת מידע
חום אבטחת ה
קיעה משאבי ם רבים בתח
מבטחים ביטוח משק
ם
מננורה
הדין ודרישות הררגולציה.
ן
פררטי ורגיש שללה ושל לקוחוותיה ,ובכלל זה בהתאם ללהוראות
נושא האבטחה בבמערכות
א
ה ,שיפור
סקרי אבטחה
הההשקעה כוללת ביצוע סקררי סיכונים ,ס
מעקב ואוטווריזציה ,פרוייקט הפרדת רשתות,
רכישת כלים שונים לביצוע מ
ת
החחברה,
פררויקט  SIMועוד.
בשנת  2011וכ 5..7 -מיליוני ש""ח בשנת
ת
ההשקעה בנושא זה ,כ 3.3 -מיליונני ש"ח
ה
סהה"כ
.20110
 8.1הליכים מ שפטיים
11
הקבוצה ההינה צד להלליכים משפטייים ,ובכלל זהה תביעות ביטוחיות ,תביעות ספקים ותביעות
הקבוצה.
העסקים הרגיל של ה
ם
מהלך
עת ובין כנתבעעת( ,והכל במ
בנושאים שונים נוספים )בין כתובע
אה באור  40לדוחות
לתיאור ההליכים משפטיים מהותיים ,ובכלל זזה תובענות ייצוגיות ,רא
הכספיים.
 8.1מימון
12
מצעים עצמייים ,באשראי בבנקאי ובאשרראי חוץ בנקא
פעילותה באמ
הקבוצה ,מממנת את פ
אי.
 8.12.1הלווואות הקבוצה ושיעורי הרריבית
ש ייחודי
אשר אינן מיוועדות לשימוש
לההלן פירוט שייעור הריבית הממוצעת ע ל הלוואות א
ת אשראי
מן קצר ואשרראי לזמן אררוך ממקורות
בידדי הקבוצה ,בפילוח של אשראי לזמ
בנקאיים אשר היו בתוקף משנת  2009עד לשנת :20011
בננקאיים וחוץ ב
הלווואות לזמן קצר
31
צמבר
בדצ
20011
מקקורות
בננקאיים
צממודים

-

31
צמבר
בדצ
2010
2

-

אות לזמן ארוך
הלווא
31
מבר
בדצמ
2011

19 ,088

31
מבר
בדצמ
2010

27,922

שיעור ממוצע
31
בדצמבר
2
2011

6.660%

31
מבר
בדצמ
2010

6..60%

מקקורות
בננקאיים לא
צממודים

2,498

-

-

-

6.660%

6..60%

מקקורות
אחחרים

-

-

1,215,,483

1,054,,718

4.775%

4..81%

שייעור
מממוצע

-

-

4..78%

4..86%

4.778%

4..86%

ספיים.
בעעניין זה ,ראה גם באור  25לדוחות הכס
ש"ח ,נכון
אי בבנקים בבסך כ 4,0030.7 -מיליוני ש
מסגרות אשרא
מנורה מבטחים מ
ה
לקקבוצת
בר .2011
ליוום  31בדצמב
סגרת אשראי לטובת
של הקבוצה ,ככמפורט לעילל ,מוקצה מס
תוך מסגרות האשראי ל
מת
מיליוני ש"ח ,לעומת  2,,806מיליוני ש""ח בשנה
בסך כ 3,622.7 -מ
מבטחים ביטוח ך
ם
מננורה
טפת של
שקעות השוט
מפעילות ההש
עבור פעילות בנגזרות פיננסייות כחלק מ
ר
הקקודמת,
חשבונות
לפעילות שוטפת בח
ת
סף ,קיימות בבתאגידים בקקבוצה מסגררות
הקקבוצה .בנוס
בהיקף של עד כ 56 -מיליונני ש"ח.
בננקים שונים ב
ם לטווח
אשראי ספקים
ת ,מקבלת א
מסגרת פעילוותה השוטפת
מבטחים פנסיה ,במ
ם
מננורה
חייבות נדחה שהונפק
אינו מהותי ,וכן באשראי ללטווח ארוך ככנגד כתב התח
קצצר בהיקף שא
לממנורה מבטחים ביטוח בנובבמבר  - 2011ראה בסעיף  9.12.2להלן.
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 8.12.2גיוססי הון
אה  -מנורה מבטחים גיווס הון ,אשרר הוקמה
 .1לחברה ,חברה בת בבעלות מלא
ם תופקד
שר תמורתם
התחייבות אש
אמצעות הנפפקת כתבי ה
לצורך גיוס הון בא
חברה.
את כנגד כתביי התחייבות ננדחים של הח
במלואה בחברה ,וזא
ה
 .2בחודש אוקטובר  ,20111ביצעה החברה גיוס חוב בהיקף ככולל של  2200מיליוני
של אג"ח
קה פרטית ש
אמצעות הנפק
מנורה מבטחים גגיוס הון ,בא
ה
על ידי
ש"ח ,ע
ב'( לגופים מוסדיים אשר הושקעו בחבברה כנגד הנפקת כתבי התחייבות
)סדרה ב
משמשים כהון משנני מורכב
ם
נדחים לטובת מנוררה גיוס הון .כספי גיוס זה
דירוג אשר קבע כי דירוג
ג
בחברה .לקראת ההנפקה פרסמהה חברת מדררוג דוח
 Aa2באופק שלילי.
החוב האמורוות עומד על דדירוג של A
אגרות ה
 8.12.3כתבבי התחייבות נדחים המהוווים הון משנני בחברה
טים בסעיף  ,(2) 8.12..2קייימים כתבי התחייבות
הדוח המפורט
ההון בשנת ה
בננוסף ,לגיוס ה
פרטיות למשקיעים מוסדיים
ת
שר גויסו בהנפפקות
נדדחים נוספים )סחירים ולא סחירים( אש
חייבות הנדחים במנורה מבטחים
וב הנפקות ציבוריות .הסך הכולל של כתבי ההתח
הווים הון
מתוכם סך של  708,423אלפי ש"ח מה
ש"ח ,אשר מ
ביטטוח הוא  964,2213אלפי ש
שני נחות.
מש
נוספים ראה באור  25לדוחות ההכספיים.
ם
לפפרטים
 8.1דירוג ודיררוג אשראי
13
סיה ,וזאת
הניהול של מנורה מ
ל
איכות
סמה מידרוג ,דירוג בדבר א
בחודש מררץ  ,2012פרס
מבטחים פנס
חברה הנ"ל ,ככמו גם את ייכולותיה
האנושי וחוזקה הפ יננסי של הח
י
על ידי בחחינת איכות ההון
הסיכונים אליהם חשוופים עמיתי ""מבטחים
ם
את
לנהל את הסיכונים אלליהם היא עצמה חשופה וא
החדשה".
 - MQ1מבין סולם בן חמש דרגות
לחברה המנהלת את הדירוג הגבבוה ביותר 1-
ה
מידרוג העעניקה
.(Investm
ment Managger Quality
מנהלת של גופי השקעה וחיסככון )y Rating
ת
דירוג של חברה
ת הדירוג הגבבוה ביותר  - FR1 -מבין סולם בן
מידרוג ל"מבטחים החדשה" את
ג
בנוסף ,העעניקה
משקף את העעובדה כי
 .(Pension Fדירוג  FR1מ
Fund Rating
חמש דרגוות לדירוג קררנות פנסיה )g
הסיכונים
מאוד ורמת ה
שענת על גופפים המוערכיים כבעלי איככות גבוהה מ
לדעת מידדרוג הקרן נש
מאוד.
ם המגולמים בה נמוכים מ
הספציפיים
צה נכון למועעד דוח זה:
חוב של הקבוצ
להלן דירווגי אגרות הח
חברה והן
קו על ידי הח
התחייבות אשר הונפק
ת
תחייבות הנדדחים של החברה )הן כתבבי
כתבי ההת
ם על ידי
הונפקו על י די מנורה מבבטחים גיוס הון( מדורגים
כתבי התחחייבות )סדרה א'( אשר ה
מחודש אוקטוובר .(2011
 Aa2עם אופק שלילי )דוח מעעקב מעודכן מ
מדרוג בדיירוג של A
מנורה מבטחים גיווס הון ומוגדררים כהון
ה
אשר הונפקו על ידי
נדחים )סדרה ב'( א
ם
כתבי התחחייבות
משני מוררכב של החבררה ,מדורגים על ידי מדרווג בדירוג של  Aa3עם אוופק שלילי )דדוח דירוג
מחודש אווקטובר .(2011
 8.1מיסוי
14
ספיים.
 21לדוחות הכס
לתיאור נוושא המיסוי ראה באור 2
 8.1יעדים ואססטרטגיה עסקית
15
אי לגבי העתייד ,ועלול
הינו מידע צופפה פני עתיד ,וככזה ,המידדע איננו וודא
המידע הממובא להלן ה
מידע הקיים בקבוצה
המידע הצופהה פני עתיד מבוסס על מ
תממש ,כולו או חלקו .ה
שלא להת
התוצאות
אריך הדוח .ה
או כוונות שללה נכון לתא
של הקבוצה א
בתאריך ההדוח ,וכולל הערכות ל
מידע זה,
משתמעות ממ
מוערכות או מ
באופן מהותי מן ההתוצאות המ
ן
שויות להיות שונות
בפועל עש
סעיף  10להלןן.
שינויים שיחולו בגורמי הסיכון ההמפורטים בס
ם
בין היתר ,בשל
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 8.15.1אסטטרטגיה
קי ביטוח
מקבל ביטוי בעסק
ל
אות שוק ההוןן .הדבר
צה תלויה בעייקרה בתשוא
רוווחיות הקבוצ
שנת  (2003וכן בבפוליסות
שואה )לעניין פוליסות שהופקו עד ת
כלללי וביטוח חיים תלוי תש
מורה ,הקבוצה שוקדת על פיתוח
מנת למתן את התלות האמ
מבבטיחות תשואה .על ת
אות שוק
אופן מובהק ווישיר ,בתשוא
עסקיים נוספים שאיינם תלויים ,ללפחות לא בא
ם
עווגנים
שר מעבר
מבטחים החדשה ,אש
ם
הההון .כך פעלה הקבוצה בשנת  2004לרכיישת קרן הפננסיה
הפנסיוניים ,פפעילותה,
סינרגיה של פפעילות הקב וצה בתחום המוצרים ה
לחחשיבותה לס
הק מתשואות שוק ההון ,אלא
אותיה ,אינם מושפעים באופן מובה
ומממילא תוצא
קף דמי הגמוללים והנכסים שנצברו.
נכסי העמיתים ההנגזרים מהיק
י
מההכנסותיה בגין ניהול
ת ,לפתח
קיים הזדמנוייות מתאימות
תשאף ,ככל ההניתן ,ובהתק
בההמשך לאמורר ,הקבוצה ת
פות ולעבות פעילויות קייימות שאינן תלויות במיישרין ובאופןן מובהק
פעעילויות נוספ
תשואות שוק ההון.
בת
ארוך טווח
חום ביטוח חיים וחיסכון א
 8.15.2אסטטרטגיה בתח
ביטוח חיים
 8.15.22.1ענף ב
טוח חיים:
הקבוצה בביט
טרטגיה של ה
האסט
חסים הוגנת עם קהל
השירות ומערכות הבקרה וניהוול מערכת יח
ת
שיפור
 .1ש
ללקוחות הקבוצה.
קוד במכירת מוצרים
חיים תוך מיק
שמירה על רווחיות פעיללות ביטוח ח
 .2ש
בעלי שיעור ררווח גבוה כגוון פוליסות ריסק וכיסויים נוספים.
ב
קף ביטולי פווליסות ופדיוננות.
לקוחות הקבוצה תווך צמצום היק
ת
שימור
 .3ש
והחיסכון ארווך הטווח
הרחבת נתח השוק של הקקבוצה במוצרי הביטוח ה
 .4ה
ובפרט לאוכלוסיית
ט
קוחות
 Tלכלל הלק
TOP FINAN
ומוצרי NCE
ת "הגיל
השלישי".
ה
צרים חדשים בתחום ביטווח החיים תווך מתן מענה
פתרונות ומוצ
 .5פ
ה מתקדם
טחים .שימור מעמדה של הקבוצה
ללמגמות התחרות בשוק וללצרכי המבוט
תא.
ביטוח במוצרים נללווים למשכנת
ח
בתחום
ב
מטרות אלה הינה:
ת
שהקבוצה נוקטת כדי להשיג
ה
הפעיללות
השירות ומערך היח
ת
שיפור
 .1ש
חסים עם סוכני החברה וולקוחותיה בבאמצעות
ומדידה של תהליכיי השירות ,בבחינה וייעול של תהליכי העבודה
ה
בקרה
ב
והטמעה אפקטיבית של מעערכות מידע מתקדמות לניהול פוליסות ביטוח
חיים והסכמי פנסיה.
ח
חטיבות השוננות של הקבבוצה למינוף מכירות
מקסום הסינררגיה בין הח
 .2מ
ה ובניהול
חדשות בתחום ,תוך שימווש ביתרונות הקבוצה בתחום הפנסיה
ח
נכסים.
ם חדשים,
הרחבת מכירוות ביטוח חייים על ידי גיוס סוכנים ,פייתוח מוצרים
 .3ה
שי.
סכון הטהור ווהגיל השליש
בפרט בתחום הריסק ,החיס
ב
מהלכים לשימור הללקוחות תוך מתן מענה ללטיפול בכספיים בתום
ם
ביצוע
 .4ב
חובות של לקווחות.
תי ומוסדר בח
תקופת הביטוח והחיסכון ווטיפול שיטת
ת
אגף לביטוח חיים על ידי גיוס כוח אדדם מוביל
של הנהלת הא
התמקצעות ש
 .5ה
טוח חיים
הלים את מעררך הידע בביט
טתי של המנה
מקצועי ושיט
בענף ולימוד מ
ב
וכן שיפור מיומנויות ניהולליות.
שכנתא לסביבבת התחרות בבשוק תוך שמירה על
מוצר ביטוח המש
ר
התאמת
 .6ה
ה.
ררווחיות גבוהה
קרנות פנסיה
 8.15.22.2ענף ק
להיות גורם מובייל בשוק
ת
החברה הינו
ה
ח של
היעד האסטרטגי ארוך הטווח
ד
א מספק
ט באיכות השירות והמומחיות שהוא
הטווח הבולט
סכון ארוך ה
החיס
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חתירה לרווח יות גבוהה .בבמסגרת יעד אסטרטגי זה ,החברה
ללקוחותיו ,תוך ח
בקרנות הפנסיה ,שימור תיק הפנסיה
ת
טחים
תפעל להרחבת מעגל המבוט
ל
ה ומינוף
מירה על רוווחיות נאותה
שים תוך שמ
עסקים חדש
ם ,כניסה לע
הקיים
טוח ומנורה מבטחים
חברות שבקב וצה )מנורה מבטחים ביט
הסינרגיה עם הח
והחברות שבשליטתן((.
ת
סים
פיננס
ם  -רובד
על ארבעה רבבדים עיקריים
המפה האסטרטגית של החברהה מבוססת ע
ה
סי ,רובד הלקוחות ,רובד ההתהליכים ורוובד הלמידה ווהחדשנות.
פיננס
תח השוק
תיק הפנסיה ,נת
הרובד הפיננסי מתייחס ליעדיים של רווחיוות ,שווי ק
סים ,נתח השווק בגבייה וח לקה בערוצי ההפצה.
בנכס
החברה -
עלי עניין" העעיקריים של ה
שה סוגי "בע
רובד הלקוחות מתייחס לחמיש
הסוכנים והבנקים .היעדים
ם
עסיקים ,ארגגוני העובדים,
המבווטחים ,המע
המתיייחסים לרובד זה כוללים  -רמת שירות ,תשואות עעל הנכסים ,מתן ערך
ספי הלקוחות וכד'.
תחרים ,אמינוות בניהול כס
מוסף על פני המת
ף
ת ,שיווק
אים  -טכנוללוגיה ,שירות
רובד התהליכים מתייחס לההיבטים הבא
לרובד זה כוללים  -תמהיל
ד
ומכיררות ,מוצרים ורגולציה .ההיעדים המתיייחסים
ת כוללת,
מעה של תפייסה שיווקית
מוצררים העונה לצרכי הלקוח  ,בנייה והטמ
מול לקוח
פלטפורמות מכירה ושיוווק ישירות מ
ת
ח
תהלייכי מכירה חדדשניים ,פיתוח
ארגוני תומך סינרגיה,
שירות פנים א
מותאם לערוצצי ההפצה ,ש
הקצה ,שירות המ
ה
תפעוליות תומכות ייעעול ואמינות וכד'.
ת
מערככות
של מצויינות בשירות,
חדשנות מתיייחס למומחיוות ,תרבות ש
רובד הלמידה והח
ת ארגונית וככד'.
שיפור תהליכי בקרה ,התייעלות
להשגגת היעדים האמורים ,תפעעל החברה ,בבין היתר ,להררחבת מתן השירותים
מנהלים תוך מתן פתרונות
ם
טוחי
סיוניים ,בשיררותי ניהול הסדר ובביט
הפנס
הסינרגיה הקייים בקבוצה.
ש פוטנציאל ה
כולליים לצורכי הללקוח ומימוש
טחים בקרנות הפנסיה ,תפפעל החברה ללמיקסום
במסגגרת הרחבת מעגל המבוט
המעסיקים הקיימים לקרנות
ם
מקרב
ב
טרפים
טחים המצט
פוטנציאל המבוט
סיה שבניהולה ולמוצרים נוספים של הקבוצה .בננוסף ,תמשיךך החברה
הפנס
טחים ביטוח ,לשם הרחבבת מעגל
בעריכת קורסי פנסיה לסוכניי מנורה מבט
הביטוח.
צעות סוכני ה
שים לקרנות ההפנסיה באמצ
טרפים החדש
המצט
שפעת הסדרי פנסיית
כניסת הבנקים ללתחום הייע וץ הפנסיוני והמשך הש
ת
סכון פנסיוני ארוך טווח במסלול
מאפשרת חיס
בה ,בשילוב החקיקה המ
החוב
בתי בלבד ,פפותחת בפניי קרנות הפננסיה אפשרוות לצירוף מ
הקצב
מבוטחים
ת החברה
ם בעבר בקררנות פנסיה .משכך פועלת
חדשיים ,אשר לא היו מבוטחים
צעות ערוצי ההפצה הש ונים מול אווכלוסייה גדוולה שהצטרפפה בעבר
באמצ
של מוצרי
בכובעם כיצרנים ש
ם
צרים שנוהלו בידי התאגיידים הבנקאייים,
למוצ
לתגמולים ולפיצויים וקרנות
ם
גמל
ל
חיסככון ארוך טווח )ניהול קופות
הכלים )ידע ומוצר(,
קשר זה פועעלת החברה להקניית ה
השתלמות( .בהק
השינויים
הטוב ביותר עם ה
ב
פשרו למתווככים הרלבנטייים להתמודד באופן
שיאפ
את הפתרון האוופטימאלי עבבורו.
ויעניקו לצרכן ת
המידע אינו ודאי לגבי
תיד ,וככזה ,ה
עיל הינו מידעע צופה פני עת
המידדע המובא לע
קו .המידע הצצופה פני עתידד מבוסס
העתייד ,ועלול שלא להתממש ,כולו או חלק
תאריך הדוח ,וכולל הערככות של הקבבוצה או
מידע הקיים בקבוצה בת
על מ
ת שונות
נכון לתאריך הדדוח .התוצאות בפועל עעשויות להיות
ן
כוונות שלה
ממידע זה ,בבין היתר,
מוערכות או משתמעות מ
פן מהותי מן התוצאות המ
באופ
המפורטים לעיל.
ר
בשל שינויים שיחולו בגורמי ההסיכון
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טוח כללי
 8.15.3אסטטרטגיה בביט
 ,14%והיא
שוק של כ% -
ח ,הגיעה הקבבוצה לנתח ש
נכון למועד הדוח
הביטוח הכללי ,ן
ח
תחום
בת
שנת 2012
מדה כמבטח השלישי בגודדלו בתחום הביטוח הכלליי .המיקוד בש
שוומרת על מעמ
הכללי ,בין הייתר ,תוך
טח השלישי בבגודלו בתחוום הביטוח ה
מעמדה כמבט
יה יה בשימור מ
סקים גדולים ..כמו כן
של שומרה ווהגדלת נתח השוק בעס
יכולותיה ואיכותה ש
ה
ניצצול
שונים ושיפורר שיעור
תיימשך מדיניות שיפור פיזור תיק ההביטוח בין הענפים הש
מהגדלת כמות הסוככנים העובדים עימה,
ת
תגיע
הררווחיות .צמיחת הקבוצה בתחום זה ת
הפסדיים לאורך זמןן .בתחום הטיפול בתביעעות תמשיך הקבוצה
ם
תווך ניפוי סוכנים
ת לייעול
מוש במערכות ממחושבות
לההתמקד בשיררות יעיל למבבוטחים תוך הרחבת השימ
מול ספקים.
הטטיפול בתביעוות ובעבודה מ
טוח רכב חובהה
תחום פעילות ביט
ם
8.15.33.1
המבוגרים
של הנהגים ה
בתחוום זה מתכווונת הקבוצה להתמקד בפפלח השוק ש
חיות בתחום .המודל התעעריפי של
כוונה לשמר ולשפפר את הרווח
ה
יותר ,מתוך
,
מנעות מביטווחים קבוצתייים ,בהם
מטרה זו .ההימ
צורך השגת מ
הקבווצה מכוון לצ
ה לצמוח
מצפה הקבוצה
שיעורי הרווחיות מוטלים בספפק ,תימשך .בסך הכול מ
הצמיחה בשווק כך שנתח השוק שלה בתחום זה יגגדל מעט
מעט מעל לקצב ה
בשנת .2012
ת
ש
טוח רכב רכוש
תחום פעילות ביט
ם
8.15.33.2
נתח השוק של הקבוצה בתח
חום הרכוש נמוך מנתח השוק הכללי שלה,
נתח זה ,תוך הק
טרטגיית הקבבוצה לשנים הבאות היא להגדיל ח
ואסט
קפדה על
נאותה.
ה
חיתומיות חיוביות ורוווחיות
ת
אות
תוצא
8.15.33.3
כללי אחר
י
תחום ביטוח
ם
טוח רכוש
תחום פעילות ביט
ם
חום הרכוש נמוך מנתח השוק הכללי שלה,
נתח השוק של הקבוצה בתח
ה.
טרטגיית הקבוצה לשנים ההבאות היא להגדיל נתח זה
ואסט
הפתרונות
הקבווצה תתמקד במקסום ההגישה שלה ללקוחות ,בבאמצעות ה
ה.
השוננים הקיימים בקבוצה ,על מנת לצמוח בבפלח שוק זה
טוח חבויות
תחום פעילות ביט
ם
בתיק ביטוח החבבויות של
ק
חי הדירקטוררים ,ימשיכו להוות מוצר מרכזי
ביטוח
ה.
חי שוק ספציפיים בענף זה
הקבווצה ,תוך מינווף התמחות ההקבוצה בפלח
להציע פתרון ביטווחי מקיף
ע
קבוצה
ם תמשיך הק
באשר לענפי החבבויות האחרים
חבויות.
למבווטחים ,שיכלוול ביטוחי רכ וש וביטוחי ח
חום ביטוח ברריאות
 8.15.4אסטטרטגיה בתח
תי בשוק
חקן משמעות
טגי של הקבוצה בביטוח בריאות הוא להיות שח
הייעד האסטרט
ביטטוחי הבריאות הפרטיים.
בוצה נוקטת כדי להשיג יעעד זה הינה:
הפפעילות שהקב
הלקוחות
קדם לצרכי ה
שים בתחום הבריאות תוך מענה מתק
 .1פיתוח מוצרים חדש
ובעולם.
.
תחויות בתחום הרפואה ב ארץ
ולהתפת
אדם מוביל בענףף ופיתוח
צעות הנהלת התחום ועובבדיו על ידי גיוס כוח ם
 .2התמקצ
מקצועי וניהולי של ככח האדם הקקיים.
י
הקשר עם הסוכנים
השירות ללקווחות ולסוכני ם והעמקת ה
 .3שיפור ה
והעובדים באמצעות הדרכות
ם
 .4שיפור המקצועיות והמומחיות של הסוכניים
כל השנה.
מקצועייות במהלך ל
הרחבת הפעיילות של
סוכנים חדשים וה
ם
 .5הרחבת מערך המכיירות על ידי גיוס
סוכנים קיימים למכיירות בריאות..

א 162 -

ם בקבוצה על מנת למנף את מוצרים הבבריאות.
אגפים אחרים
סינרגיה עם א
 .6יצירת ס
 8.15.5בקררה
שאבים לשיפור מערך הבבקרה הכולל בקבוצה
בככוונת הקבוצה להמשיך וולהשקיע מש
וב פרט באגפים העסקיים וככן לצורך חיזווק הבקרה הפפנימית על הדדיווח הכספי .השקעת
מעה של
צעים מיכונייים ותוך הטמ
מו גם באמצ
הממשאבים תהיה במונחי ככוח אדם ,כמ
תודולוגיות מקובלות בתחום זה.
מת
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חלק ה' -
ח
אגידי
טר תא
משט
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שטר תאגידדי
 .9מש
הביטוח והוא מתייחס למבבטחים בקבוצצה בלבד.
חללק זה ניתן עלל פי הוראות המפקח על ה
טוריון וועדותיו
 9.1כללי  -ישייבות הדירקט
9
בדבר ועדות הדיררקטוריון
ר
הדירקטוריון בשנת הדוח ומידע
בות מליאת ה
להלן מידדע בדבר ישיב
שקעות:
וועדות הש
דיירקטוריון

שם החברהה
מנורה מבטטחים
ביטוח

מספר ישיבות
ר
14

14

ועדדות
מס' דירקטורים
משתתפים
בין  6ל8 -

סוג הוועדה
ביקורת

3-4

השקעות תללויות
תשואה

5

אינן
השקעות שא
תלויות תשוואה

3

solvenc
מאזן וcy -
II

3-4

תגמול

22

אשראי

14

מספפר החברים
בוועעדה

24

3
3

155

17

מספר
ישיבות
ומועדיהן
15
32
21

200

9
1

16

18

19

21
23

20

25

להלן מועדי הישיבוות;30.05.2011 ;26.05.2011 ;01.05.2011 ;30.03.2011 ;24.03..2011 ;27.02.2011 ;07.02.2011 ;26.01.2011 :
ן
.26.12.20011 ;24.11.2011 ;26.09.2011 ;28.08.2011 ;21.007.2011 ;26.06.2011
15
עד לליום  001.10.2011מנתה ועדת ה
הביקורת של מננורה מבטחים בביטוח )להלן ,בס"ק זה" :החבררה"( ארבעה חבברים .ביום
קטוריון החברהה ,בשל מינוי ללתפקיד בחו"ל .ביום  03.10.2011אישרה
 01.10.2011פרש ממר ישראל )איזיי( תפוחי מדירק
סיפה הכללית אאת מינויו של ר
האס
מר חיים אהרון ,ככדח"צ ,במקומו ,,ובהתאם מונה כחבר ועדת הבביקורת.
16
להללן מועדי הישיבבות;20.7.2011 ;19.6.2011 ;15.5.2011 ;3.4.22011 ;22.3.20111 ;27.02.2011 ;30.01.2011 ;055.01.2011 :
) 19.09.2011 ;4.9.2011 ;25.008.2011 ;24.077.2011 ;21.07.2011ההחלטה בכתב((; ;01.12.2011 ;21.11.2011 ;27.10.2011
.25.12.2011
17
שה חברים,
של החברה חמיש
מכהנים בוועדת השקעות תלויוות התשואה ל
פרסום הדוח ,מ
נכון ליום  31..12.2011וכן למועד פ
ן
מתווכם  4נציגי ציבבור.
ת;06.04.2011 ;23.03.2011 ;10.03.2011 ;9.003.20110 ;23.02..2011 ;9.02.20110 ;26.01.2011 ;12.01.2011 :
 18להלן מועדי הישיבות
;07.07.2011 ;29.06.2011 ;21.06.2011
2
;15.006.2011 ;01.06.22011 ;18.05.2011 ;18.05.2011 ;04.05.2011 ;17.004.2011 ;14.04.2011
;17.11.20111 ;9.11.2011 ;26.10.2011
2
;5.10.2011 ;26.09.22011 ;7.09.2011 ;24.08.12 ;100.08.2011 ;27.007.2011 ;13.07.2011
.21.12.2011 ;14.12.2011 ;07. 12.2011 ;23.11.2011
ת;19.05.2011 ;02.05.2011 ;17.04.2011 ;07..04.2011 ;04.04..2011 ;21.03.2011 ;21.02.2011 ;31.01.2011 :
 19להלן מועדי הישיבות
;20.11.2011 ;31.10.2011 ;06.10.2011
0
;03.110.2011 ;29.08.22011 ;16.08.2011 ;25.07.2011 ;30.06.2011
3
;23.006.2011 ;30.05.22011
.22.12.2012
2
;19.112.2011 ;30.11.22011
20
ס"ק זה" :החברה"( שלושה חבברים .ביום
עד לליום  001.10.2011מנתה ועדת המאזן של מנורה מבטחים בייטוח )להלן ,בס
 26.09.2011מונה אאורי קויאטק לוועדת המאזן ,במקומו של ה""ה ישראל )איזי( תפוחי )דח"צצ( ,שפרש מתפפקידו ביום
 .01.10.2011נכון לייום  ,31.12.2011וכן למועד פרסום הדוח ,מונה ועדת המאזן אררבעה חברים.
21
להלן מועדי הישיבוות;22.08.2011 ;20.07.2011 ;26.05.2011 ;23.05.2011 ;22.03..2011 ;21.03.2011 ;9.03.20110 ;06.02.2011 :
ן
.21.11.2011
22
טוח ,ביום
בפרט לאור סעיפים  117ו)2772 -ג( ,החליט דדירקטוריון מנוררה מבטחים ביט
לאור תיקון  16לחווק החברות ,וב
ר
תגמול ,לפרטים רראה סעיף .99.2.6
 ,26.066.11על ביטוללה של ועדת הת
23
הישייבה התקיימה בביום 14.03.2011
טחים ביטוח )לההתחייבויות תלויות תשואה וה
פת למנורה מבט
 24ועדת האשראי היננה ועדה משותפ
התחייבויות שאינן תלויות
תשואה( ,למנורה מבטחים גמל )חברה קשורה של החברה( ,ולמנורה מבטח
חים פנסיה וכן לשומרה )"ועדדת אשראי
משותפת"( .במהלךך שנת  ,2011לא חל שינוי בהרכב הוועדה.
25
להלן מועדי הישיבוות;29.6.2011 ;6.6.2011 ;9.5..2011 ;11.4.2011 ;28.2.2011 ;228.2.2011 ;14.2..2011 ;31.1.20111 ;5.1.2011 :
ן
;5.12.2011 ;21.11.2011 ;14.11.2011 ;100.10.2011 ;12.99.2011 ;1.9.2011 ;21.8.2011 ;15.8.2011 ;26..7.2011 ;18.7.2011
.19.12.2011
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מנורה מבטטחים
פנסיה

8

26

8

ביקורת

3

7

השקעות תללויות
תשואה

5

32

מעקב אחר מקבלי
נכות
פנסיית ת

3

1

3

20

אשראי
12

32

בין  7ל8 -

33

שומרה

30

ביקורת
אינן
השקעות שא
תלויות תשוואה

3

12

מאזן

5

4

3

20

Solvency II

3

5

31

34

4

37

28

29

8

אשראי

26

27

35

36
38

39

ת.27.12.20111 ;23.11.2011 ;31.10.2011 ;24.08.2011 ;04.077.2011 ;25.05.20011 ;23.03.2011 ;30.01.2011 :
להלן מועדי הישיבות
ן
27
ת.27.12.2011 ;23.11.2011 ;255.09.2011 ;24.088.2011 ;25.05.20011 ;23.03.2011 ;30.01.2011 :
להלן מועדי הישיבות
ן
28
ראה הערה  19לעיל..
29
עדה התכנסה ביוום .04.07.2011
הווע
 30ראה הערה  22לעיל.
31
ראה הערה  26לעיל..
32
ת:
להלן מועדי הישיבות
ן
33
המכהן גם כמנכ""ל שומרה,
מר דני יצחקי ,ה
עד לליום  222.12.2011מנה דירקטוריון שומרה  8חבברים .ביום  22.12.22012הודיע מ
חברים.
הדירקטוריון  7ח
על פרישתו מדירקטטוריון שומרה ,וומיום זה מונה ה
34
ת.29.12.20011 ;17.11.2011 ;22.08.2011 ;233.06.2011 ;17.044.2011 ;13.03.20011 ;28.02.2011 ;27.01.2011 :
להלן מועדי הישיבות
ן
35
להלן מועדי הישיבוות;22.08.2011 ;31.07.2011 ;23.06.2011 ;25.05.2011 ;17.04..2011 ;15.03.2011 ;17.02.2011 ;27.01.2011 :
ן
.22.12.2011 ;17.11.2011 ;27.100.2011 ;22.09.2011
36
ת.15.111.2011 ;16.08.20011 ;22.05.2011 ;13.03.2011 :
להלן מועדי הישיבות
37
ה
ראה הערה  22לעילל.
38
ראה הערה  26לעיל..
39
ת.222.12.2011 ;31.077.2011 ;25.05.20011 ;15.03.2011 ;27.01.2011 :
להלן מועדי הישיבות
ן
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 9.2ועדות דיררקטוריון
9
תפקידיהן
ם שבקבוצה קיימות ועדות דירקטורייון שונות כמפורט בטבללה לעיל שת
במבטחים
ם הינם:
העיקריים
 9.2.1ועדדת ביקורת
קבות תיקון  16לחוק הפפיקוח על
טחים בקבוצהה הוקמו בעק
הביקורת של המבט
ת
ועעדות
חובה זו בדומה לחברות
ה
סיים )ביטוח(( ,תשמ"א 19881-שהחיל עליהן
שיירותים פיננס
ה ,אישור
קי של החברה
אמונה על בדייקת ליקויים בניהול העסק
ועדת הביקורת א
ת
ציבבוריות.
מערך ביקורת הפנים ,דיון בבנושאים
ך
ת של
תווכנית העבודדה השנתית והרב שנתית
)ביטוח()דירקטוריון ווועדותיו(,
ד
תים פיננסיים
תקנות הפיקווח על שירות
הממפורטים בת
שענות על
תשס"ז)) 2007-להלן" :תקנוות דירקטוריוון וועדותיו"( ,זאת ,בין היתר ,תוך היש
הת
החשבון המבבקר של החברה ומתן
דוחחות המבקר הפנימי והתייעצות עימו ועם רואה ה
קב אחר ביצווע תכנית
שנמצאו ומעק
קטוריון בדבר הדרכים לתיקקון ליקויים ש
הממלצות לדירק
הבביקורת ויישום ממצאי הדוחות של מבקר הפנים .בנוסף ,ועדת הביקוורת דנה
אישורה לפי כל דיין ובפרט
ה
וממחליטה בעסקאות של החברה הטעוננות סיווגה ו/או
בההתאם להוראות סעיף  117לחוק החברוות.
ח הוראה
משנת  ,2004לנוכח
ת
תפקידה
מבטחים פנסייה מכהנת בת
ועעדת הביקורת של מנורה מ
התשכ"ד-
קופות גמל( ,ה
שור ולניהול ק
בננושא זה הקבועה בתקנות מס הכנסה ))כללים לאיש
ה מכהנת
של מנורה מבבטחים פנסיה
תקנות קופות הגמל"( .ועדדת הביקורת ש
) 19664להלן" :ת
עץ לדירקטורריון בנושאים הנוגעים
ם כוועדת התגמול ,שתפקיידיה הינם ,ב ין היתר ,לייע
גם
הביקורת
סקה של נושאי משרה .בנוסף ,ועדת ה
וכן בתנאי העס
לממדיניות השכר בחברה ן
על הדוחות הככספיים ובחווות דעתו
ת הביקורת ע
טחים פנסיה דנה בנאותות
שלל מנורה מבט
הגשתם לאישוור הדירקטוריון.
בון המבקר לעניין אותם דדוחות לפני ה
שלל רואה החשב
סטרו(
תלויות תשואה )נוס
ת
שאינן
 9.2.2ועדדת השקעות ש
לממנורה מבטחיים ביטוח ועדדת השקעות ננוסטרו שמונתה בהתאם ללחוק הפיקוח
ח ותקנות
שקעות שאינןן נובעות
דררכי ההשקעה .ועדת ההשקעות נוסטר ו הינה ועדה לניהול ההש
תלויות התשוואה.
מההתחייבויות ת
קעות ,במסגררת מדיניות ההשקעות
הם קביעת מ דיניות ההשק
ה ,בין היתר ,ה
תפפקידי הוועדה
מות טרם
קאות מסוימ
שור סוגי עסק
שקבע הדירקקטוריון; איש
הככוללת של התאגיד כפי ש
קביעת נהלי השקעעה ,בקרה ומעעקב לגבי
ת
שונים,
סי השקעה ש
ושעורי אחזקה בנכס
י
ביצצוען,
שום מדיניות ההשקעה שננקבעה.
ייש
הלוואות לסווכני הביטוח ,בהתאם
ת על מתן הה
טרו ,מפקחת
השקעות נוסט
בננוסף ,ועדת ה
מפקח לעניין זזה.
עים בחוזר המ
תנאים הקבוע
לת
חות אחת
טרו הינה לפח
שקעות נוסט
בההתאם לתקנות ההשקעה ,תדירות ישיבבות ועדת הש
לחחודש.
 9.2.3ועדדות השקעות תלויות תשואה )"משתתפפת" ופנסיה(
ת "משתתפת" שמונתה בהתאם לחוק הפיקוח
עדת השקעות
לממנורה מבטחים ביטוח וע
קעות של
מדיניות ההשק
תר ,קביעת מ
קידי הוועדה הינם ,בין הית
תקנות דרכי ההשקעה .תפק
ות
חייבויות תלוויות תשואה במסגרת המדדיניות הכולללת שקבע
הככספים העומדדים כנגד התח
ההשקעה השונים שבבפוליסות
ה
שקעה למסללולי
בפרט קביעת מדיניות ההש
הדדירקטוריון וב
שעורי אחזקה בנכסי
שור עסקאות מסוימות טררם ביצוען וש
הממשתתפות בררווחים; איש
ם שונים
שליטה בתאגידים
ה
מצעי
ם; החלטות הנוגעות ללשימוש באמ
שקעה שונים
הש
השקעה ,בקררה ומעקב לגבבי יישום
עות כאמור; קקביעת נהלי ה
סגרת ההשקע
הממוחזקים במס
ה.
מדדיניות ההשקעות שנקבעה
אות חוק קופפות גמל
ת שמונתה בהתאם להורא
עדת השקעות
לממנורה מבטחים פנסיה וע
קופות הגמל( .תפקידי
מות בתקנות ק
ח הוראות דומ
האמור ,מכוח
קיקת החוק ה
)ופפעלה לפני חק
שבניהולה של מנורה
טו לעיל ,בכלל הנוגע לקוופות הגמל ש
הוועדה דומים לאלו שפורט
ההשקעה שבההן.
פנסיה ולמסלולי ה
ה
מבבטחים
ם ארבעה
אשר זהותם זזהה בכל הוועעדות ,מתוכם
שה חברים ,א
כי ום ,מונות הוועדות חמיש
משותפות.
מות ישיבות מ
נצציגי ציבור .הווועדות מקיימ
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אה הינה
תלויות תשוא
ועדות השקעות ת
ת
שיבות
בההתאם לתקנוות ההשקעה ,תדירות יש
שבועיים.
לפפחות אחת לש
שותפת
 9.2.4ועדדת אשראי מש
ש אוגוסט  ,2007שעניינם ניהול סיכוניי אשראי
מפקח מחודש
אות חוזרי המ
בההתאם להורא
עמדת אשראיי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים ותשתית
השקעות והע
אגגב פעילות ה
המלצת ועדוות ההשקעה ,אישרו
מקצועית ותפעולית ,ובהמשך לה
ת
תמיכה ניהולית
לת
משותפת
הדדירקטוריונים של הגופים המוסדיים בבקבוצה את הרכב ועדת האשראי המ
התחייבויות שאינן תלוייות תשואה( ,,למנורה
ת
לחחברה )להתחיייבויות תלויוות תשואה ול
טחים פנסיה ולשומרה.
קשורה של החברה(( ,למנורה מבט
ה
חברה
מבבטחים גמל )ח
אשר אינו
פעילות השקעות א
ת
אי אגב
הווועדה אחראיית על אישור מראש של ההעמדת אשרא
מדיניות האשראי שאושרה
ת
ועל פי
סמכויות שההוקנו לה ל
מוחרג ,בהתאם לס
,
שראי
אש
קעה ובדירקטוריונים של ההגופים המוסדדיים.
בו ועדות ההשק
האשראי.
חים בתחום ה
מי שהינו בעלל מומחיות ווניסיון מוכח
שראי יהיה מ
חבבר ועדת אש
שניים הם נציגגי ציבור.
ועעדת האשראי מונה  3חבריים ,מתוכם ש
Solvency II
 9.2.5ועדדת מאזן וI -
מאזן ,בהתאם לתקנות
מרה ועדות מ
דירקטוריון החברה ודיררקטוריון שומ
ן
שנת  2007מיננו
בש
הדדירקטוריון ווועדותיו וחוק החברות .תפפקידי הוועדוות הינם ,בין היתר ,לדון ולהמליץ
של החברה ,לפי העניין,
בפפני דירקטוריון החברה בננושאים הנוגעעים לדוחות הכספיים ל
הדוחות הכספיים ,הבקרות
ת
מדנים אשר נעשו בקשר עם
ערכות והאומ
וב כלל זה ההע
ם ,סקירת
בדוחות הכספיים
ח
ונאותות הגילוי
ת
מות
שורות בדיווח הכספי ,שלמ
הפפנימיות הקש
שבונאית
החשבון המבקר ,המדיניות החש
ן
מיות ,חוות דעתו של רוואה
הבבקרות הפנימ
תאגיד .יצוין ,כי ועדת
אי שיושם בעעניינים המהוותיים של הת
פול החשבונא
שאאומצה והטיפ
הממאזן אינה ועדת הביקורת של החברה.
 ,Sהסמיך
היערכות לSolvency III -
חודש יולי  20008בנושא ה
בההתאם לחוזר הפיקוח מח
דיררקטוריון מנוורה מבטחים ביטוח ,בחודדש אוקטובר  ,20088את ועדדת המאזן שלל החברה
החברה ליישום דיירקטיבת
ה
פיקוח ובקרה על תהליך היערכות
ח
אחראית על
ת
לההיות
 .Solvency IIהוועדה מתככנסת מעת ללעת ,לפי הצוורך ,מספר פפעמים בשנה ..הוועדה
טוריון ,לפי הצורך.
מדדווחת לדירקט
ה  3חברי
עדת  ,Solvvency IIהמונה
אוגוסט  ,2008הסמיך דירקטוריוון שומרה וע
ט
בחחודש
תתכנס מעת לעת ,לפי ה
דיררקטוריון ,ביניהם דח"צ אחד ,אשר ת
הצורך ,מספרר פעמים
שנה.
בש
 9.2.6ועדדת תגמול
הינם ,בין
תגמול .תפקידדי הוועדה ה
בחחודש יולי  20007מינה דיררקטוריון הח ברה ועדת ת
מדיניות השכר בחבררה וכן בתנאיי העסקה
ת
הייתר ,לייעץ לדדירקטוריון בננושאים הנוגעעים ל
ובפרט לאור סעיפיים  117ו-
ט
חברות,
שלל נושאי משררה .עם זאת ,ולאור תיקון  16לחוק הח
של ועדת התגמול ,תוך
על ביטולה ש
החברה ,ביום  ,26.06.2011ע
)2772ג( ,החליט דירקטוריון ה
אי כהונה והעעסקה של
הנוגעות לתנא
ט עסקאות ה
קבביעה כי עסקאות עם בעללי עניין ובפרט
אי משרה ידדונו ויאושרו ,לפי העניין ,בוועדת
מול של נושא
שאי משרה וומדיניות תגמ
נוש
הבביקורת ,בהתאם להוראות הדין.
תה בשנת  ,20010ועדת
נושאי משרה ,מונת
י
שומרה ,ועל ררקע חוזר המפקח בנושא תגמול
בש
עדת תגמול ללדון בדיווחי המנכ"ל,
של החברה .תפקידה כווע
הבביקורת כוועדדת התגמול ש
ת ולייעץ
לעעקוב ולפקח על אופן יישום מדינניות השכר בפועל ולגבבש המלצות
לפי דרישתו.
תחום זה ,י
לדדירקטוריון בת
סיית נכות
 9.2.7ועדדת מעקב אחר מקבלי פנס
עדת מעקב אחר מקבלי פנסיית נכוות ,הפועלת בהתאם
חים פנסיה וע
לממנורה מבטח
ה.
לההוראות הממוונה בנושא זה
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ת
 9.3קצין ציות
9
מחייב מינוי של קצין
על הגופים ההמוסדיים בקבוצה איננו מ
על אף כיי ההסדר התחיקתי החל ע
הלן.
ת ,כמפורט לה
צה קציני ציות
מינו הגופים המווסדיים בקבוצ
 ,(Compו
ציות )pliance Officcer
קיקה( ,התשעע"א2011-
הגברת האכיפפה בשוק ההוון )תיקוני חק
בחודש א וגוסט  ,2011חוקק חוק ה
של הממונה וומקנה לו
מכויות הפיקווח והאכיפה ש
היתר ,את סמ
)להלן" :החחוק"( .החוק מרחיב ,בין ה
ת הפרות,
החוק רשימת
קן בכפוף לצ ו שיפוטי( .בנוסף ,קובע ה
ירור מנהלי )חלק
סמכויות פיקוח וב ר
אשר בגינן מוקננית לו הסמככות להטלת עיצום כספי )סמכות
ר
במסגרת התוספת הראשונה,
ספי ותוך
חוק( ,תוך הגגדלת סכומי העיצום הכס
מת גם עובר לחקיקת הח
שבעיקרה הייתה קיימ
מהפרה או קבביעת עיצום על תנאי
קציה חליפית של התחייבוות להימנע מ
קביעת אפפשרות לסנק
חתתו .בנוסףף ,נקבעה
יקול הדעת להפח
וכן תוך פפירוט ההליכיים בקשר להטלת עיצום כספי וש ל
של חובת
תוך קביעת חזקת הפרה ש
של מנכ"ל או שותף בתאגייד מפוקח ,ת
בחוק חובבת פיקוח ל
הטיל עיצום כספי ,למעט אם וככל
הפיקוח בבהתקיים הפררה של הוראות כאמור ותווך סמכות לה
מו-כן ,נקבע ככי אין לבטח במישרין
ת אכיפה"( .כמ
שנקבעו ננהלים מספקים למניעת הפפרות )"תכנית
תשפה ולא תשלם במישרין
ה
או בעקיפפין אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו וכך גם החבררה לא
שוק ההון
על אדם אחרר .להרחבה בבעניין הגברת האכיפה בש
ספי שהוטל ע
או בעקיפפין עיצום כס
ראה סעיףף  8.2.2לעיל.
ת בגופים
טת חוזר שעניינה ניהול סיכוני ציות
יצויין ,כיי בחודש ינואר  ,2012פוורסמה טיוט
קף תחילתה צצפויה מיום  1בינואר
טה ,אשר אם תכנס לתוק
מוסדיים .בהתאם להווראות הטיוט
ציות והאכיפה הפנימית.
מנות אחראי למערך ה ת
 ,2013יהיהה על הנהלת גוף מוסדי למ
ביטוח
ח
מנורה מבבטחים
ת ,בהיקף
מנורה מבטחים בייטוח את עו""ד רונה לרר לקצינת ציות
ה
בחודש דצצמבר  ,2010מינתה
האו"ש ורגולצציה .עו"ד
תר ,לתחומי ה
חראי ,בין הית
לחבר הנהלה האח
ר
משרה מללא ,ובכפיפות ישירה
רשות ניי"ע ,וכיהננה משנת
ת
לרר הינה בעלת רישיוון עריכת דין ורישיון משו וק השקעות מטעם
שורה של
סיכונים וקצינת ציוות של מנורהה מבטחים פפיננסיים בע"מ ,חברה קש
ם
 2008כבקקרית
 2009עד למינויה ,כאמור.
2
ובריאות ,משנת
,
אגף ביטוח ח יים
סיכונים של א
החברה ,ווכן כבקרית ס
הציות מפקחת עלל עמידת
ת
בביקורת חקיררתית .במסגררת תפקידה ,קצינת
בנוסף ,עססקה בעבר ב
טיפול בהם בבאמצעות
ת" ,ניטורם וט
אות הדין ופועלת לאיתורר "סיכוני ציות
החברה ועעובדיה בהורא
סדרת .תחום הציות מונה שני עובדים נוספים,
תכנית עבודה מוס
ת
מסגרת
ביצוע בקקרות ציות במ
הדין במנורה מבטחים
ממונה על קיוום הוראות ה
שמשת גם כמ
עו"ד לרר מש
מלבד קציינת הציות .ע
ה(.
חברות קשורות של החברה
גמל ובמנוורה מבטחים והסתדרות המהנדסים )ח
ת הדין באמצעים נוספים  -הוראות רגוולטוריות
טמעת הוראות
החברה פועלת להט
ה
כמו כן ,ה נהלת
התחומים
לראשי האגפים וה
י
ח כמבטח מוופצים
של מנורה מבבטחים ביטוח
הנוגעות ללפעילותה ש
קרות וכן
קביעת נהלים ובק
ת
ם הפועלים ליישומן בדררכים שונות לרבות באמצעות
הרלבנטיים
החברה ,באופפן חלקי,
החלו עובדי ה
ת הדרכות והכשרות לעובדים .במהלך שנת  2011ה
באמצעות
ציה.
אמצעות מעררכת ממוכנת לניהול רגולצ
דיווחי ציות בא
להעביר די
פנסיה
ה
מנורה מבבטחים
הנהלת ממנורה מבטחים פנסיה פועלת להטמ עת הוראות הדין באמצצעים שונים .הוראות
התחומים
שי האגפים וה
מופצים לראש
חים פנסיה מ
של מנורה מבטח
רגולטוריוות הנוגעות ללפעילותה ל
ת לבחינת
הלים ובקרות
עות קביעת נה
ם ,הפועלים ליישומן בדרככים שונות לררבות באמצע
הרלבנטיים
ם.
שרות לעובדים
הדרכות והכש
יישומן וכןן באמצעות ה
עו"ד אלון אללפרט ,סמנכ"לל ,היועץ
בחודש אאוגוסט  2011מינתה מנורה מבטחים פפנסיה את ע
חודש יולי  .2011עו"ד
כקצין הציות ,מח
ן
המשפטי ומזכיר החבררה של מנורה מבטחים פפנסיה,
אי תחום הררגולציה וחברר הנהלה
מבר  2010כייועץ משפטי ראשי ,אחרא
אלפרט כייהן עד לדצמ
במסגרת תפקידיו ,קקצין הציות פועל כדי לסייע לדירקטורייון מנורה
ת
שוקי הון.
י
של מגדל
ראשית ש
מבטחים פנסיה לכל דרישות
ם
הפעילה להבטיח צציות מצד מנורה
ה
הלתה
מבטחים פנסיה ולהנה
מנורה מבטחים פנסיה
עילותה של מ
תן דגש על פע
מנורה מבטחים פננסיה ,תוך מת
ה
הדין החלוות על
ולצורך הקטנת ההסתברות להפפרתן של הדררישות האמוררות ,גילוי מווקדם של
ך
מול לקוחחותיה,
ומנהליה לתביעות ווהפסדים
ה
סיה
שיפת מנורה מבטחים פנס
הפרת דררישות כאלה ,צמצום חש
מנורה מבטחיים פנסיה.
כספיים ,וושמירה על המוניטין של מ
שומרה
טמיע את
שנת  ,2006קלטה שומרה אחראית רגגולציה אשר מתפקידיה ליישם ולהט
בשלהי ש
מכהנת גם כייועצת המשפפטית של
הרגולטוריות השונות ,והחל משנת  2008היא מ
ת
ההוראות
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משפטית כקצצין ציות
עוזר היועצת המ
ר
 2009מינתה החבברה את
2
החברה .ככמו כן ,החל משנת
ולבצע מעקב אחרר יישומן.
ע
הוראות הדין
ת
ומסייע לה להטמיעע את
ע
הכפוף לאאחראית הרגוולציה
מרה בכל
אחר עמידת שומ
קב שוטף ר
הציות של שומרהה לבצע מעק
ת
נדרש קצין
ש
תפקידו,
במסגרת ת
שומרה והיועצת המשפטית
ה
מנכ"ל
עבודה שנקבעעה על ידי מ
הוראות ההדין ,וזאת ללפי תוכנית ע
ת השונות
כאחראית הרגולציה( .בנוסף ,אחרראי קצין הציוות לתיאום בבין המחלקות
ת
)המכהנת גם
חדשות ,לווידדוא הכרתן של הוראות דין קיימות
הוראות דין ח
בשומרה ,לשם היערכוות לעמידה בה
הינו בעל
מכהן בתפקיד עו"ד רועי בןן יוסף כקצין הציות של החברה ,אשר ה
ויישומן ב פועל .כיום מ
קצין הציות מועסק בחבברה במשרה מלאה ,ואין עובדים
רישיון עוו"ד מחודש מאי  .2009ק
מרה משמש כממונה על אבטחת מידעע ,לצורך
מערכות מידע בשומ
ת
חלקת
הכפופים לו .מנהל מח
אות המפקח בתחום זה .כמו כן,
הבטחת ייישום הוראות החוק בענניין הגנת הפפרטיות והורא
מעת לעת
כמבטחת מובאים ,מ
ת
מרה
הרגולטוריות השונות הנוגעות לפעיללותה של שומ
ת
ההוראות
התחומים
להנהלתה ולראשי ה
ה
טף
עת דירקטוריון החברה ,ובאופן שוט
ועל פי ההצורך ,לידיע
ת פרויקט
תר ,באמצעות
שבאחריותו וזזאת ,בין הית
הפועלים להטמעתן ,ככל אחד לגבי התחומים ש
ת המיכון של שומרה.
אמת מערכות
באמצעות התא
כתיבת נההלים מקיף וב
 9.4קוד אתי
9
קוד אתי.
בת והטמעת ק
הקבוצה פפועלת לכתיב
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ניהול סיככונים

 10מדיניות נ יהול הסיכוניים
0.1
ראה באור  38לדוחות הכספייים השנתיים.
לפירוט בננושא זה ה
 10תהליכי העעבודה
0.2
ראה באור  38לדוחות הכספייים השנתיים.
לפירוט בננושא זה ה
 10דיון בגורממי סיכון
0.3
כלכליים:
ם
סיכונים ממקרו
המדיני
 10.3.1שיננויים במצב ה
שראל בעסקי הביטוח
של מדינת יש
חשופה לשינויים במצב המדיני והביטחוני ש
ה
החחברה
מה ,עלול
חשות אירוע מדיני בטחוניי ,כגון מלחמ
אשית ,התרח
ההשקעות .רא
כממו גם בצד ה
ת בגין מקרים שהחברה מבבטחת )כגון ,ננזקי גוף(.
לג רום להאטה כלכלית ולהגגדלת תביעות
מדיני-בטחוניי עלולים
תוצאה מציפיייה לאירוע מ
שננית ,שינויים בשווקים הפיננסיים כת
לההשפיע על שווי נכסי החבררה והנכסים בבניהולה.
 10.3.2שיינויים במצב המשק
שפיע על
שק .מיתון במשק עלול להש
תעסוקה במש
חשופה למצב הכלככלי ורמת הת
ה
הקקבוצה
עליה בפדיון פפוליסות ביטוח חיים,
תר דרך ירידהה במכירות ,ע
הייקף עסקי הביטוח ,בין הית
חידות השתתפפות בקרנות נאמנות ועליה בהיקף תבביעות .כמו ככן ,הרעה
קוופות גמל ויח
הפיננסיים ויכולת הפירעון של
ם
סים
שוק של הנכס
להשפיע על שווי הש
ע
בממצב המשק עלולה
שופה הקבוצה .
גופפים בישראל שאליהם חש
 10.3.3סייכון שוק
מכשירים פיננסיים וה
ם
של
שווים ההוגן ש
סייכון זה נובע משינויים בש
התחייבויות בביטוחיות
שער חליפין ,שיעור
תוצאה מתנוודתיות של גורמי השוקק כגון שיעור ריבית ,ש
כת
ובשוק העולמי .שינוי בגורמי סייכון אלה
ק
מקומי
האאינפלציה ,מדדדי מניות ונדדל"ן בשוק המ
סים אותו
סטרו( ,התחייבויותיה ושוווי תיק הנכס
נכסי החברה )נוס
י
שוי להשפיע על שווי
עש
ה ,קופות
בור עמיתים//מבוטחים )פ וליסות תלויות תשואה ,קרנות פנסיה
הייא מנהלת עב
שתלמות( ושבבגינו היא גוב ה דמי ניהול.
גממל וקרנות הש
מי ניהול
מררכיב משמעותי בהכנסות החברה נובעע מהכנסות מדמי ניהול .הכנסות מדמ
מהתשואה המושגת עלל הנכסים
ה
קף התיק המננוהל )"דמי ניהול קבועים"( ו
מוושפעות מהיק
סות שהופקו עעד שנת ) 22003כולל(.
שבבניהול החבררה )"דמי ניהוול משתנים"(( ,לגבי פוליס
תשואה ריאללית שנתית .תשואה
חושבים כפוננקציה של ת
המשתנים מח
דממי הניהול ה
תידית עד
שלילית תפגע בהככנסות החברהה בתקופה השוטפת ואף בתקופה עת
ת
ריאאלית
חים .במוצרי ביטוח חיים וקופות גמלל מבטיחי
תשואה ריאלית חיוובית למבוטח
ה
לההשגת
המרווח הפיננסי שלל החברה
ח
האמורים על
ם
עה של שינוי בגורמי הסייכון
שואה ההשפע
תש
התשואה
מיתים לבין ה
מבוטחים/עמ
תשואה שאליה התחייבהה החברה למ
)ה פער בין הת
אלו( גבוהה.
שההחברה השיגה על נכסים א
מה כלכלית בין נכסי
סיכון השוק עעלולים לגרום לאי התאמ
שיינויים קיצונייים בגורמי ס
השפעה על ערכם החשבוננאי אינה
החחברה והתחיייבויותיה ,בעיקר לאור העעובדה כי הה
משקפת את ההשפפעה על ערככם הכלכלי ,בפרט לגבי נכסים והת
תחייבויות
ת
בההכרח
ם.
שאאינם סחירים
השוק שלהם עלוול להיות
ק
אשר מחיר
ר
מורכבים
סוגי נכסים מ
חשיפה מוגבלת לס
ה
לקקבוצה
שיפה לסיכון זה הינה
מוושפע ממשבררי אשראי עוללמיים או מקקומיים .לתארריך הדוח החש
זנייחה.
 10.3.4סייכוני אשראי
שונים וכן
אשראי וערבוויות לתאגידים וללווים ש
הקקבוצה משקיעה חלק מנככסיה במתן א
התקשרה
שונים עימם ה
בפפיקדונות .אי לכך ,פגיעה ביציבותם וככושר ההחזר של גופים ש
סיה.
עלולה להשפיע על ערך נכס
ם ,בנקים ומבבטחי משנה ע
החחברה ,כגון לוווים ,מנפיקים
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ם בתיקי
שראי סחירים
כממו כן ,נכסי אשראי הנייתנים מכספ י עמיתים ווכן נכסי אש
ה משינוי
שראי כתוצאה
הוגן ,מושפעיים משינויים במרווחי אש
צגים בשווי ה
הננוסטרו ,המוצ
בפפרמיית הסיכוון המיוחסת ללחברות הלווות/מנפיקים.
 10.3.5סייכוני נזילות
מימוש התחיייבויותיה
סייכון נזילות נובע מאי וודאות לגבי התזמון וההיקף של מ
ת ביטוח ,פדדיונות וזכויוות מבוטחים//עמיתים
של הקבוצה ,בבכללן תביעות
הבביטוחיות ל
ת בהיקף
לפרוע התחייבויות
ע
נכסים באותו מועעד .בהתאם ,צורך
ם
נוסספות ,כנגד זמינות
טסטרופה כגוון רעידת אדדמה ו/או
ת אירוע קט
עיקר בעקבות
ניככר במועד בללתי צפוי )בע
הוגן ,ו/או
ביחס לשווים הה
ס
סים עלול לגררום לשחיקה בערכם
מללחמה( על ידי מימוש נכס
מיית סיכון גבבוהה.
צה לגייס מקורות הון בפרמ
לדדרוש מהקבוצ
סיכונים עענפיים:
ת שימור התייק
 10.3.6רמת
סות בידי
טול והפדיון של פוליס
לאפשרות מימוש אוופציית הביט
ת
החחברה חשופה
ם ובריאות וחיסכון ארווך טווח .סייכון ניוד
עיקר בתחום ביטוח חיים
לקקוחותיה ,בע
בהחלטת לקוחותיה והציבור הררחב על העבררת הכספים שבניהול
ת
בטא
הככספים ,המתב
לקבוצה ממתחרים ,מושפע,
ה
ספים
החחברה לגורמים מתחרים בבשוק וכן עלל העברות כס
אפיקי חסכוןן שונים,
שינוי בטעמי הציבור לגבבי רמת החייסכון ו/או א
ביןן היתר ,מש
תחרים ,מהורראות רגולצייה המקלות על ניוד כספפי חסכון
מההתנאים המוצעים ע"י מת
חברה ועל
עה גבוהה על רווחיות הח
אררוך טווח ומררמת שירות .ללרמת שימור התיק השפע
טווח ארוך.
טוח וחסכון לט
העערך הגלום של עסקי הביט
 10.3.7סיככונים ביטוחייים
וביניהם סיכוני תוחלת חיים
ם
שונים
ת סיכונים ש
מוכרת פוליסות בייטוח המכסות
ת
הקקבוצה
חבויות בגין נזקי גוף
מחלות מקצוע( ,ח
ת
ת ,מחלות )ללרבות
ואריכות חיים( ,נכות
ת
)ממוות
רעידת אדמה( ,גנניבה ופריצה .חישוב
ת
ואאחריות מקצוועית ,אש ,ננזקי טבע )ללרבות
ח מתבצע
תם אירועים אשר החברה מכסה בפולייסות הביטוח
מרתם של אות
שככיחותם וחומ
עבר )של החברה ומבטחיי משנה(,
אקטואריות בהסתמך עעל ניסיון הע
ת
הערכות
ת
עלל ידי
סיכון נובע מככך שפרמיה שתגבה בגין פוליסות
טי הידוע .הס
טורי והמשפט
וההמצב הרגולט
שינויים בלתי צפויים
שייווצרו כתוצאה מש
ו
פיק כדי לשלם את התביעעות
ביטטוח לא תספ
ט בכיסויים בבהם יתכן פעער זמן משמעותי בין
תמחור ,בפרט
בגגורמי הסיכון שבבסיס הת
תמודדות
קטסטרופה המודל להת
ה
מככירת הכיסוי והתממשות הנזק/התביע ה .עבור סיכון
השכיחות
ת הסיכון למבבטחי משנה זאת בשל ה
בעיקרו על העברת
ו
בוסס
ם הסיכון מב
עם
מסוג זה.
של אירועים מ
החומרה הגבווהה במיוחד ש
הננמוכה למול ה
הערכת העתודדות ,כמו
מחור ו/או בה
ם שגויים בתמ
או בפרמטרים
שיימוש במודל לא מתאים א
תנודתיות
עתודות ,עלוללים לגרום לת
טור לגבי אופפן חישוב הע
שות מהרגולט
ם הנחיות חדש
גם
וההנחות המשמשות להערכת
ת
שוב הרזרבות נבדק מעת ללעת,
בררווחיות החבררה .אופן חיש
ת במידת
בפועל ומתעדכנות
ל
שנצבר
תידיות נבדקות גם הן מוול הניסיון ש
תביעות העת
הת
תה איננה
הצצורך .החברה מפרישה "פרמיה בחסר" במקרים שללהערכתה הפפרמיה שנגבת
תמכת לצורך ככך גם על
מסספקת לכיסוי הסיכון וההווצאות הכרוככות בניהולו ,ולעתים מסת
משנה.
ניססיון מבטחי מ
 10.3.8איירועי קטסטרופה
ה ,אירוע
אירוע בודד ,ככגון אסון טבבע )רעידת אדדמה( ,מלחמה
הקקבוצה חשופה לסיכון שא
תביעות במספפר תחומי פעעילות של
המונית יגרום להצ טברות של ת
ת
מגיפה
טררור גדול או מ
סית .אירוע רעידת אדמה ,לדוגמא,
מסכן את יצייבותה הפיננס
הקקבוצה בו זמננית בהיקף המ
התביעות בביטוחי חיים ובריאות
מית בהיקף ה
עותית פתאומ
עלייה משמע
עללול לגרום לע
אירוע קטסטררופה עלולה ללהיות השפעה עקיפה על החברה,
רכוש .כמו כן ,לא
ובבביטוחי ש
סיים ,פגיעה בנזילות ועליייה בחומרת תביעות בעננפי רכוש
כג ון ירידה בשווקים הפיננס
תוצאה מהתייקרות חומרי גלם ושככר בענף הבבנייה .הקבוצצה מטפלת בסיכוני
כת
ם .הסיכון
שנה במסגרת חוזים שונים
קטטסטרופה בעייקר ע"י העבררתם )חלקית(( למבטחי מש
סת על מודלל כמותי,
שנה ,המבוסס
ממבטחי המש
סוי הנרכש מ
הממהותי הוא ככי רמת הכיס
אדמה בישראלל.
אה מרעידת א
הנזק שיגרם בבפועל כתוצא
שמעותית מה
תההיה נמוכה מש
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 10.3.9שיינויים רגולטווריים
אות חוק ,תקנות והנחיות רגולטוריות שונות החלות על גופים מוסדיים
שיינויים בהורא
שות ,לדוגמא עבור מערכות מידע
כררוכים בהוצאות כספיות לליישום ההת אמות הדרוש
ים ישירות עלל התוצאות העסקיות בבענף .להלן דוגמאות
וכווח אדם ,ו/או משפיע ם
על מצבה הכספי של החבברה) :א(
טוריים אשר משפיעים ב אופן ישיר ע
שינויים רגולט
לש
שוטף )ג(
המשפיעות על התפעוול העסקי הש
ת
קביעת דרישוות
דרישות ההון )ב( ק
ת
הגגדלת
ת תעריפי
על החברה או על מוצריה ))ד( שינוי בכלללים לקביעת
שיינוי בחוקי מס החלים ל
הנמכרים
בעקרונות המוצרים ה
ת
תודה )ו( שינוי
בנוסחאות לחישוב עת
ת
ביטטוח )ה( שיננוי
ת ,תוכניות לקצבה(.
תוכניות הוניות
)ת
השיפוטי
י
שינויים באקלים
 10.3.10ש
תקדימים
תביעות ושינוי באקלים השיפוטי )ת
ת ,תשלום ת
עללות ההגנה כנגד תביעות
בחובם אי וודאות ועלולים
ם
טומנים
ם גורמים שט
בנוגע למוצרים בביטוחיים( הם
ע
שפטיים
מש
תובענות ייצוגגיות עקב
למגמה של ריבוי ת
ה
מודעת
צה .הקבוצה מ
לההשפיע על תוצאות הקבוצ
והתמחותם של עו"ד בבהם ,וכן
ם
טיים לביצוע תביעות אלה
שככלולם של הכלים המשפט
קוב אחר
עקב כך ,בכוונת הקבוצה לעק
מסוג זה .ב
אישור תובענות מ
ר
חת של
בממגמה מתפתח
חודיים ,ולהעעריך את
אפייניהן הייח
מסוג זה ,לנ תח את מא
של תביעות מ
תפתחותן ל
הת
בצעדים מונעים/מקללים.
ם
שית על החברה ,במטרה לננקוט
שלכתן המעש
הש
אי התחרות
שינויים בתנא
 10.3.11ש
תי .ענף הביט
חברה לפעול בענף תחרות
תלויות ביכולת הח
ת
סקיות
תוצאות העס
הת
טוח וענף
חרות בשוק .החברות
לטווח ארוך עובררים שינויים רבים המגביררים את התח
ח
החחיסכון
ה ,קופות גמלל וחברות
קרנות פנסיה
רק חברות ביטווח אלא גם ק
בוצה אינן ק
הממתחרות בקב
קינים עם
ניההול השקעות .יכולת הקבווצה לעצב מווצרים חדשנייים ולפתח יחסי עבודה תק
ם( ובו בזמן להתייעל מבבחינה תפעוללית הינה
עצים בבנקים
מפפיצים )סוכני ביטוח ויוע
חברה.
להמשך רווחיות הח
ך
קרריטית
שנה העולמי
בענף ביטוח המש
ף
שינויים
 10.3.12ש
חת עסקי
שנה ועליה בבתעריפים עללולים להגביל את צמיח
בזמינות ביטוח מש
ת
רידה
ירי
תר בשייר
הקבוצה עלוללה להידרש ללשאת בחשיפפה גדולה יות
החחברה .בפרט ,במצב זה ,ה
קיה ,כאשר בשני המקריים הרווחיות עלולה להיפפגע .אין
אוו לשנות את תמהיל עסק
אין ביטחון כיי מבטחי
שליטה על שוק ביטוח המשנהה )רובו ככוללו בחו"ל( ,וא
ה
לקקבוצה
באותם תנאים הקיימים כיום .על מנת
ם
סיכונים ביטווחיים
שנה יהיו מוככנים לקבל ס
מש
אה מאי יכו לת של מבט
הסיכון כתוצא
לההקטין את ה
טח משנה לעמוד בהתחייבויותיו
את חשיפותיהה בין מספר מבטחי משנה המדורגים
צה מפזרת א
לחחברה ,הקבוצ
ם בדירוג
ם בהסכם
גבוה .בנוסף ,הקבבוצה התקשר ה עם מבטח משנה מהמובילים בעולם
.
ביננלאומי
ק היכולת
הצדדים תוך חיזוק
ם
העסקי בין
י
שמשפר את ההקשר
ביטטוח משנה ""רב ענפי" ש
קופות משבר בשוק זה.
משנה גם בתק
לההשיג ביטוח מ
כלליים
ם
 10.3.13ססיכונים תפעוליים
אנשים או
של תהליכים ,א
אי נאותות ל
הפסד שנובע מכשל או י
הססיכון התפעוללי מתייחס לה
לארגון .לדוגמא ,מעעילות והונאות בכספי
.
אה מאירוע חייצוני
מעערכות פנימיוות או כתוצא
עלולות להביא להפפסדים בלתי צפויים; פריצה למערכת מחשב עלוללה לגרום
ת
החחברה
שקעות ,חיתוום ,גביה,
ת אנוש בביצווע תהליכי הש
מו גם טעויות
לההשבתת פעילות זמנית ,כמ
צוניים שאיננם כלולים בתוכנית
אירועים חיצ
התרחשות א
תבביעות וביטווח משנה .ה
ת החברה
ת עסקית עללולים להשפייע על יכולת
 (DRPוהמשכיות
מאסון ) D
הההתאוששות מ
אפקטיבי ולגררום לפגיעה בעסקיה.
תפקד באופן א
לת
 10.3.14תלות במערככות מידע
ע .כישלון בפייתוח ,הטמעה ותפעול
החברה תלויה באופפן מהותי במעערכות המידע
ה
פעעילות
ם לפגיעה
שווטף של מעררכות המידע התומכות בבתהליכי הליבבה בקבוצה עלול לגרום
ם ובמתן
החברה לתפקד באופן תקין ,ול פגיעה ביכולתה לפתח מוצרים חדשים
ה
ביככולת
שיירות הולם לללקוחותיה.
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פטיים
 10.3.15הליכים משפ
צה בתחום הבביטוח וחסכוון טווח ארוך יוצרת חשיפפה מהותית ללסיכונים
פעעילות הקבוצ
משפטיים
הרגולטור .תקדימים מ
.
צד
תובענות ייצוגיות וועיצומים מצ
ת
שפטיים ,ובכללם
מש
ם בעצוב
משפטיים בגין ליקויים
ם
תוצאה מהליככים
להגדיל את סכומי התביעות כת
ל
עללולים
ם צדדים
תקשרויות עם
מים אליהם כפופה החבררה )לרבות פפוליסות ,והת
תפעול ההסכמ
ות
שוק ההון
מנהלית בתחום ניי"ע ובתחום ש
ת
קקו חוקי אככיפה
הלך  2011חוק
שללישיים( .במה
ת קנסות
תאמה ,להטלת
הביטוח ,בהת
את סמכויות ררשות ניי"ע ווהמפקח על ה
שר הרחיבו א
אש
גופים מוסדיים )ללפי העניין( ועעל נושאי
ם
חברות מדווחות ו//או על
ת
ועעיצומים כספייים על
האמורים ותווך הטלת
מנויות בתוספפת לחוקים ה
של הוראות המ
של הפרות ל
שרה בהן בש
מש
ת אכיפה"
מעה "תכנית
על המנכ"ל לעעניין זה ,למעט אם הוטמ
אישית-פיקוחית ל
ת
אחחריות
בחחברה.
 10.3.16טבבלת גורמי סייכון
סיכוני מקרו ,סיכונים
על פי טיבם  -ס
גורמי הסיכון שתווארו לעיל ל
י
בטטבלה הבאה מוצגים
הנהלת החבררה ,על פי
עננפיים וסיכונים מיוחדים ללחברה ,אשר דורגו ,בהתאם להערכות ה
שפעתם על עסקי החברה בבכללותה:
הש
סיכונים
תיאור הס

דדירוג הסיכון
השפעה נמוכה

השפעה בינונית

מור התיק
רמת שימ
סיכוני ביטוח
טסטרופה
אירועי קט
שינויים ררגולטורים
באקלים השיפפוטי
שינויים ב
בתנאי התחרוות
שינויים ב
המשנה
בענף ביטוח ה
שינויים ב
העולמי
מיוחדים לחבברה
סיכונים מ

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

תפעוליים כללליים
סיכונים ת
תלות במערכות מידע
משפטיים
הליכים מ

X
X
X
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השפעה גבוהה

קרו
סיכוני מק
במצב המדיני
שינויים ב
במצב המשק
שינויים ב
בשווקים הפינננסיים
שינויים ב
שראי
סיכוני אש
סיכוני נזיילות
ענפיים
סיכונים ע

הערות

סעיף 10.3.1
סעיף 10.3.2
סעיף 10.3.3
סעיף 10.3.4
סעיף 10.3.5

סעיף 10.3.6
סעיף 10.3.7
סעיף 10.3.8
סעיף 10.3.9
סעיף 110.3.10
סעיף 110.3.11
סעיף 110.3.12

סעיף 110.3.13
סעיף 110.3.14
סעיף 110.3.15

הול הסיכונים
עניין אופן ניה
 10עמדת הדיירקטוריון בע
0.4
הסיכונים
חות הכספיים השנתיים ,לדדעת הדירקטוריון ,ניהול ה
המתואר לעיל ובדוח
ר
בהתחשב בכל
עניין.
הינו סבירר בנסיבות הע

מוטי רוזן
מנהל כללי

מן
ארי קלמ
יו"ר דירקטווריון
תל אבביב 29 ,במרסס2012 ,
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תוכן ענייננים
ת
.1

בה העסקית
תיאור הממבטח והסביב
 1.1כלללי
 1.2תחחומי
החברה
ה
פעילותה של
ה

1
1
1

.2

ת הדוח
אגיד בתקופת
שינויים עעיקריים אודוות עסקי התא
 2.1דיבבידנד
 2.2גיווס חוב במנוררה מבטחים פפנסיה
נדל"ן
 2.3רככישת נכס ל
בנק לפיתוח ת
 2.4רככישת נכס  -ב
תעשייה
שרה
 2.5חיידוש פוליסה לביטוח אחרריות דירקטוררים ונושאי מש
 2.6דיררקטוריון ונוש
שאי משרה בכירה
 2.7הלליכים משפטייים
מים חיצוניים על פעילות ה
 2.8סבביבה כללית ווהשפעת גורמ
התאגיד

2
2
2
2
2
2
3
3
3

.3

המצב הככספי
חברה
אוחדים של הח
המאזנים המא
תונים מתוך ה
 3.1נת
טחים ועמיתיים בקבוצה
 3.2נככסים המנוהליים עבור מבוט
 3.3הוון עצמי
 3.4דיבבידנד
והפסד המאוחדים
ד
מדוחות רווח
ת
תונים
 3.5נת
בתקופת
הדוח
ח
 3.6הררכב הכנסות ב

4
4
4
5
5
6
6

.4

תוצאות הפעילות
 4.1רו וח )הפסד( מתחומי פעילות
 4.2רו וח )הפסד( כוולל מתחומי פפעילות
הפעילות בתקופת ה דוח
ת
צאות
שינויים בתוצ
 4.3הש
 4.4מיידע כספי לפי תחומי פעיללות

8
8
9
9
10

.5

תזרים מזזומנים

18

.6

ערך של נכסים פפיננסיים
גילוי בדבבר ירידת ך
 6.1מככשירי חוב
 6.2מככשירים הוניים
ומכשירים הוניים
ם
 6.3סהה"כ מכשירי ח
חוב

19
19
20
20

.7

מקורות ממימון

20

.8

גילוי בדבבר שכר רואי החשבון המבבקרים

21

.9

שרה
ם לנושאי מש
תשלומים

21

.10

מי בתאגיד
גילוי בדבבר מבקר פנימ
 10.1פררטי המבקר ה
הפנימי
 10.2דררך המינוי
 10.3זההות הממונה ע
על המבקר הפפנימי
 10.4תככנית עבודה
 10.5הייקף הביקורת הפנימית
הביקורת
ת
 10.6ערריכת
שה למידע
 10.7גיש
בקר הפנימי
 10.8דיןן וחשבון המב
עילות המבקרר הפנימי
טוריון את פע
 10.9העערכת הדירקט

22
22
22
22
22
23
23
23
23
23

 10.10תגגמול

24

.11

SOLVEN
טיבת NCY II
גילוי בדבבר התקדמות ההיערכות לליישום דירקט

24

.12

גילוי בדבבר הליך אישוור הדוחות הככספיים בחבררה

25

.13

הגילוי ובקרה פנימית על ההדיווח הכספי
בקרות וננהלים לגבי ה

25

.14

תרומות

26

.15

תאריך מאזן
ך
אירועים לאחר
דיבידנד בעין
ד
 15.1חללוקת
 15.2הוון אנושי
 15.3הפפחתת דמי ניה
הול
 15.4מבבקר פנים  -פרישה
התעשייה
בנק לפיתוח ה
 15.5רככישת נכס  -ב

26
26
27
27
27
28

טחים בביטוח בע"מ
מנורה מבט
ה
דדוח הדירקטוריון ללשנת 2011
מידע צופה פפני עתיד ,כהגגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .19968-מידע
זה בדוח התקקופתי ,כולל מ
פרק ה
ה במועד
קיימת בחברה
צופה פפני עתיד היננו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,המבבוסס על האיינפורמציה הק
ת בפועל
למועד פרסום הדווח .התוצאות
ד
או כוונותיה ,נכון
פרסום הדוח וכוללל את הערכות החברה א
ם
מהותי מן התוצאות המ וערכות או המשתמעות ממידע זה .במקרים
עשויות להיות שוונות באופן מ
ת
ם ,כגון:
הופעת מילים
עתיד על ידי ה
ד
קטעים המכילים מידע צופהה פני
ם
מסוימים ,ניתן לזזהות
חברה/הקבוצה סבורה"" ,בבכוונת החברה/הקבוצה"" ,צפוי/ה" וכדדומה ,אך
ה
"החבררה/הקבוצה ממעריכה"" ,הח
סוחים אחרים.
ייתכן ככי מידע זה יוופיע גם בניס
חברה בשנת ) 2011להלן" :תקופת
השינויים העיקריים בפעילות הח
ם
שלהלן סוקר את
דוח הדירקטוריון ש
טוח )פרטי דיין וחשבון( ,התשנ"ח.1998-
קנות הפיקוח על עסקי ביט
"( .הדוח נערך בהתאם לתק
הדוח (
טוח( ,התשמ"א) 1981-להללן" :חוק
החברה כפופה לההוראות חוק הפיקוח על שירותים פפיננסים )ביט
ה
קנות כוללות הוראות
הפיקוח"( ולתקנות וצווים שהוצאו מכוחו ,ווכן להנחיות המפקח על הביטוח .התק
ח
ת ביטוח,
הן תקנות הההון העצמי המינימאלי הנדרש מחברות
ם של חברות ביטוח וביניה
בדבר ניהול עסקים
חישובן ,תקנוות בדבר
בדבר החזקת עתוודות ביטוח ותביעות תללויות ודרכי ח
ר
תקנות
תקנות ההשקעה ,ת
ת
ספיים השנתייים והביניים והוראות
עריכתם של הדוחות הכס
חשבונאיים לע
תוכנם ,פרטיהם וההעקרונות הח
תקנות הנ"ל.
או מכח כל הת
שהוצא
התקופתי
לקרוא את הדוח ה
א
תי נפרד מהדוח התקופתי על כל חלקייו ,ויש
דוח הדדירקטוריון ההינו חלק בלת
כולו כמקשה אחת.

והסביבה העסקית
ה
טח
 .1תייאור המבט
 1.1כללי
חים החזקות בע"מ )להלן" :מנורה
בשליטה מלאה של מנורה מבטח
ה
החברה ה ינה חברה פררטית
סה לניירות עערך בתל
סחרות בבורס
ציבורית אשרר מניותיה נס
מבטחים החזקות"( שהינה חברה צ
ט ופלמס
אסטבלישמנט
החזקות הינם ניידן א
ת
טחים
של מנורה מבט
העיקריים ל
אביב .בעללי מניותיה ה
עבור מר מנחם גורביץ כנהננה יחיד,
ר
אמנות
מוחזקים בנא
שמנט )תאגידדים זרים( המ
אסטבליש
ת .יתרת מנניות מנורה מבטחים
טחים החזקות
ם בכ 61.86% -ממניות מנורה מבט
והמחזיקים
קר פעילותה של החברה ווחברות הבנות שלה הינה בתחומי
בידי הציבור .עיק
החזקות ממוחזקות י
הביטוח וההפנסיה.1
חברה
 1.2תחומי פעיילותה של הח
ה ,בכל ענפי הביטוח
ת חברות בנוות בשליטתה
ת ,באמצעות
חברה עוסקת
נכון למועעד הדוח ,הח
חיים ופנסיה( ,ביטוח רכב
חיסכון ארוך טווח )הכולל ביטוחי ם
ם ,ובכלל זה ביטוח חיים וח
העיקריים
)חובה ורככוש( ,ביטוח ככללי אחר ובייטוח בריאות .2
סוכנות לביטוח )(1989
את וינשטוק ס
סוכנויות ביטווח ,ארנון ת
כמו כן ,ממחזיקה החבררה בשלוש ס
שומרה"(,
חברה לביטוח בעע"מ )להלן" :ש
ה
שומרה
ביטוח בע"מ ,באמצעות ש
בע"מ וסי ני סוכנות לב
ההחזקות שלל החברה,
לביטוח חיים ) (2005בע"מ ,והכל כמפורט בתררשים מבנה ה
ח
אורות סוככנות
תיאור עסקי התאגגיד.
ר
בסעיף  11.2לדוח
צה ראה סעי ף  1.3בפרק תייאור עסקי התאגיד.
תחומי הפעילוות של הקבוצ
לתיאור ת
1

2

חים פנסיה
מניות מנורה מבטח
ת
מלוא )(100%
א
חברה את
מאזן ,חילקה הח
אחר תאריך המ
יצוין ,כי בחודש פבברואר  ,2012לא
שבבע
עלותה ,כדיבידנ ד בעין ,למנורה מבטחים החזקות.
ת) ,ובכללן
טווח ארוך ,פרט או קולקטיביות
סות בריאות לט
ברה בשיווק ומכירה של פוליס
תחום בריאות ,הכוללל פעילות החב
ם
מחלות קשות( ,מהווה ,החל מחודש ינואר  ,20111תחום
ביטוח מחלות ואשפפוז ,ביטוחי שייניים ביטוח סיעודי וביטוח מ
ח
את מרבית
חד תחתיו גם א
מיום  1בינואר  ,20012לאחר תארייך המאזן ,תחום בריאות ,יאח
ם
פעילות נפרד .יצוייןן ,כי החל
תאגיד.
תיאור עסקי הת
 1.3.1ו 1.3.2 -לדוח ת
1
אה סעיפים
סות ביטוח הברריאות השונות ללטווח קצר .לפרטים נוספים רא
פוליס

ב1-

אגיד בתקופפת הדוח
 .2שיינויים עיקרריים אודות עסקי התא
 2.1דיבידנד
2
2.1.1

החזקות בסך של 100
מן למנורה ה
מאי  2011חילקה החברה דייבידנד במזומ
י
בחודש
חברה ,ראה סעעיף  3.3להלן.
ש"ח .לעניין עמיידה בדרישות ההון של הח
מיליוני ח

2.1.2

חברה בת של החברה(
סיה בע"מ )ח
חילקה מנורה מבטחים פנס
בחודש נובמבר  ,2011ח
ח .בנוסף,
 350מיליוני ש"ח
)להלן" :מנוורה מבטחים פנסיה"( לחבברה דיבידנד בסך של 3
ראה גם סעיף  15.1להלן ,לעניין ח לוקת מניות מנורה מבטחים פנסיה ככדיבידנד
בעין.

חים פנסיה
 2.2גיוס חוב בבמנורה מבטח
2
ש"ח מהחברה ,בבאמצעות
 30מיליוני ח
סיה סך של 3
מבטחים פנס
בחודש נובבמבר  2011גייסה מנורה מ
חברה גיוס חווב בהיקף
התחייבות נדחים לחבברה .בחודש אוקטובר  ,20011ביצעה הח
ת
תבי
הנפקת כת
הון בע"מ )חבברה בת של החברה(
טחים גיוס ה
באמצעות מנורה מבט
ת
ש"ח
של כ 2000 -מיליוני ש
טית של אג"ח )סדרה ב'(( לגופים
)להלן" :ממנורה מבטחים גיוס הון""( ,בדרך של הנפקה פרט
ם לטובת
קת כתבי התחייבות נדחים
הגיוס האמורה הוושקעה בחבררה ,כנגד הנפק
ס
מוסדיים .תמורת
ם נוספים
שת כהון משנני מורכב בחבברה .לפרטים
הגיוס משמש
הון .תמורת ה
מנורה מבבטחים גיוס ה
ראה גם ססעיף  7להלן.
 2.3רכישת נכסס נדל"ן
2
ם ,את כל
סכמי מכר לפפיהם תרכוש משני מוכרים
החברה ,על שני הס
ה
חתמה
בחודש אווגוסט  ,2011ח
של כ35 -
ם והתחייבויותיהם בנכס מקרקעין בררמת גן ,הכוללל זכויות בניייה בהיקף ש
זכויותיהם
ספת הפרשי הצמדה למדדד ,מע"מ
אלפי מ"רר ,בתמורה ככוללת של כ 136 -מיליוניי ש"ח ,בתוס
חברה וכן
ם מבנה משררדים בעיקר לשימוש הח
קבוצה להקים
ת .בכוונת הק
והוצאות עסקה נלוות
ת בכ285 -
תאגידים ננוספים בקבווצה .על פי אוומדן ראשוני עלות הקמת מבנה המשררדים מוערכת
מלא.
אלה לתוקף מ
סו הסכמים א
בחודש אוקטוובר  2011נכנס
ש"ח נוספים .ב
מיליוני ש"
2
 2.4רכישת נכסס  -בנק לפיתוח תעשייה
החברה על הסכם לרכישת מלוא ) (100%ה
ה
חתמה
ביום  29בבמרס  2011ח
המניות הנכלללות בהון
הלן" :בל"ת"( .ביום 4
אל בע"מ )לה
הבנק לפיתוח תעעשייה בישרא
ק
המניות ההמונפק והנפרע של
ם ,לרבות
קיום כל התנאים המתלים
סקה ,לאחר ק
הושלמה העס
אריך המאזן ,ה
במרס  ,20012לאחר תא
אה מהשלמת העסקה,
מסים .כתוצא
שור רשות המ
ת המשפט ללמיזוג בל"ת ללחברה ואיש
אישור בית
שנת  ,2012רווח בסך של
אשון של ת
ם ,ברבעון הרא
החברה מעריככה כי תרשום
לאור אוממדן ראשוני ,ה
)41א( לדוחות הכספיים.
עיף  15.5להללן וכן באור 4
כ 52 -מילייוני ש"ח .לפרטים ראה סע
אי משרה
קטורים ונושא
 2.5חידוש פולייסה לביטוח אחריות דירק
2
& (Dשל
אי משרה )&O
אחריות דירקטורים ונושא
סות ביטוח א
בחודש אווגוסט  ,2011חודשו פוליס
טחים עד ליום  31ביולי) 2012 ,להללן" :שנת
החברה וההחברות הבננות בקבוצת מנורה מבט
ולתקופה .גבול האחרריות של
.
של  75מיליוניי דולר למקררה
הבסיס"( ,בגבול אחרייות כולל ל
סיסי לחברה ,למנורה מבבטחים החזקוות ,למנורה מבטחים
ת מורכב מרובד כיסוי בס
הפוליסות
הן )להלן:
מ ולחברות הבנות של ככל אחת מה
פנסיה בעע"מ ולמנורה מבטחים פיננסיים בע"מ
תאמה( ,בגבולל אחריות
סיים" ו" -החטיבות" ,בהת
מבטחים פיננס
פנסיה"" ,מנורה מ
ה
"מנורה מבבטחים
מסגרת שתי פפוליסות "מטריה" ,לכלל החטיבות
של  15מייליוני דולר ,וומרובדי כיסוי נוספים במ
בקבוצה ,בגבול אחריוות כולל של  60מיליוני דדולר .בחודש אוקטובר  ,2011אישרה האסיפה
סקת מסגרת לחידוש
ה ,לרבות עס
של החברה את חידוש הפוליסות ההנ"ל בקבוצה
הכללית ש
ת הבסיס( ,ובבכלל זה לבעעל השליטה וקרוביו,
הבאות )כולל שנת
ת
ת למשך  3השנים
הפוליסות
בתנאים ההזהים לשאר נושאי המשררה.

ב2-

 2.6דירקטוריוןן ונושאי משררה בכירה
2
משאבי ארגון בחברה,
מנהלת אגף מ
סמנכ"לית ,מ
הדס מרגלית כס
בחודש מאאי  ,2011מוננתה ה"ה ס
קופמן אשר פפרש מתפקידוו.
של ה"ה רונן ק
במקומו ש
מערכות מידעע בחברה,
שנה למנכ"ל ,מנהל אגף מ
בחודש ספפטמבר  ,2011מונה ה"ה ללוי הלוי כמש
שר פרש מתפקקידו.
יהודה גרוסמן ,אש
ה
של ה"ה
במקומו ש
ח"צ בחברה ,ובמנורה
מתפקידו כדח
 ,2011פרש ה"ה ישראל )איזזי( תפוחי ,מ
2
בחודש אאוקטובר
אלי בארה"ב.
מבטחים ההחזקות ,וזאת על רקע מינויו לנשיא ההבונדס הישרא
מקצועית,
לדח"צ בחברה ,בעעל כשירות מ
צ
אהרון
 2011מונה ה"ה עו"ד חיים א
2
בחודש א וקטובר
על מומחיות חשבונאית וופיננסית
)תנאים ומבחנים ללדירקטור בע
ם
חברות
כהגדרתה בתקנות הח
מונה ה"ה אהררון גם כדח"צצ במנורה
מקצועית( ,תשס"ו .22005-במקביל ,מ
,
ולדירקטורר בעל כשירות
מבטחים ההחזקות.
 2.7הליכים מש
2
שפטיים
תפתחויות בדדבר חשיפה ללתובענות ייצצוגיות ולאישור תובענות שהוגשו כנגדד החברה
לעניין הת
ם.
חות הכספיים
צוגיות ,ראה בבאור  40לדוח
ו/או החבררות המאוחדדות שלה ,כייצ
 2.8סביבה כלללית והשפעת גורמים חיצווניים על פעיללות התאגיד
2
 2.8.1שווק ההון  -הת
תפתחויות בסבביבה המאקררו כלכלית
השפיע גם עלל המשק
העולמית ,שה
בממהלך שנת  2011התרחש מפנה שליללי בכלכלה ה
נדבך מרכזי בכלככלת ישראל .ללזעזועים
ך
א מהווים
שענפי היצוא
בות העובדה ש
היישראלי בעקב
ת בעולם
חוסר היציבות
שפעות השליליות של ח
המערב נוספו ההש
ב
שפפקדו את כללכלות
חאה הציבורית ללצדק חברתי.
העערבי והמ ה
שנייה של
איינדיקאטורים מקרו כלכלייים שפורסמו במשק הישרראלי במהלך המחצית הש
משך הצמיחהה של הפעילוות הכלכלית במשק הישרראלי ,אך
ביעים על המ
שננת  2011מצב
ה.
חצית הראשוונה של השנה
תר מאשר במח
בקקצב מתון יות
נוספים ראה סעיף  8.1.1לדוח מ צב עסקי התאגיד.
ם
לפפרטים
המניות
 2.8.2שווקי האג"ח וה
חל מפנה
חודש אפריל ח
אולם בסוף ח
שננת  2011נפתחה ביציבות יחסית בשעררי המניות ,א
שקף את
המפנה בשוק המניות מש
משכו עד סווף השנה .ה
וההחלו ירידות שערים שנמ
שלכותיהן
חד ,ואת הש
שאירעו בכלככלה העולמית ,מצד אח
הההתפתחויות השליליות ש
משק הישראללי ,מצד שני.
הצצפויות על המ
קבילותיה
גבוהה מזו של מק
ה
טה הבורסה בת"א עם תשואה
בות בהן בלט
לאאחר שנים רב
טת ביחס
הניבו מדדי ההמניות המקומיים תשואת חסר בולט
בשנת  2011ה
בעעולם ,הרי שב
לממדדי המניות בעולם.
נוספים ראה סעיף  8.1.1לדוח מ צב עסקי התאגיד.
ם
לפפרטים

ב3-

מצב הכספיי
 .3המ
תוך המאזנים המאוחדים של החברה
 3.1נתונים מת
3
ש"ח(
)באלפי ש

 31בדצמבר 2011

 31בדצמבר 22010

אה
סך הכל נכסים עבור חווזים תלויי תשוא
סיות אחרות
סך הכל השקעות פיננס
נכסים אאחרים
קה לבעלים
נכסים ההמיועדים לחלוק
סך כל ההנכסים
הון עצממי
התחייבוויות:
קעה שאינם
ביטוח וחוזי השק
התחייבוויות בגין חוזי ב
שואה
תלויי תש
קעה תלויי
ביטוח וחוזי השק
התחייבוויות בגין חוזי ב
תשואה**(

12,124,752
9,582,488
4,004,267
690,436
26,401,943
1,917,366

11,974,0199
9,581,0900
4,309,8188
25,864,9277
2,049,3888

9,890,535

9,464,5522

11,790,991

11,908,8088

התחייבוויות פיננסיות
התחייבוויות אחרות
לבעלים
ם
התחייבוויות המיועדות לחלוקה
סך כל הההון וההתחייבויות

1,342,721
1,414,568
45,762
26,401,943

1,082,6400
1,359,5399
25,864,9277

תשואה מוצגוות בסעיפי זכאים ויתרות זכות
*( חלק מההתחייבויוות בגין חוזים תלויי ת
והתחייבוייות פיננסיות.
על סך של כ 26,402 -מיליוני ש"ח
סך הנכסיים של החברה נכון ליום  31בדצמבר 2011 ,עומד ע
הגידול בסך הנכסים בתקופפת הדוח
לעומת סךך של  25,865מיליוני ש"ח ליום  31בדצ מבר .2010 ,ה
טוח שנתקבלוו ,תקבולים בבגין גיוסי החוב נטו שהקבוצה ביצעעה בניכוי
נבע בעיקקר מדמי ביט
שר הביאו ליררידה בשווי הנכסים עבוור חוזי ביטווח וחוזי
קי ההון אש
שערים בשוק
ירידות הש
תלויי תשואה ובהשקעות פפיננסיות אחררות.
השקעה ת
סך ההתחחייבויות של החברה נכון ליום  31בדדצמבר 2011 ,הסתכם בכ 24,485 -מילייוני ש"ח
תחייבויות
בדצמבר .2010 ,הגידוול בסך ההת
,
ש"ח נכון ליום 31
 23,816מיליוני ח
2
לעומת סךך של
ה ובניכוי
קבוצה ביצעה
חוב נטו שהק
עיקר מדמי בביטוח שהתקבבלו ,גיוסי הח
בתקופת ההדוח נבע בע
ה.
תלויי תשואה
חוזי השקעה ת
חוזי ביטוח וח
תשואה בשוק ההון להתחייבויות בגין ח
זקיפת הת
 3.2נכסים המננוהלים עבור מבוטחים ועמיתים בקבוצצה
3
במיליוניי ש"ח
2011

ליום  31בדצמבר
2010

שינוי ב%-

תשואה
עבור חווזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי ת
סיה
עבור עממיתי קרנות פנס

12,125
37,628

111,974
3
34,114

1.3%
10.3%

עבור מבוטחים ועמיתים בקבוצצה*(
סה"כ נככסים מנוהלים ע

49,753

4
46,088

8.0%

מנוהלים בקררנות הפנסיה.
ת הנכסים המ
ת הכספיים המאוחדים איננם כוללים את
*( הדוחות
ם בקבוצה נכוון ליום  31בדדצמבר 22011 ,הסתכם
חים ועמיתים
סך הנכסיים המנוהלים עבור מבוטח
עומת סך של כ 46,088 -מייליוני ש"ח ,נכון ליום  31בבדצמבר,
לסך של כ 49,753 -מילליוני ש"ח לע
טוח ודמי גמולים בעיקר בבגין עסקי
 .2010גידוול של כ 3,665 -מיליוני ש""ח ,הנובע מגגביית דמי ביט
הפנסיה.

ב4-

 3.3הון עצמי
3
של 2,049
ם בכ 1,917 -מיליוני ש"ח לעומת סך ש
הון החבררה נכון ליום  31בדצמבר  ,2011מסתכם
סך של כ-
בדצמבר  .2010הירידדה בהון נובעת בעיקר מהפסד כולל בס
ר
ליום 31
ש"ח ,נכון ם
מיליוני ש"
מיליוני ש"ח .ההפסד הכוללל מורכב מררווח בסך
 33מיליוניי ש"ח ומחלווקת דיבידנד של כ 100 -מ
ם זמינים
סים פיננסיים
של כ 553 -מיליוני ש"ח ,בניכוי יררידה בקרן ה הון הנובעת בעיקר מנכס
סס מניות
תשלום מבוס
 86מיליוני ש"ח .בנוסף ,חלל גידול בהון בגין עלות ת
למכירה בבסך של כ8 -
בסך של כמיליון ש"ח.
התשנ"ח-
הנדרש ממבטח( ,ה
ש
מינימלי
תים פיננסיים )הון עצמי מ
בהתאם ללתקנות הפיקוח על שירות
טחים ביטוח וולשומרה
חים בקבוצה ,למנורה מבט
החלות על המבטח
ת
ההון"(,
) 1998להללן" :תקנות ה
קיים ,נכוןן לתאריך הדווח ,עודף הון בסך של כ 2500 -מיליוני ש"ח וכ 35 -מייליוני ש"ח ,בבהתאמה.
חים גיוס הוןן ,בחודש
 200מיליוני ש"ח ,אשר בוצעע באמצעות מנורה מבטח
גיוס החובב בסך כ2 -
אה באור  15לדוחות
משמש כהון משני מורכב במ נורה מבטחים ביטוח ,רא
ש
אוקטובר ,2011
הכספיים.
הון בהתאם ללהוראות
ם בחברה ,כנגד עודפי ה
עות שיש חובבה להעמידם
בנוסף ,ססכום ההשקע
המפקח ,ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתניים לחלוקה ,מסתכמים בכ 19 -מילייוני ש"ח
ובשומרה בכ 12 -מיליווני ש"ח.
טחים פנסיה כדיבידנד בעין למנורה מבטחים
מניות מנורה מבט
ת
לאחר תאאריך המאזן ,חולקו
חתה של ההוון העצמי
על ההון העצצמי של החבררה הינה הפח
של חלוקה זו ע
החזקות .ההשפעה ל
סך של כ-
הון העצמי בס
טן דרישת הה
ח .מנגד תקט
בסך של כ 615 -מיליונני ש"ח ,נכון לתאריך הדוח
בעניין חלוקת הדיבבידנד בעין רא
ן
ח .לפרטים נווספים
 613מיליווני ש"ח ,נכון לתאריך הדוח
אה סעיף
 15.1להלןן וסעיף  1.2.1לדוח תיאור עסקי התאגייד.
טוח ,בסך
בחודש נוובמבר  ,2011הנפיקה מנוררה מבטחים פנסיה שטר הון למנורה מבטחים ביט
משמש כהון משני מורכב במנוורה מבטחים פנסיה .נכון ליום 31
ש
"ח אשר
של כ 30 -מיליוני ש ח
של כ33 -
למנורה מבטחים פפנסיה עודף ההון ,לאחר תווספת ההון ככאמור ,בסך ש
ה
בדצמבר,2011 ,
ש"ח.
מיליוני ש"
הון עצמי
שירותים פיננסים )קופות גמל( )ה
ם
בחודש פבברואר  ,2012פורסמו תקננות הפיקוח על
סיה( ,תשע"ב) 2012-להלן" :תקנות
מזערי הנ דרש מחברה מנהלת של קופות גמל או קרן פנס
הון מחברות מנהלות,
ההון לחבברות מנהלות"( ,ובמקביל פרסם המפק ח חוזר שענייינו דרישות ה
ההון לחברות מנההלות.
ן
המכיל הורראות נלוות ללתקנות
סות לתוקף ,במלואן ,ביוום  31בדצמבבר ,2011
הלות היו נכנס
תקנות ההון לחברות מנה
במידה ות
מדת על כ 880 -מיליוני
ת ,הייתה עומ
חברה מנהלת
סיה ,שהינה ח
מבטחים פנס
דרישת הההון במנורה מ
החדשות ,בסככום שלא
תקנות ההון ה
סים נזילים ,ככהגדרתם בת
נדרשת להחזיק נכס
ת
ש"ח ,וכן הייתה
סיה עודף
מיליוני ש"ח .נכון ליום  331בדצמבר ,20111 ,למנורה מבטחים פנס
יפחת מסךך של כ 40 -מ
מור ,בסך של כ 26 -מיליונני ש"ח.
הון ,לאחרר תוספת דרישת ההון כאמ
ביום  29בבמאי  2011חיילקה החברה דיבידנד בסךך של  100מיליוני ש"ח ,ראה סעיף  2.1ללעיל.
לעניין קבייעת יעד הון בחברה ,ראה באור  15לדווחות הכספיים.
העצמי ראה באור  155לדוחות הככספיים.
י
לעניין ההון
ן
לפרטים נ וספים
 3.4דיבידנד
3
בשנים  20009ו 2010 -החברה לא חיללקה דיבידנד..
של  100מיליונני ש"ח.
חזקות בסך ש
מן למנורה הח
קה החברה דיבידנד במזומ
בחודש מאאי  ,2011חילק
חילקה החבררה את מלוא ) (100%מניות מנורה
אריך המאזן ,ח
ביום  15בבפברואר  ,20012לאחר תא
מנורה מבטחיים החזקות .לפרטים נוספפים ראה
עלותה ,כדיבידנד בעין ,למ
מבטחים פפנסיה שבבע
סעיף  115.1להלן.
לעיל ובאור  15לדדוחות הכספייים.
סעיף  3.3ל
חברה ,ראה ס
בדרישות ההון של הח
ת
לעניין עממידה
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הפסד המאוחדים
 3.5נתונים מדווחות רווח וה
3
)באלפי ש”ח(
טו
פרמיות שהורווחו ברוט
פרמיות שהורווחו בשייר

1-12/2011
4,318,853
3,440,420

1-12/2010
4,270,410
3,365,592

1-122/2009
4,0070,636
3,338,915

סות מימון
קעות ,נטו והכנס
רווחים ))הפסדים( מהשק
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

)(60,130
94,232
200,896
1,484

1,907,247
193,325
217,267
388

3,6630,835
79,307
167,615
250

ם ושינוי בהתחייבויות בגין חוזזי ביטוח
תשלומים
שקעה בשייר
וחוזי הש
רכישה אחרות
ה
עמלות ווהוצאות
וכלליות ואחרות
ת
הוצאות הנהלה
הוצאות מימון
חלק ברוווחי חברות כלולות ,נטו
רווח לפנני מיסים על הככנסה
מיסים עעל הכנסה
רווח )הפפסד( מפעילות ננמשכת
רווח נקיי מפעילות המיוועדת לחלוקה ללבעלים
רווח נקיי

2,352,726
811,729
414,754
99,557
14,482
12,618
16,458
)(3,840
57,153
53,313

4,185,082
815,959
354,896
77,194
5,160
255,848
92,661
163,187
62,215
225,402

5,6611,812
7791,040
311,695
84,464
4417,911
145,852
272,059
55,147
327,206

רווח )הפפסד( כולל

)(33,350

242,572

536,533

 3.6הרכב הכנססות בתקופת הדוח
3
מיות ביטוח לפי תחומים
תונים על פרמ
 3.6.1נת
)בבאלפי ש”ח(

1-12/2011

1-12/2010

1-122/2009

רככב רכוש
רככב חובה
עננפי רכוש ואחרים
עננפי חבויות אחררים
סךך תחום ביטוח ככללי
חיים
תחחום ביטוח ם
וחחיסכון ארוך טווח

891,154
616,130
557,078
241,884
2,306,247

886,312
609,679
527,563
243,950
2,267,504

866,188
6601,875
528,369
246,766
2,243,198

1,681,061

1,700,893

1,537,507

תחחום בריאות

331,545

302,013

289,931

הורווחו ברוטו
סהה"כ פרמיות שה

4,318,853

4,270,410

4,0070,636

מיות שהורווחו בתקופת הדוח עמדו על סך של כ 4,319 -מילייוני ש"ח,
הההכנסות מפרמ
בנטרול פרמיות חדד פעמיות
ל
מיליוני ש"ח בבשנה קודמת ,,גידול של כאחוז.
לעעומת  4,270מ
חום רכב
סך כ 125 -מיליוני ש"ח וופרמיות בתח
בגין משרדי הממשלה בס
בבביטוח חיים ב
שר לביטוחי כלי רכב
עם סוכן בקש
רככוש בסך של כ 41 -מיליוני ש"ח ,בגין התקשרות ע
של 1,681
 .5%הפרמיות בשנת הדוח כוללות סך ש
כבבדים שפסקה ,שיעור הגידדול הינו כ% -
הווים שיעור של כ 39% -מסך כל
בביטוח חיים וחסכון ארוךך טווח המה
מייליוני ש"ח ב
הווים שיעור של 53%
טוח כללי המה
של  2,306מיליו ני ש"ח בביט
הפפרמיות שהוררווחו וסך ל
שהורווחו וסך של  3332מיליוני ח
ו
מססך כל הפרמיות
ש"ח בביטוח ברייאות המהווים שיעור
ת
שלל  8%מסך כל
הפרמיות שהורווחו ..להסברים בדבר השינווי בפרמיות בתחומי
 4.4.2 ,4.4.1ו 44.4.3-להלן.
4
סעיפים
הפפעילות ראה ס
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ש"ח(:
:
מיליוני
 3.6.2ביטטוח חיים )במ
1-12/20111
ססה"כ פרמיות בררוטו
שיעור מסך דמי ביטוח חיים
ש

1-12/20100
ססה"כ פרמיות בררוטו
שיעור מסך דמי ביטוח חיים
ש

1-12/20099
ססה"כ פרמיות בררוטו
שיעור מסך דמי ביטוח חיים
ש

טפות
פרמיות שוט

ת
עמיות
מיות חד-פ
פרמ

סה"כ

1,587
94%

94
6%

1,681
100%

טפות
פרמיות שוט

ת
פעמיות
מיות חד-
פרמ

סה"כ

1,508
89%

193
11%

1,701
100%

טפות
פרמיות שוט

ת
פעמיות
מיות חד-
פרמ

סה"כ

1,461
95%

76
5%

1,537
100%

ש"ח(:
:
מיליוני
 3.6.3ביטטוח כללי )במ
1-12/20111
ססה"כ פרמיות בררוטו
שיעור מסך דמי ביטוח כללי
ש

1-12/20100
ססה"כ פרמיות בררוטו
שיעור מסך דמי ביטוח כללי
ש

1-12/20099
ססה"כ פרמיות בררוטו
שיעור מסך דמי ביטוח כללי
ש

רכב רכוש

רכב חובה

רכוש

חבויות

סה"כ

904
38%

635
27%

584
25%

232
10%

2,355
100%

רכב רכוש

רכב חובה

רכוש

חבויות

סה"כ

902
40%

602
26%

536
23%

240
11%

2,279
100%

רכב רכוש

רכב חובה

רכוש

חבויות

סה"כ

878
39%

622
27%

532
23%

246
11%

2,278
100%

 3.6.4ביטטוח בריאות )במיליוני ש"ח(:
1-12/20111
ססה"כ פרמיות בררוטו
1-12/20100
ססה"כ פרמיות בררוטו
1-12/20099
ססה"כ פרמיות בררוטו
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פרמיות ברוטו

פרמיוות בשייר

326

225

312

217

292

201

 .4תווצאות הפעעילות
 4.1רווח )הפסדד( מתחומי פעילות
4
סתיימה ביום  31בדצמבר
לשנה שהס
1-12/2011
1--12/2010

)באלפי ש”ח(

1-12/22009

ס:
פעילות לפני מס
רווח )הפפסד( מתחומי הפ
ארוך טווח
ך
רווח )הפפסד( מביטוח חיים וחסכון
רווח מבייטוח בריאות

)(22,595
51,290

163,254
11,826

192,,191
99,,234

רווח מבייטוח כללי

124,552

156,540

215,,173

מי פעילות ברי דדיווח
סך רווח לפני מס מתחומ
המיועדת לחלוקה לבעליים
ת
רווח מפעעילות
רווח )הפפסד( לפני מס מאחרים )שלא נככללו
ם(*(
בתחומים

153,247
)(90,986

331,620
)(99,774

506,,598
)(93,2270

)(49,643

24,002

4,,583

סה"כ רוווח לפני מס

12,618

255,848

417,,911

)הטבת מס(
ת
מיסים עלל הכנסה

16,458

92,661

145,,852

רווח )הפפסד( מפעילות נמשכת

)(3,840

163,187

272,,059

המיועדת לחלוקה לבעליים ,נטו
ת
רווח מפעעילות

57,153

62,215

55,,147

רווח נקי

53,313

225,402

327,,206

מיוחס ל::
בעלי מנייות בחברה
זכויות מייעוט

52,782
531

225,061
341

327,,031
175

רווח נקי

53,313

225,402

327,,206

חום פעילות והכנסות
תוצאות פעיללות שאיננה מוגדרת כתח
אות מימון ,ת
*( כולל בעיקר הוצא
ת שאינן משויייכות לתחום פעילות מוגדדר.
מהשקעות
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 4.2רווח )הפסדד( כולל מתחומי פעילות
4
1-12/2011

)באלפי ש ”ח(

1
1-12/2010

1-122/2009

מתחומי הפעילות לפני מס:
י
רווח )הפסדד( כולל
ארוך טווח
מביטוח חיים וחסכון א
ח
רווח )הפסדד( כולל

)(35,348

181,919

2663,216

בריאות
ת
רווח כולל ממביטוח

47,046

13,643

1002,359

רווח כולל ממביטוח כללי
לפני מס
סך רווח )ההפסד( כולל י
דיווח
ח
מתחומי פפעילות ברי

45,357

164,325

3991,875

57,055

359,887

7557,450

רווח מפעיללות המיועדת לחלוקה לבעלים
לא נכללו
מס מאחרים )ש א
רווח )הפסדד( כולל לפני ס
בתחומים(**(

)(90,986

)(99,774

)(993,270

)(82,782

19,449

774,602

סה"כ רווח )הפסד( כולל לפני מס

)(116,713

279,562

7338,782

מס(
מיסים על ההכנסה )הטבת מ

)(26,210

99,205

2557,396

רווח )הפסדד( כולל מפעילות נמשכת

)(90,503

180,357

4881,386

עדת לחלוקה לבבעלים ,נטו
רווח כולל ממפעילות המיוע

57,153

62,215

555,147

רווח )הפסדד( כולל

)(33,350

242,572

5336,533

מיוחס ל:
ת בחברה
בעלי מניות
זכויות מיעעוט

)(33,881
531

242,231
341

5336,358
175

רווח )הפסדד( כולל

)(33,350

242,572

5336,533

חום פעילות והכנסות
מוגדרת כתח
*( כולל בבעיקר הוצאות מימון ,תוצאות פעילוות שאיננה מ
ת שאינן משויייכות לתחום פעילות מוגדדר.
מהשקעות
 4.3השינויים בבתוצאות הפע
4
עילות בתקופפת הדוח
עומת רווח נק
הסתכם בכ 53 -מילליוני ש"ח לע
ם
הרווח הנקקי בתקופת הדוח
קי שהסתכם בכ225 -
ש"ח בשנת .2009
 327מיליוני ח
תכם בכ3 -
ש"ח בשנת  20010ולעומת רוווח נקי שהסת
מיליוני ש"
ם זמינים
הון בגין נכסים
טו בקרן ן
ההפסד ההכולל ,המורככב מהרווח הנקי בתוספפת השינוי נט
 2011בכ 33 -מילליוני ש"ח
2
המשפיעים על ההון העעצמי ,הסתכם בשנת
ם
שינויים אחרים
למכירה וש
שהסתכם
ש"ח בשנת  2010ולעומת רווח כולל ש
הסתכם בכ 2433 -מיליוני ש
לעומת רוווח כולל שה
הכולל בשנה הקודמת,
בשנת  .2009ההפסד הכוללל השנה ,לעוומת הרווח ה
בכ 537 -ממיליוני ש"ח ב
ערך הנכסים הפיננסיים ככתוצאה מירידות שערים בשוק ההון המקומי
נובע בעיקקר מירידת ע
הנוסטרו ובמררווח הפיננסיי בביטוח
סות מהשקעו ת בפעילות ה
והעולמי ,אשר גרמה ללירידה בהכנס
מהגידול בהוצאות הנהלה וכללליות בעיקר עקב הגידול במצבת
ל
טווח,
חיים וחססכון ארוך ט
מיה הממוצעעת ועקב
אשר גרמה לשחיקה בפרמ
העובדים ועקב התחררות בתחום רכב רכוש א
תביעות המשולמות.
הגידול בת
שנת 2011
לפני מיסים על ההכנסה ,בש
י
חיים וחסכון ארווך טווח,
ההפסד ההכולל מעסקי ביטוח ם
ש"ח בשנת  22010ולעומת
תכם בכ 182 -מיליוני ח
ומת רווח שהסת
הסתכם ב 35 -מיליוני ש"ח לע ת
ח )ראה סעיף  4.4.1להלן(.
 263מיליוני ש"ח
ת  2009שהסתכם בכ2 -
רווח בשנת
הסתכם ב 445 -מיליוני
ביטוח כללי ללפני מיסים עעל ההכנסה ,בשנת  2011ה
הרווח הככולל מעסקי ב
סתכם בכ 3392 -מיליוני
סתכם בכ 164 -מיליוני ש" ח בשנת  2010ורווח שהס
ש"ח לעוממת רווח שהס
ת ) 2009ראה סעיף  4.4.2ללהלן(.
ש"ח בשנת
סים על ההככנסה ,בשנת  2011הסתכם ב47 -
הרווח הככולל מעסקי ביטוח בריאות ,לפני מיס
שנת 2009
שהסתכם בכ 14 -מילייוני ש"ח בשננת  2010ולעוומת רווח בש
ם
ש"ח לעומת רוווח
מיליוני ש"
שהסתכם בכ 102 -מיליוני ש"ח )ראה סעיף  44.4.3להלן(.
הכנסה ,הסתככם בשנת
מיסים על הה
ההפסד הככולל מפעילות אחרת שאינה מעסקי בביטוח ,לפני מ
ח בסך 75
בשנת  2010ורווח
ת
ש"ח לעומת ררווח כולל שלל כ 19 -מיליווני ש"ח
 2011בכ 83 -מיליוני ש
המקבילה
לעומת התקופה ה
ת
ש"ח בשנת  .20099השינוי בתוצאות מפעילות אחרת
מיליוני ש
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שוק ההון
מירידות שערים בש
ת
צאה
אשתקד ,נובע בעיקר מירידת ערך הנכסים הפפיננסיים כתוצ
מהשקעות בסך של כ 102 -מיליווני ש"ח,
ת
שר גרמה ליררידה בהכנסוות
המקומי ווהעולמי ,אש
מעלייה בבהוצאות המיימון בסך של כ 11 -מיליווני ש"ח )הנובבעת בעיקר מעליית שיעור המדד
חייבויות הפייננסיות( ומנגד גידול
תקופה המקביילה אשתקד ומהעלייה בהיקף ההתח
ביחס לת
בסך של כ 11 -מיליוני ש"ח.
בהכנסות מעמלות ך
קיקה( ,התשעע"ב.2011-
המס )תיקוני חק
שינוי נטל ס
סת החוק לש
ביום  5בדדצמבר 2011 ,התקבל בכנס
ההפחתה של שיעורי מס החברות.
חל משנת  ,20112מתווה ה
במסגרת ההחוק בוטל ,בין היתר ,הח
ח והפסד
אשר נזקפו לרווח
ר
השפעת ההשינוי האמור גרמה לגידוול בהוצאות המיסים בשננת 2011
ולרווח הככולל בסך של כ 15 -מיליונני ש"ח.
פעילות
 4.4מידע כספיי לפי תחומי פ
4
4.4.1

ח
ביטוח חיים וחיסככון ארוך טווח
ח
תחום
אלפי ש"ח(:
חום חסכון אררוך טווח )בא
תוצאות תח
1-12/2011

1-12/2010

1-12/20009

פרמיות שהוורווחו ברוטו
ת ,נטו והכנסות
סדים( מהשקעות
רווחים )הפס
מימון

1,681,061

1,7700,893

1,537,5507

)(302,597

1,5535,421

3,182,4493

מי ניהול
הכנסות מדמ

417,545

4
472,772

326,2271

מלות
הכנסות מעמ

31,408

33,164

26,9976

1,080,408

2,8887,202

4,244,8814

324,913
401,144

3312,995
3
340,893

292,4404
301,1106

)הפסד( לפני מס
(
רווח

)(22,595

163,254

192,1191

)הפסד( כולל לפני מס
(
רווח

)(35,348

181,919

263,2216

בהתחייבות בגין חוזי
ת
שינוי
תשלומים וש
ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
אות רכישה
אות שיווק והוצא
עמלות הוצא
אחרות
חרות
הלה וכלליות ואח
הוצאות הנה

ההכנסה,
ארוך טווח ,לפני מיסים על ה
ך
ההפסד הכוולל מעסקי בביטוח חיים וחסכון
סך של כ 335 -מיליוני ש"ח לעומת רוווח כולל שלל כ182 -
 2011הסתכם בס
2
בשנת
 .2010הקיטון ברוווח הכולל נובבע מקיטון ברווח מפעילות ביטוח
2
ש"ח בשנת
מיליוני ח
הפנסיה בסך של כ9 -
ברווח מפעילות ה
ח
מקיטון
של כ 208 -מיליוני ש"ח ,מ
חיים בסך ש
ח.
מיליוני ש"ח
טוח חיים  -פיירוט התוצאוות לפי סוגי פפוליסות:
א .ענף ביט
באלפי ש”ח
טו
פרמיות שהורווחו ברוט
ת
שקעות ,נטו והככנסות מימון
רווחים )הפסדים( מהש
ת
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
ת

1-12/2011
1,681,061
)(304,087
94,232
28,634

1-12/20100
1,700,8933
1,524,7099
193,3255
30,7388

1-12/20009
1,537,5007
3,164,4447
79,3007
25,3442

חייבות בגין חוזיי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתח
השקעה ברוטו
וחוזי ה
עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישהה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות
ת
הפסד( לפני מס
רווח )ה

1,080,408
252,718
236,748
)(113,581

2,887,2022
257,3999
203,6788
63,4800

4,244,8114
243,7443
176,3993
98,9221

לפני מס
י
הפסד( כולל
רווח )ה

)(126,334

82,1455

169,9446

שוואה ל-
שנת  2011בהש
הפרמיוות בביטוח חיים הסתכמו ב 1,681 -מילליוני ש"ח בש
מיליוני ש"ח בשנת  2010ובהשוואה ל 1,538 -מילייוני ש"ח בשננת ,2009
 1,701מ
שנת 2010
 1%לעומת שננת  .2010בש
מה .בשנת  20111חלה ירידדה של כ% -
בהתאמ
סך  125מיליונני ש"ח ממשרדי ממשלה לתשלום
חד פעמיות בס
התקבללו פרמיות ד
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הנ"ל ,הגידול בבפרמיות
חד פעמיות ה
קצבה מיידית .בנטררול השפעת הפרמיות הח
שיעור של כ.7% -
הינו בש
טוח )ללא
מיות שנזקפו ישירות להתחייבויות ביט
בנוסף ,בשנת  2011נתקבלו פרמ
סך  408מיליוני ש"ח לעומת  400מילייוני ש"ח
חוזי השקעה( בס
י
מרכיב סיכון -
בשנת .20100
ש"ח בהשוואה לפדיונות
 576מיליוני ח
סתכמו ב5 -
שנת  2011הס
סות שנפדו בש
הפוליס
הפדיונות
 .4%שיעור ה
של  554מיליווני ש"ח בשננת  ,2010גידדול של כ% -
בסך ש
חוזי השקעה( עמד בשנת הדוח על
הממוצעת )לא כולל פפדיונות של ח
ת
מהעתוודה
אשתקד(.
) 3.8%זזהה לשיעור א
טוח )ללא
תחייבויות ביט
ת בגינן נזקפו ישירות להת
פדיונות בגין פוליסוות שהפרמיות
ת
מרכיב סיכון  -חוזי השקעה( הס תכמו בכ 284 -מיליוני ש"ח בשנת  2011לעומת
ת .2010
סך של כ 189 -מיליווני ש"ח בשנת
סך של כ-
 ,2011הסתכם בס
2
סקי ביטוח חייים ,לפני מס ,בשנת
ההפסד הכולל מעס
ד
 82מיליוני ש""ח בשנת
מס ,של כ8 -
 126מייליוני ש"ח לעומת רווח ככולל ,לפני מ
.2010
מקורות עיקרריים) :א(
השינוי ברווח הכולל מפעילות בביטוח חיים נובע משני מ
משינוי בתוצאות הפעילות
י
אות מימון ו) -ב(
משינוי במרווח הפפיננסי והוצא
מית והתפעוללית בתחום זהה.
החיתומ
סך של כ-
השינוי במרווח הפיננסי נובע בעעיקר מירידה בהכנסות מדדמי ניהול בס
קע התשואה הריאלית
 99מיליוני ש"ח וזאת בשל העובבדה שבשנת  ,2011ועל רק
שהושגה ,לא נגבו דמי ניהול משתנים ,וככן מירידה בבהכנסות
,
השליליית
התחייבויות בבגין אותן
אה לעומת הה
תלויות תשוא
עות בגין פולייסות שאינן ת
מהשקע
סך הכל ירידדה של כ-
של כ 64 -מיליוני ש"ח ,ובס
מימון בסך ש
פוליסות והוצאות מ
ת תשואה
 163מיליוני ש"ח .ללפירוט בדבר מנגנון דמי הניהול בפוליסות תלויות
סעיף  4.4.1.2ד' ללהלן.
ף
הניהול הקבועעים והמשתניים ,ראה
ופירוט סכומי דמי ה
של כ 45 -מיליוני ש"ח
עולית בסך ש
תומית והתפע
השינוי בתוצאות הפפעילות החית
של כ 33 -מילייוני ש"ח
מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בסך ל
ל
בעיקר
נובע ב
מיכון ,בתוספפת ירידה
והוצאות בגין פחת ומ
ת
בעיקר עקב גידול בבמצבת העובדדים
מעדכון בהתחייבויות בגין חוזזי ביטוח
ן
ברווח החיתומי הננובעת בין ההיתר
ובתשלומים בגין מקרי ביטוח ))לרבות בגין עדכון הערכוות ,הנחות ואומדנים
של כ 12 -מיליווני ש"ח.
אריים( בסך ש
אקטוא
נוספים לעניין נתוניים המופיעים בבאור  19לדדוחות הכספייים:
ם
להלן פרטים
מרכיב חסכון
פוליסות הכוללות מ
ת
שנת )) 1990רובן צמודות למדד
מפוליסות שהונפקו עד וכולל ש
ת
הפרמיוות
מו בשנת
חות תשואה המגובה בח לקה הגדול באג"ח מיועדדות( ,הסתכמ
ומבטיח
בשנת  ,2010גידול של כ9 -
ת
 2011בכ 101 -מיליונני ש"ח ,למולל כ 92 -מיליוני ש"ח
הסתכם בכ 21 -מיליוני ש""ח בשנת
הרווח הכולל מפולליסות אלו ה
ח
מיליוני ש"ח.
י
של כ52 -
 2011למול רווח כוללל בסך של כ 73 -מיליוני ש"ח בשנת  ,20100ירידה ש
מיליוני ש"ח .הירידדה ברווח הכ ולל נובעת בבעיקרה מהיררידה במרווח הפיננסי
י
של כ 14 -מילייוני ש"ח
בסך של כ 57 -מיליוני ש"ח ,ממרווח ל
סות אלו ך
מפוליס
.2010
2
בשנת  2011למול מררווח של כ 711 -מיליוני ש"ח בשנת
שואה שהונפפקו משנת  1991ועד שננת ,2003
בפוליסות תלויות תש
ת
הפרמיוות
 632מיליוני ש""ח בשנת
מיליוני ש"ח ,למול כ6 -
מו בשנת  20011בכ 620 -מ
הסתכמ
תכם בסך
סות אלו הסת
הכולל מפוליס
ש"ח .ההפסד ה
 ,2010יירידה של כ 122 -מיליוני ש"
של כ 56 -מילליוני ש"ח
רווח כולל בסך ש
ש"ח בשנת  20011למול ח
של כ 29 -מיליוני ש
חס לשנה
ברווח הכולל ביח
ח
בשנת  ,2010ירידה של כ 85 -מ יליוני ש"ח .הירידה
מי ניהול קבועים בסך של כ 52 -מילייוני ש"ח
קר מגביית דמ
קודמת נובעת בעיק
ם ומשתנים( בבסך של כ 1559 -מיליוני ש""ח ,ירידה
לעומת גביית דמי נייהול )קבועים
ש"ח.
של כ 107 -מיליוני ש
פוליסות שהונפקו משנת  2004ואילך ואינן תלויות תשוואה ,הינן בררובן בגין
ת
קצבה מיידית .הפררמיות מפוליסות אלו
ה
תשלום
מכרזים של משרדי הממשלה לת
ם
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בשנת  2011הינן בבהיקף זניח ללעומת פרמיוות בסך של כ 125 -מילייוני ש"ח
סות אלו
 .2010ההפסד הכולל מפוליס
2
תן פוליסות בשנת
בלו בגין אות
שהתקב
הסתכם בכ 5 -מילייוני ש"ח בש נת  2011למוול הפסד כוללל בסך כ 114 -מיליוני
ם
ההפסד הכוללל נובע מכך שההתחייבוייות מהוונות בהתאם
ש"ח בשנת  .2010ה
ת חסרת סיכוון ולפיכך הגדילו את ההתחייבות
להנחיות חוזרי הפייקוח בריבית
המפקח הנ"ל ,,ההפסד
העתידיים .יצצוין ,כי לאור הנחיית ה
לתשלומי הקצבה ה
ת חסרת
קבלת הפרמיות בשל הבטחת התשואה מעל לריבית
ת
נרשם במועד
ת הרווח
זה אינו מייצג בהכרח את
הסיכון לפיה מתקבבלות הפרמי ות .הפסד ה
שם בשל
שנת  2011נרש
סד הכולל בש
הכלכלי אשר אמור לנבוע מעסקקה זו .ההפס
י
הירידה בריבית חסררת הסיכון בי חס לשנת .2010
ה
שואה שהונפפקו משנת  20044ואילך ,הסתכמו
בפוליסות תלויות תש
ת
הפרמיוות
ש"ח בשנת  .22010הגידול
ח ,למול כ 566 -מיליוני ח
 661מיליוני ש"ח
בשנת  2011בכ6 -
ת החדשות ומגידול בפררמיות החד פעמיות.
קרו ממכירות
בפרמיה נובע בעיק
ה
ש"ח בשנת  20111למול
ההפסד הכולל מפולליסות אלו ההסתכם בכ 114 -מיליוני ש
ד
הגידול בהפסד נובעע בעיקר
ל
הפסד כולל בסך כ 84 -מיליוני ש"ח בשנת .20100
שר נגבים
מי הניהול אש
מת עלייה בדמ
ת .מנגד ,קיימ
מגידול בהוצאות הננהלה וכלליות
של כ 8 -מילליוני ש"ח הננובעת מגידולל בהיקף
כשיעור מיתרת הנככסים בסך ש
ר
ספו וטרם
קרו מעסקים חדשים שנוס
סד נובע בעיק
הנכסים המנוהלים .הגידול בהפס
ם
מעותי.
בגינם בהיקף משמ
ם
נצברה עתודה
סכון
פוליסות שאינן כולללות מרכיב חס
ת
סה בודדת ,ללפרטיים,
מכרות כפוליס
בפוליסות סיכון ביטו ח חיים הנמ
ת
הפרמיוות
סך של כ 2269 -מיליוני
 2011בסך של כ  289 -מיליוני ש"ח ,למול ס
2
מו בשנת
הסתכמ
 .7%בין השנים  2010ו 20111 -חלה ירידדה ברווח
שנת  ,2010גיידול של כ% -
ש"ח בש
הכולל בסך של כ 47 -מיליונני ש"ח .הקייטון ברווח הכולל נובע בעיקרו
תשלומים
וכלליות ומגידול בת
ת
הון ,מגידול בבהוצאות הנהלה
מהירידדות בשוק הה
ובהערככות האקטואריות בגין מקקרי ביטוח.
שואה
פוליסות תלויות תש
ת
שואה מושקעעים לפי
בפוליסות תלויות תש
ת
טוח הנצברי ם
עתודות הביט
כספי ע
הוראות חוק הפיקוח על שירות ים פיננסים ))ביטוח( ותקננותיו .רווחי השקעות
ת
המבוטחים בנניכוי דמי ניהול.
קפים לזכות ה
אלו נזק
ליום  31בדצמבבר 2011
ם
תשואה
ת תלויות ת
בויות הנובעות מפוליסות
התחייב
של כ 111,863 -מיליוני
מו בסך של כ 11,745 -מילליוני ש"ח בהשוואה לסך ש
הסתכמ
ש"ח ליום  31בדצמ
מבר  ,2010יררידה של כ .1% -הירידה בהתחייבויות בשנת
הדוח ננובעת בעיקררה מהפסדים מהשקעות ווגביית דמי ניהול ומנגד מהכנסות
שקעה בניכוי פדיונות ופיררעונות.
ותקבולים בגין חוזי הש
ם
מפרמיוות
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תלויות תשואה
ת
התשואות בפו ליסות
בדבר שיעורי ה
פרטים ב
פוליסות שהוצאו בשננים ) 22003-1992קרן י'(:
ת
תשלום דמי ניה ול
תשואה ריאלית לפני ת
ה
תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניההול
ה

1-12/20111
(8.02%
)%
(8.58%
)%

1-12/2010
9.14%
7.22%

1-12/2009
35.37%
34.43%

לפני תשלום דמי ני הול
י
תשואה נומינלית
ה
תשואה נומינלית אחררי תשלום דמי נניהול
ה

(5.67%
)%
(6.24%
)%

11.63%
9.66%

40.53%
39.56%

ה(
החל משנת )) 2004קרן י' החדשה
פוליסות שהוצאו ל
ת
תשלום דמי ניהוול
תשואה ריאלית לפני ת
ה
תשואה ריאלית אחרי תשלום דמי ניההול
ה

1-12/2011
)(7.92%
)(9.10%

1-12/20100
9.14%
%
7.53%
%

1-12/20009
35.37%
%
33.82%
%

לפני תשלום דמי ניההול
י
תשואה נומינלית
ה
תשואה נומינלית אחררי תשלום דמי נייהול
ה

)(5.57%
)(6.78%

11.63%
%
9.98%
%

40.53%
%
38.92%
%

ת תשואה
הפסדי( ההשקקעה שנזקפו ללמבוטחים בפווליסות תלויות
פרטים בדבר רווחי )ה
)במיליוני ש"ח(
י
ודמי הנניהול
1-12/2011

1-112/2010

1-12//2009

עה הנומינליים
רווחי )הפסדי( ההשקע
אחר דמי הניהול
שנזקפו למבוטחים לא
ו

)(698.0

937.4

2,5536.1

הול קבועים
דמי ניה
הול משתנים
דמי ניה
הכל דמי ניהול
סך -ל

94.2
94.2

85.2
108.1
193.3

69.5
9.8
79.3

טח לגבות
 ,2003רשאי מבט
2
תשואה שהונפפקו בשנים  19911עד
סות תלויות ת
בפוליס
עורים הקבועעים בתקנות והנגזרים
משתנים בשיע
הול קבועים וודמי ניהול מ
דמי ניה
ם רק בגין
שתנים נגבים
דמי הניהול המש
הריאלית של תיק הההשקעות .י
ת
מהתשוואה
טח מנוע
שלילית המבט
תשואה ריאלית חיוובית .במידה והושגה תשוואה ריאלית ש
ה
ת ההפסד
שג תכסה את
תשואה שתוש
הניהול המשתנים עד אשר הת
ל
מגביית דמי
ת
תשואה שהונפפקו החל
סות תלויות ת
צויין כי בכל ההנוגע לפוליס
הריאלי המצטבר .יצ
י
קבועים בלבד ואשר על כן,
ם
ם הינם דמי ניהול
משנת  ,2004דמי הניהול הנגבים
אין השלכה כאמור על גבייית דמי ניהול אלה.
הריאליים מהשקעות א
ם
להפסדדים
שואה בתקופפת הדוח
ת ביטוח חייים תלוי תש
הול פוליסות
ההכנסות מדמי ניה
מיליוני ש"ח בשנת  .2010קיטון זה
מו בכ 94 -מילליוני ש"ח לעעומת כ 193 -מ
הסתכמ
החברה לא גבתה דמי ניהול משתנים בפפוליסות ביטוח חיים
ה
מכך ש
נובע מ
בשל התשואה הריאלית
ל
עד 2003
תלויות תשואה שהונפקו בשננים  1991ד
ת
הקבועים בשנת  ,2011בשל הגידול
השליליית ומנגד מעללייה בגביית דמי הניהול ה
 ,2004לעומת שננת .2010
2
החל משנת
שהונפקו ל
בהיקף הנכסים בגין פוליסות ש
צויין לעיל ,בבעקבות ירידדות השערים בשוק ההון בשנת  22011נרשמה
כפי שצ
תגבה דמי
שיעור של  ,8.588%לפיכך הקבוצה לא ת
נטו שלילית בש
תשואה ריאלית ו
ה
הול אשר
תשואה השליללית הנ"ל .אומדן דמי הניה
משתנים עד ללהשלמת הת
ניהול מ
השלילית כאמור מווערכת נכון ליום 31
ת
שואה הריאללית
בו בשל התש
לא יגב
ש"ח וסמוך למועד פרסוום הדוח
בדצמבר 2011 ,בסך של כ 1006 -מיליוני ש
ש"ח.
מוערכת בסך של כ 40 -מיליוני ש
ת

ב 13 -

ש"ח(:
שואה )באלפי ש
סות תלויות תש
הרכב הנכסים בפוליס
נדחות
ת
הוצאות רכישה
ייבים ויתרות חובה
ח ם
פרמיות לגבייה
ת
חוב סחירים
נכסי ח
אות
חוב שאינם סחיררים )כולל הלווא
נכסי ח
ופיקדוונות(
מניות
אחרות
ת
מזומניים ושווי מזומנים
סה"כ

 31בדצמבר 2011
ליום 3
8,457
47,392
67,347
4,0001,963

ליום  31בדצצמבר 2010
9,041
20,063
71,728
3,978,995

3,0082,928
2,6682,486
1,6698,864
535,315
5
12,124,752

3,113,895
3,226,378
1,486,344
67,575
11,974,019

ב .ענף הפנסיה
תוצאות חבררה מאוחדת  -מנורה
מתייחסות לת
תוצאות פעילות עננף הפנסיה מ
ת
מבטחים פנסיה.
תוצאות הפעיילות בענף הפפנסיה )באלפפי ש"ח(:
עיקרי ת
1-12/22011

1-12/22010

1-12/20009

הכנסות מדמי ניהול
ת

3233,313

279,,447

246,9964

טו והכנסות מימוון
רווחים מהשקעות ,נט
ם
הכנסות מעמלות
ת
שה
עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכיש
ת
אחרות
ת
הוצאות הנהלה וכלליוות ואחרות
ת

1,490
2,774
2

10,,712
2,,426

18,0046
1,6634

722,195
1644,396

55,,596
137,,215

48,6661
124,7713

רווח לפני מס

900,986

99,,774

93,2270

מבטחים פנסיה עבוור עמיתי
ם
לתאריך הדוח ,הקבוצה מנהלת באמצעות מנורה
ך
ת נכסים
מיליוני ש"ח לעומת
י
קרנות פנסיה חדשוות ,נכסים בבסך של כ37,6228 -
מיליוני ש"ח ננכון ליום  31בדצמבר ,20010 ,גידול של כ.10% -
בסך של כ 34,114 -מ
בסך של כ 44,976 -מיליוני
מכך שבשנת  20111נגבו דמי גמולים ך
הגידול נובע מ
עיקר ה
בשנת  ,2010גידול של כ-
ת
ש"ח לעומת גבייה בסך של כ 4,203 -מיליונני ש"ח
.18%
סך של כ 991 -מיליוני
בפעילות הפנסיה בס
ת
בתקופת הדוח נרשם רווח לפניי מס
ת
 .2010הקיטון בררווח נובע
2
ש"ח ,ללעומת רווח בבסך של כ 1000 -מיליוני ש"ח בשנת
סות מדמי
בעיקר מקיטון בהכננסות מהשקעעות בסך של כ 9 -מיליוני ש"ח .ההכנס
לעומת שנת  .2010גידול זה
ת
מיליוני ש"ח ,גידול של כ16% -
ניהול גגדלו בכ 44 -מ
נובע מגידול בהיקף ההכנסות מדדמי ניהול מדדמי גמולים ש
שנגבו ומהגידוול בהיקף
שיווק ,ההנהללה והכלליות גדלו בתקופפת הדוח
הנכסים המנוהלים .הוצאות הש
ם
בסך של כ 43 -מיליוני ש"ח ,גיד ול של כ 244% -לעומת שננת  .2010הגידדול נובע
היקף העסקים וגידול
קב הגידול בה
ת ושיווק עק
בעיקרו מגידול בהווצאות עמלות
ו
מצבת העובדיים ומגידול בבהוצאות
בהוצאות הנהלה וככלליות הנובעע מגידול במ
המחשווב.

ב 14 -

4.4.2

חום הפעילות בביטוח כלליי
תוצאות תח
שה ענפים :ררכב חובה ,רככב רכוש ,ויתררת עסקי
חולקים לשלוש
עסקי הביטוח הכללי מח
ביטוח כללי )חבויות אחררות וענפי רככוש אחרים(.
אלפי ש"ח(
טוח כללי )בא
אות תחום ביט
עיקרי תוצא
1-12/20011

1-12/2010

112/2009

טו
פרמיות ברוט
שקעות ,נטו והכננסות מימון
רווחים מהש
מלות
הכנסות מעמ
שינוי בהתחייבוייות בגין חוזי בייטוח
תשלומים וש
ברוטו
צאות רכישה אח
אות שיווק והוצ
עמלות ,הוצא
חרות
חרות
הלה וכלליות ואח
הוצאות הנה

2,354,8892
187,2298
153,6666

2,279,287
236,342
166,970

2,277,818
290,980
119,505

1,629,9905
492,7731
132,9942

1,730,966
494,049
97,024

1,664,935
487,397
99,035

רווח לפני מס

124,5552

156,540

215,173

רווח כולל לפני מס

45,3357

164,325

391,875

מו בסך של כ 2,355 -מילייוני ש"ח
טו בתקופת ההדוח הסתכמ
מפרמיה ברוט
ההכנסות מ
קופה המקביילה אשתקד ..הגידול
בהשוואה לסך של כ 2,279 -מיליווני ש"ח בתק
של כ 33 -מילייוני ש"ח,
בפרמיות בררוטו נובע מגידול בפרמיה בתחום רכב חובה בסך ש
בתחום ביטוח הכלללי אחר בסך של כ 41 -מייליוני ש"ח )גגידול של
ם
מגידול בפררמיות
של כ 7 -מיליונני ש"ח בענפיי חבויות
כ 48 -מיליוני ש"ח בענפפי רכוש אחריים וקיטון ל
ח .לעניין
סך של כ 2 -מיליוני ש"ח
עלייה בפרמייות בתחום ררכב רכוש בס
אחרים( ומע
פירוט השיננוי בפרמיה בררוטו ראה סעעיפים  4.4.2.2 ,4.4.2.1ו 4.4.2.3 -להלן.
סתכם בכ 445 -מיליוני
ח כללי בתקוופת הדוח הס
מעסקי ביטוח
הרווח הכוללל לפני מס מ
ש"ח בשנת  .2010הירידה
לעומת רווח כולל לפני מס בסךך של כ 164 -מיליוני ח
ת
ש"ח
ביטוח רכב רכוש בבסך של כ 663 -מיליוני
ח
ברווח נובעת מקיטון בררווח הכולל בבתחום
סך של כ 10 -מיליוני ש"ח ,מקיטון
ש"ח ,מקיטון ברווח הכוולל בתחום ררכב חובה בס
מיליוני ש"ח ,וומקיטון ברוווח הכולל
רכוש אחרים בסךך של כ 10 -מ
ברווח הכוללל בענפי ש
ש"ח .לעניין פירוט השינווי ברווח
בענפי חבוייות אחרים בבסך של כ 36 -מיליוני ש
פי הביטוח הככללי ראה סעעיפים  4.4.2.2 ,4.4.2.1ו 4.4.22.3 -להלן.
הכולל מענפ
 4.4.2.1תחום פעילות ביטוח רכב ח
חובה
חובה )באלפי ש"ח
ה
תוצאות הפעילות בעענף רכב
ת
עייקרי
ח(:
1-12/2011

1-12/20010

1-12/20009

פרמיות ברוטו
פ
ת
ררווחים מהשקעות ,נטו והכנסות
מימון
מ
מעמלות
ת
הכנסות
ה
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
ת
טו
חוזי ביטוח ברוט
ח
ת
הוצאות שיווק והוצאות
ת
עמלות,
ע
ררכישה אחרות
ת
הוצאות הנהלה וכלליות אחרות
ה

634,780

602,0065

621,9979

121,182
3,771

152,7771
12,0058

177,4447
-

491,199

605,126

615,2264

63,539
39,854

57,0064
31,5555

60,6652
32,1144

ררווח לפני מס

126,375

78,5570

74,9946

ררווח כולל לפני מס

73,872

83,8815

187,9921

מו בסך של כ 635 -מילייוני ש"ח
ההכנסות מפררמיה בשנת  2011הסתכמ
של כ 602 -מילייוני ש"ח בשננת  ,2010גידוול של כ .5% -העלייה
עומת סך ל
לע
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מגידול בהיקף תיקק הלקוחות ומגידול בפררמיה הממוצעת עקב
ל
נוובעת
שינוי בתמהיל התיק.
ש
של כ 74 -מיליוני ש"ח,
מד על סך ל
שנת  2011עמ
הרווח הכולל לפני מס בש
ה
המקבילה
ש"ח בתקופה ה
 84מיליוני ח
מס של כ8 -
לעומת רווח כולל לפני מ
מים הבאים :הירידות
עיקר מהגורמ
טון ברווח הככולל נובע בע
אשתקד .הקיט
א
והן בשוקי האגג"ח אשר
ם ,הן בשוקי המניות ן
בשוקי ההון בבארץ ובעולם
ב
תחייבויות
גרמו לפער בין ההכנסות מהשקעות ללבין הסכום שנזקף להת
של התשואה ,,בשיעור שננתי של  3%ריאלי ,על ההשקעות
הביטוחיות בש
ה
סך של כ 991 -מיליוני
שנת  ,2010בס
בשנים פתוחות ,בשנת  20 11לעומת ש
ב
וכלליות אשר לא נזזקפו לחישוב הצבירה
ת
ש"ח ,מגידול בבהוצאות הנההלה
של כ38 -
בסך של כ 7 -מיליוני ש"ח ,ומנגד מגידוול בשחרור מצבירה בסך ש
ב
ההערכות בגיין השנים
תפתחות התביעות )שינוי ה
מיליוני ש"ח ומהטבה בהת
מ
בסך של כ 49 -מייליוני ש"ח.
הסגורות( ך
ה
 4.4.2.2תחום פעילות ביטוח רכב ררכוש
ח(:
רכוש )באלפי ש"ח
תוצאות הפעילות בעענף רכב ש
ת
עייקרי
פרמיות ברוטו
עות ,נטו והכנסוות מימון
רווחים מהשקע
הכנסות מעמלוות
ת בגין חוזי
תשלומים ושינוי בהתחייבויות
ביטוח ברוטו
הוצאות שיווק והוצאוות רכישה
ת
עמלות,
אחרות
הנהלה וכלליות אחרוות
ה
הוצאות
רווח )הפסד( לפפני מס

1-12/2011
904,352
18,407
49,053

1-12/20100
902,0699
24,7066
58,1100

1-12/20009
877,8443
37,1996
28,6559

705,041

638,3000

607,7660

221,045
45,190
)(47,083

227,1077
33,1555
6,3677

220,0222
37,7557
40,1229

רווח )הפסד( כוולל לפני מס

)(55,297

7,2488

64,9441

ח לעומת
 904מיליוני ש"ח
סך של כ9 -
טו בשנת  22011הסתכמו בס
הפרמיות ברוט
 902מיליוני ש""ח בשנת  .2010בנטרול אי חידוש התקשרות
סך של כ9 -
ס
כלי רכב כבדים ,גדלה הפרמייה ברוטו
עם סוכן בקשרר לביטוח י
בשנת  2011ם
ה מגידול
של כ 8% -הנובעת בעיקרה
עומת שנת  20110בשיעור ש
בשנת  2011לע
בפרמיה הממוצעת ,כתוצאה
ה
חיקה
חים למול שח
במספר כלי הררכב המבוטח
מהתחרות בשווק.
של כ 55 -מילייוני ש"ח
הינו בסך ל
הכולל לפני מס בבשנת  2011ה
ל
ההפסד
ה
לעומת רווח ככולל לפני מ ס של כ 7 -מיליוני ש"ח בשנת  .2010ההפסד
הממוצעת
הכולל נובע בבעיקר מהתחררות בענף שגגרמה לשחיקה בפרמיה ה
ה
הערכת ההתחייבויות
מי התביעות ועדכון בה
הנגבית ומגידדול בתשלומ
ה
קרו מהפרשה לפרמיה
סך של כ 29 -מיליוני ש"ח )הנובע בעיק
הביטוחיות בס
ה
בהכנסות מהשקעות בסך של
ת
של כ 18 -מיליווני ש"ח( ,מיררידה
בחסר בסך ל
ב
של כ14 -
מיליוני ש"ח ומגיד ול בהוצאות הנהלה וכלליות בסך ש
י
כ15 -
מיליוני ש"ח .הגידול בה וצאות הנהללה וכלליות נובע ברובוו מגידול
מ
במצבת העובדדים.
ב
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)באלפי ש"ח(:
י
 4.4.22.3עיקררי תוצאות הפפעילות בענפיי ביטוח כללי אחר

פרמיות ברוטו
פ
ת מימון
ררווחים מהשקעות ,נטו והכנסות
מעמלות
ת
הכנסות
ה
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ת
ביטוח ברוטו
ב
ת רכישה
הוצאות שיווק והוצאות
ת
עמלות,
ע
אחרות
א
ת
הוצאות הנהלה וכלליות אחרות
ה
ררווח לפני מס

1-12/20111
815,7600
47,7099
100,8422

1-12/2010
775,153
58,8665
96,8002

112/20009
777,9996
76,3337
90,8446

433,6655

487,5440

441,9111

208,1477
47,8988
45,2600

209,8778
32,314
71,6003

206,7223
29,1334
100,0998

ררווח כולל לפני מס

26,7822

73,2662

139,0113

ח לעומת
 816מיליוני ש"ח
סך של כ8 -
טו בשנת  22011הסתכמו בס
הפרמיות ברוט
סך של כ 775 -מיליוני ש"ח בשנת  ,2010גידול של כ .5% -הגידול בבפרמיות
ס
מיליוני ש"ח ומנגדד מקיטון
י
נוובע מענפי ררכוש אחרים בסך של כ48 -
מיליוני ש"ח .הגידול
אחרים בסך של כ 7 -מ
בפרמיות בענפי חבויות א
בפרמיות בענפפי רכוש אחריים נובעים מגגידול במספר הלקוחות העעסקיים.
שנת  2011הסתכם בסך ל
הרווח הכולל לפני מס בש
של כ 27 -מילייוני ש"ח,
ש"ח בשנת  .22010הרווח
ס של כ 73 -מיליוני ח
עומת רווח ככולל לפני מס
לע
סתכם בשנת  2011בכ 226 -מיליוני
הכולל לפני מס בענפי רכווש אחרים הס
של כ10 -
סך של כ 336 -מיליוני ש""ח בשנת  ,2010ירידה ש
ש"ח לעומת ס
ש
אחרים הסתככם בשנת
ענפי חבויות א
מיליוני ש"ח ,ווהרווח הכוללל לפני מס בע
של כ 37 -מילליוני ש"ח בשנת ,2010
 2011בכ 0.65 -מיליוני ש"ח ,,לעומת סך ש
ח.
יררידה של כ 36 -מיליוני ש"ח
נובע מהירידה בבהכנסות
ע
אחרים
ברווח הכולל מעענפי רכוש א
ח
הקיטון
מיליוני ש"ח ,מגידול בהוצצאות הנהלה וכלליות
סך של כ 5 -מ
מהשקעות בס
חיתומי בסך של כ7 -
ח ומנגד מעללייה ברווח הח
 12מיליוני ש"ח
בסך של כ1 -
מיליוני ש"ח בעיקר עקב הגגידול בפרמיות.
מהירידות בשוקי ההון
חרים נובע מ
הקיטון ברווח הכולל מענפפי חבויות אח
ה
השקעות לביןן הסכום
ההכנסות מה
בעולם אשר גרמו לפער בין ה
ם
בארץ ו
ב
טוחיות בשל התשואה ,בשיעור שנתי של 3%
שנזקף להתחיייבויות הביט
ש
שקעות בשני ם פתוחות ,בבשנת  2011לעעומת שנת  ,2010בסך
רריאלי ,על ההש
ההערכות
מהרעה בהתפפתחות התביעעות )שינוי ה
של כ 23 -מילליוני ש"ח ,מ
ש
 25מיליוני ש""ח ,מגידול בבהוצאות
סך של כ2 -
הסגורות( בס
בגין השנים ה
ב
הנהלה וכלליוות אשר לא נזקפו לחישווב הצבירה בבסך של כ 2 -מיליוני
ה
ש"ח ומהפסד בסך של כ 5 -מיליוני ש""ח שנרשם בבשנת  2011בבגין שנת
ש
שנת 2010
שחרור מהצבבירה בשנת  20111לעומת ש
טפת .מנגד הש
החיתום השוט
ש"ח עקב שחררור נמוך בשננת  2010בשלל תביעות
היה גדול בכ 18 -מיליוני ש
ה
תום .2007
בענף ביטוח דירקטורים ונוושאי משרה בבגין שנת חית
ב
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ש"ח(:
תחומי פעילות בביטוח כלללי )באלפי ש
 4.4.2.4פררמיות ברוטו והרווח לפי ת
רכב רכוש
סה"כ
ס
פרמיות
ברוטו
ב
01-12/2011
01-12/20100
01-12/20099
רווח )הפסד(
01-12/2011
01-12/20100
01-12/20099

4.4.3

904,352
902,069
877,843
)(47,083
6,367
40,129

ררכב חובה

634,7800
602,0655
621,9799
126,3755
78,5700
74,9466

רככוש
אחרים
וא

583,5662
535,5883
532,0888
29,0002
35,9228
51,5117

חבבויות

232,1998
239,5770
245,9008
16,2558
35,6775
48,5881

סה""כ

2,354,8892
2,279,2287
2,277,8818
124,5552
156,5540
215,1173

ח(:
ת )באלפי ש"ח
חום פעילות בביטוח בריאות
תוצאות תח
פרמיות שהוורווחו ברוטו
שקעות ,נטו והכננסות מימון
רווחים מהש
מלות
הכנסות מעמ

1-12//2011
331,545
27,135
9,534
9

1-12/22010
3022,013
388,761
133,485

1-12/20009
289,9931
98,0041
15,9957

בהתחייבות בגין חוזי ביט וח
ת
שינוי
תשלומים וש
וחוזי השקעה ברוטו
חרות
אות שיווק והוצאות רכישה אח
עמלות הוצא
חרות
הלה וכלליות ואח
הוצאות הנה
רווח לפני מס

213,113
72,325
288,323
51,290

2466,663
677,526
288,821
11,826

201,5572
61,4475
28,5587
99,2234

רווח כולל לפני מס

47,046

133,643

102,3359

הסתכמו בכ 332 -מייליוני ש"ח ללעומת כ-
ו
הההכנסות מפרמיה שהורוווחה בשנת 20111
ת בעיקר
 3022מיליוני ש"ח בשנת  ,20100גידול של כ .10% -העלייה בפפרמיות נובעת
בהיקף תיק הלקוחות.
ף
ממגידול
ח ,לעומת
סך של כ 47 -מיליוני ש"ח
ח הסתכם בס
תקופת הדוח
כולל לפני מס בת
ההרווח ה ל
שתקד .העליייה ברווח
המקבילה אש
 14מיליוני ש""ח בתקופה ה
סך של כ1 -
ררווח כולל בס
המקבילה
טוחיות אשר נערכו בעיקרן בתקופה ה
תחייבויות ביט
נובעת מעדכוני הת
ת
ההכולל
ברווח החיתומי בבסך של כ 117 -מיליוני
ח
משיפור
אאשתקד בסך של כ 37 -מייליוני ש"ח ומ
ברובו מגידול בפרמיה המוורווחת ,ומנגד חלה ירידה בהכנסות מהשקעות
ש"ח הנובע ב
ת הנהלה
בבסך של כ 188 -מיליוני ש""ח ועלייה בההוצאות הנהללה וכלליות ))כולל הוצאות
סווגות לסעיף עמלות והוצ אות שיווק( בבסך של כ 2 -מיליוני ש"ח..
ווכלליות המס

 .5תזזרים מזומנ ים
הדוח ב 655 -מיליוני ש"ח..
שוטפת הסתככמו בתקופת ה
עו מפעילות ש
תזזרימי המזומננים נטו שנבע
תזזרימי המזומננים נטו ששימשו לפעילוות השקעה ההסתכמו בתקופת הדוח ב 363 -מילייוני ש"ח
סך כ124 -
ח ,השקעה בננכסים בלתי מוחשיים בס
קבוע בסך כ 149 -מיליוני ש"ח
ע
ת רכוש
וכווללים רכישת
מיליוני ש"ח ,רכישת פעילוות בסך כ 119 -מיליוני
מיליוני ש"ח ,ההשקעות בחברות כלולות בסך כ 74 -מ
התקבל מחבררה כלולה
מיליוני ש"ח ודיבידנד שה
קבוע בסך כ 3 -מ
ע
ממימוש רכוש
ש
ש""ח ,בקיזוז תממורה
סך כ 3 -מיליונני ש"ח.
בס
מיליוני ש"ח הנובעים
הדוח בכ 28 -מ
מו בתקופת ה
מימון הסתכמ
עו מפעילות מ
תזזרימי המזומננים נטו שנבע
האם בסך
עיקר מגיוס ההון משני מורככב בסך של כ 200 -מיליוניי ש"ח בניכוי דיבידנד ששוולם לחברה ה
בע
של כ 74 -מיליוני ש"ח.
תחייבויות פיננסיות בסך ש
של כ 100 -מילייון והחזר הת
ל
חליפין על יתרות המזומניים גרמה להגדלה של יתרת המזומנים בסך של
שפעת התנודדות בשער הח
הש
כ 4 -מיליוני ש""ח.
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המזומנים
מנים ושווי ה
שתוארה לעיל מסתככמת בגידול בביתרות המזומ
ה
תוצאה הכולללת של הפעיללות
הת
ש"ח.
תרת המזומניים לתאריך הדדוח הינה כ 746 -מיליוני ש
סך של  324מייליוני ש"ח .ית
בס

של נכסים פיננסיים
 .6גיללוי בדבר יררידת ערך ש
אינן סחירות השייכים
סחירות( והמניות שא
(
הנכסים הסחירים )ננכסי חוב ומנניות
ם
קבוצה סיווגהה את
הק
ת תלויות
בתיק השקעות ככנגד פוליסות
ק
חברות הביטווח שבקבוצה )למעט נכסים כאמור ה כלולים
לח
.
הכספיים(.
שואה( ,כנכסיים פיננסיים זזמינים למכיררה )ראה באורר 2ז) (4לדוחוות
תש
של ירידת ערך נכסים פינננסיים זמינים למכירה,
עצמי )קרן הון( בש
י
פו להון
הלן פירוט הססכומים שנזקפ
לה
ם.
ההחזקה בהם
אם לתקופת ה
לפפי שיעור ירידדת הערך ממועד רכישתם ועד לתאריך הדו"ח ובהתא
של נכסים פינננסיים זמינים למכירה
שווי הוגן ל
הקביעה כי יררידות ערך בש
שיקולים שעממדו בבסיס ה
הש
הפסד( הינם ככדלקמן:
קפו ישירות ללהון העצמי )ולא לרווח וה
נזק
 6.1מכשירי חווב
6
חודשים
עד  6ח

 6-9חודשים
6

 9-12חודשים

מעל 12
חודשים

עד 20%
40%
% - 20%

)(1,391
-

)(2,8558
)(8886

)(1,699
)(1,399

)(18,056
)(8,258

)(224,004
)(10,543

מעל 440%

-

-

-

-

-

עליה
סה"כ

3,897
2,506

569
5
)(3,1775

682
)(2,416

36,653
10,339

441,801
7,254

ש"ח
באלפי ש

סה"כ

בכדי לבח ון ירידת ערך של מכשירי חוב ,החברה בחנה ,בין הייתר ,את הגוררמים הבאים::


משמעותיים של המנפיקק או של החייב;
ם
פיננסיים
ם
שיים
קש



קרן;
מי ריבית או ק
הפפרת חוזה כגוון אי עמידה בבתנאים או פפיגור בתשלומ



הנובעת בעיקרה מקקשיים פיננסייים אשר לא הייתה נשקלת על ידי
ת
העענקת הקלה לללווה
הממלווה בנסיבוות אחרות;



חר;
שיטת רגל אוו לארגון מחדדש פיננסי אח
צפפי כי הלווה יככנס להליך פש



הייעלמות שוק פעיל לאותו ננכס פיננסי כ תוצאה מקשיים פיננסיים;



מדן תזרימי ה
קייומה של ירידדה הניתנת ללמדידה באומ
המזומנים העעתידיים מקבבוצה של
ההכרה לראשונה בבנכסים אלה ,למרות שלא ניתן עדיין ללשייך את
ה
פיננסיים מאז
ם
כסים
נכס
לנכסים פיננסיים בוודדים בתוך ההקבוצה האמורה;
ם
היירידה



קרים של הלוווה;
הפפנייה להערת עסק חי ,אם קיימת ,בחווות דעת המבק



הון חוזר; שיעעור תשואה עעל אג"ח;
פיננסיים שונים של הלווהה ובכלל זה ,ה
בחחינת יחסים פ
קרובות;
הלווה בשנתיים ק
ה
מי למאזן; שוווי מזומנים; פפירעונות צפוייים של
שייעור הון עצמ



אם קיימים;
שוווי ביטחונות//ערבויות ,ם



עניין זה;
ת עדכונים לע
דיררוג חיצוני של הלווה ,אם קיים ובחינת



סווגו ברמת סיכוןן נמוכה(.
ו
זההות בעלי השלליטה של הלוווה )תאגידים בבעלות ממשלתית

קעות של
מקצועית של אגף ההשק
חוות דעת מ
עו בהתאם לח
מכשירי חוב בוצ ו
י
הפחתות ערך
קול דעתו
עוקב אחר הללווים באופן שוטף ואשר שיקלל על פפי מיטב שיק
הקבוצה אאשר מכיר וע
את הגורממים דלעיל.
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 6.2מכשירים ההוניים
6
חודשים
עד  6ח

 6-9חודשים
6

 9-12חודשים

מעל 12
חודשים

)(335
365
30

)(442
33,334
32,892

ש"ח
באלפי ש
עד 20%
עליית עערך
סה"כ

)(215
2,679
2,464

)(3884
1,4414
1,0030

סה"כ
)(1,376
337,792
336,416

בשווי הוגן נזקף ללקרן הון .העעברת שינוי בשל ירידת ערך מקרן הון לרווח
י
ככלל ,כל שינוי
תבצעת במקררים הבאים:
והפסד מת


מעל ;20%
יריידת ערך ל



מוחזק מעל שנה;
יריידת ערך בין  10%ל 20% -של ניי"ע המ

שירים הוניים
שירי חוב ומכש
 6.3סה"כ מכש
6
עד  6חודשים

 6-9חודשים

 9-12חודשים

מעל 12
חודשים

סה"כ

עד 20%
40%
% - 20%

)(1,606
-

)(3,2242
(886
) 8

)(2,034
)(1,399

)(18,498
)(8,258

)(225,380
)(110,543

40
מעל 40%

-

-

-

-

-

עליית עררך
סה"כ

6,576
4,970

1,9983
)(2,145

1,047
)(2,386

69,987
43,231

79,593
43,670

ש"ח
באלפי ש

קורות מימוון
 .7מק
מת 1,083
סיות של הקבבוצה לתאריךך הדוח הינה  1,235מיליוני ש"ח לעומ
יתרת ההתחייבבויות הפיננס
בר .2010
מיליוני ש"ח לי ום  31בדצמב
הון בהיקף שלל כ200 -
טחים גיוס ה
ת מנורה מבט
חברה גייסה חחוב ,בחודש אוקטובר  ,2011באמצעות
הח
ם לטובת
חייבות נדחים
קת כתבי התח
שקעה בחברהה ,כנגד הנפק
תמורת הגיוס האמורה הוש
מיליוני ש"ח .ת
ם גיוס הון .תמורת הגיווס משמשת כהון משני מורכב בחבררה .לקראת ההנפקה
מננורה מבטחים
פררסמה חברת מדרוג דוח דדירוג אשר קבבע כי דירוג ככתבי ההתחיייבות האמורים עומד על דדירוג של
 Aaa3באופק שללילי.
התחייבויות פפיננסיות
מורכב כאמורר לעיל בניכוי פירעון של ה
עלייה נובעת מהנפקת ההון המשני המ
הע
סך של כ 74 -ממיליוני ש"ח.
בס
סיות בתקופת
ת הדוח ,הסתככם לסך של כ 1,153 -מיליווני ש"ח.
בויות הפיננס
היקפן הממוצעע של ההתחייב
בנוסף ,מנורה ממבטחים פנסייה חילקה דיבבידנד בסך  3550מיליוני ש"ח לחברה.
מ ,מחודש א
התאם לדוח דירוג עדכני של חברת מידרוג בע"מ
בה
אוקטובר  ,20011כתבי ההתחייבות
טחים גיוס הון ,חברה בת של החברה ,מדורגים
של מנורה מבט
החברה וסדרה א' ש
ה
הנדחים סדרה  1של
ם אופק שליללי ,וכתבי התחייבות סדרהה ב' של מנוררה מבטחים גגיוס הון דורגגו בדירוג
בדדירוג  Aa2עם
 Aaa3עם אופק דירוג שלילי.
עניין חלוקת דדיבידנד ראה סעיף  2.1לעייל ולפרטים ננוספים ראה גגם סעיף  15ללהלן.
לע
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חשבון המבבקרים
שכר רואי הח
 .8גיללוי בדבר ש
טחים פנסיה וושומרה(,
ות מנורה מבט
חברות שבשלייטתה )לרב ת
אי החשבון ההמבקרים של החברה והח
רוא
אי חשבון ,ה מכהנים בתפפקידם החל משנת  .1999השותף
את קסירר רוא
הינם קוסט פוורר גבאי ת
אחראי )החל ממתקופת הדווח( הינו רו"ח יאיר קופל.
הא
שכר באלפי ש""ח
ש
)לא כולל
מע"מ(:
מ

לשנת 2011
שירותים
ם
ביקורת
מס אחרים*
ושירותי מ

סה"כ

לשנת 2010
שיררותים
ביקוררת
ושירוותי מס אחררים*

ה"כ
סה

החברה
ה

3,099

1,523

4,622

2,705
2

411

3,116

שומרה
ש
מנורה מבטחים
מ
פפנסיה

435

-

435

530

-

530

580
30
4,144

45
1,568

625
30
5,712

450
30
3,715
3

411

450
30
4,126

חברות אחרות
ח
סה"כ
ס

שכר בגין שירותתים אחרים מתיייחס לייעוץ אקטטוארי ,סקר סיככונים ,וייעוץ בנושא ענ"א.
*ש
היקף שעות עבבודה:
לשנת 2011
ביקורת
ת
תי
ושירות
מס*
חברה
הח
שומרה
מנוורה מבטחים פננסיה
חבברות אחרות
ה"כ
סה

14,247
2,090
2,100
130
18,567

תים
שירות
אחרים
ם
5,413
100
5,513

2
2010
לשנת
סה"ככ

ביקוורת
ושיררותי
מס*

199,660
22,090
22,200
130
244,080

11,,969
2,,560
1,,800
125
16,,454

שיררותים
חרים
אח
1,4471
-

1,4471

ה"כ
סה
13,4440
2,5660
1,8000
1225
17,9225

* ככולל ביקורת .SOX4404

הלת החברה באישור
שככר הטרחה של רואי החשבון בגין שירותי ביקקורת נקבע על ידי הנה
תבסס ,בין הייתר ,על תעריף מקובל עבבור ביקורת בתאגידים
שא ומתן בהת
הדדירקטוריון וזזאת לאחר מש
הרלבנטיים.
מיקים בסביב ה החשבונאית והעסקית ה
מומחיות והבנה מעמ
ת
שפפעילותם מחיייבת

משרה
ה
שלומים לנוושאי
 .9תש
שרה לבין
אי המשרה בקבוצה נעשיית על פי סיככום אישי ביין נושא המש
כככלל ההתקשררות עם נושא
תשלומים
התנאים הסווציאליים ,הת
ה .הסיכום כוולל פירוט ללגבי השכר ,ה
חברה הרלבנטטית בקבוצה
הח
ההעסקה של נושא המשררה .תנאי
חרות בגמר ה
בלות בדבר סודיות ואי תח
הנלווים ,תנאי פרישה והגב
תפקידו של נושא המשרה.
תו ומורכבות ת
היקף אחריות
ם בעיקרם מה
העסקה נגזרים
הה
הכפופים לתככנית התגמול הכוללת
שאי המשרה ה
ם ,זכאים נוש
סקה האישיים
בנוסף ,ומעבר לתנאי ההעס
צמבר  2010ככמפורט להלן ,לבונוס כפי שיאושר מדיי שנה או
אישר הדירקטטוריון לראשוונה בחודש דצ
שא
תאם לתנאי התכנית.
ביקורת והדירקטוריון בהת
עת לעת ,על יידי וועדת הב
מע
חידות תגמולל )פאנטום( בבהתאם לתככנית התגמול הכוללת
מנושאי המשרה ליח
י
בנוסף ,זכאים חלק
הנ"ל.
מבטחים ביטוח דיוןן משותף
ם
קיימו דירקטוריון החברה ודיררקטוריון מנוורה
ו
חודש דצמברר 2010
בח
מול הכוללת הקיימת
מדיניות התגמ
ת והערכת מ
שרה בכירה ,לצורך בחינת
מדיניות תגמוול נושאי מש
במ
של נושאי
והחדשה )בתוקקף משנת  20111ואילך( ,וובכלל זה תווך בחינת תנאי התגמול הפרטניים ש
ספיים לשנת  ,2011דן דיררקטוריון
משרה הנ"ל .במסגרת ישיבת הדירקטווריון לאישור הדוחות הכס
המ
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שרה בכירה ללשנת  .2012להרחבה
ת לנושאי מש
חברה ,בין הייתר ,בעדכון מדיניות התגגמול הכוללת
הח
עניין תכנית ההתגמול ראה סעיף  8.6.9בפפרק תיאור עעסקי התאגיד.
בע
משרה הבכיררה ,לרבות מררכיבי תכנית התגמול
של נושאי המ
הערכת הדירקקטוריון ,תנאי ההעסקה ש
לה
ם של נושאי המשרה הבכיירים וכן את תרומתם
קפים את מורככבות תפקידם
הינם סבירים וההוגנים ומשק
קבוצה.
לק
ח פרטים
אה סעיפים  211ו 22 -לדוח
ם לגבי תגמול נושאי משרה בכירה ובבעלי עניין רא
לפפרטים נוספים
ספים.
נוס

.10

בתאגיד
ד
גילוי בדבבר מבקר פננימי

 10פרטי המבבקר הפנימי
0.1
 ,(Mרו"ח
שורץ )M.B.A
מר שמואל ש
שי של החברה בתקופת ההדוח היה מ
המבקר ההפנימי הראש
הקבועים
פקיד ב 8 -בינואר  .2007המבקר הפננימי עמד בככל התנאים ה
וסמנכ"ל ,שמונה לתפ
מית"( וכן
מית ,התשנ"בב) 1992-להללן" :חוק הבייקורת הפנימ
ביקורת הפנימ
בסעיף ))3א( לחוק הב
ת סעיף 8
החברות"( ובהוראות
ת
בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברוות ,התשנ"ט) 19999-להלן" :חוק
מעבודתו
לפרוש מתפקידו ומ
ש
על רצונו
לחוק הבי קורת הפנימיית .לאחרונה הודיע המבקקר הפנימי ל
בחברה ובבחברות הבנות )לעניין זה ראה סעיף .(15..4
מקביל גם כמבקר פנימי במנורה
המבקר ההפנימי הינו עובד שכיר של החברה שמשמש במ
ת נוספות
החברה ,וכן כמבקר פנימי בחברות בנות וחבברות קשורות
,
האם של
החזקות ,החברה ם
בקבוצה.
 10דרך המינווי
0.2
ועדת הביקורת ובבאישור הדיררקטוריון.
ת
בינואר  2007על פי המלצת
ר
ביום 8
המבקר הפפנימי מונה ב
ה למנכ"ל
קודם כמשנה
רקע השכלתו ,ככישוריו וניסייונו בחברה בתפקידו הק
המינוי אוושר על ע
תקופה של כ  7 -שנים.
ספים במשך ת
ומנהל אגףף חשבות וכס
 10זהות המממונה על המבקר הפנימי
0.3
הממונה ההארגוני על מבקר הפנים ה
הינו יו"ר הדיררקטוריון.
 10תכנית עבבודה
0.4
ת תכנית
סיכון בחברה לצורך עריכת
של מוקדי ס
מיפוי וסקר ש
שנת העבודה  2007נערך מ
במהלך ש
3
סיכונים לשנים  20008עד  , 2011אשר נדונו ואושרו על יידי ועדת
ם
עבודה רבב שנתית ממוקדת
הדירקטוריון ווהמנכ"ל.
לעיונם של יו"ר ה
ם
צעה לתכנית העבודה הועעברה
הביקורת לאחר שההצ
תבוצע ביקורת בככל תחום
ע
שבהם
תכנית העעבודה הרב שנתית התייחסה לתדירוות ולהיקף ש
ם תפעולי
של החברה בררמה שנתית ,ווהתבססה עלל מיפוי פעילוויות החברה ווסקר סיכונים
פעילות ש
של גורם
הסיכונים נערכו בסיוע ש
מי הפעילות השונים בחבברה .סקרי ה
שנערך כאאמור בתחומ
 .Cעל פי
מתודולוגיות מקובלות ללרבות COSO
ת
ס
תכנית העבודה נבננתה על בסיס
ת
מקצועי חחיצוני.
מהותיות יבוקרו על פפי העניין
ת
חות
תבוקר אחת לשנה ,,פעילויות פח
ר
הותית
התכנית ככל פעילות מה
ת לארבע
תבוקר בתדיררות של אחת
קרה כל פעיללות בחברה ת
אחת לשננתיים או שללוש ,ובכל מק
ת בשנים
התכנית התחשבה בבקיומן של בבקרות למוקדדי הסיכון וממצאי ביקורת
ת
שנים .כממו-כן,
של החברה .תכנית העבודדה הקצתה גגם שעות
תייעצות עם רו"ח-מבקר ש
קודמות ווכן קוימה הת
ק.
קויים וכן שעוות לצורכי בי קורת אד-הוק
למעקב אחחר תיקון ליק
הביקורת.
אה לדיון ואיישור ועדת ה
עיון היו"ר וההמנכ"ל והובא
תכנית העעבודה הועבררה כאמור לע
ת .תכנית
אושרה בוועדת הביקורת
סטיות מהותיות מתכנית העבבודה כפי שא
ת
בפועל ,לאא היו
הביקורת מותירה בידדי המבקר הפפנימי שיקולל דעת לביצווע שינויים ללא מהותיים בתכנית
מוסמכים
בהתחשב בצרכים אד-הוק .עסקאוות בעלי ענייין מובאות ללדיון ואישור הגורמים המ
חרות ,אם
קת עסקאות מהותיות אח
קצועיים הרללבנטיים .בדיק
הגורמים המק
לאחר שנבבחנו על ידי ה
התאם לכללי ביקורת מקובלים.
שנן ,מבוצעת ללפי העניין בה
וככל שיש

קר
שנת  ,2015נערך סק
 3לצורך הכנת תכנית ההעבודה לשנת  2012ותכנית העבבודה הרב שנתיית העדכנית ל 4 -שנים עד ת
מחה בביקורת פ נימית.
אי חשבון המתמ
סיכונים נוסף ועדכני עעל ידי משרד רוא
ם
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 10היקף הבי קורת הפנימיית
0.5
חזקים נקבע בתכנית
ת בחברה ובתאגידים מוח
ביקורת לפי מספר שעות
א .היקףף פעילות הב
שוק ההון
ממונה על ש
מסקר הסיכו נים ועומדת בדרישות המ
העבבודה המאושרת כנגזרת מ
לענייין זה -
חברה
שעות ביקורת הח

ת ביקורת בתאגידים
שעות
מוחז קים*

סה"כ שעות ביקורת

עובבדי
החחברה

16,8884

111,723

28,607

מיקקור חוץ

4773

33,180

3,653

מגה קרן
סיה ,מנורה מבטחים גמל בע"מ ,אומ
מבטחים פנס
קים :מנורה מ
*תאגגידים מוחזק
שתלמות למהננדסים ושומררה.
הש
טחים גמל בעע"מ מכהן
החברה( ומנורה מבט
(
ת של
ב .במנוורה מבטחים פנסיה )חברה בת עיקרית
קורת הפנים בבעצמו וגם בבאמצעות
מבצע את ביק
מבקקר פנימי ייעוודי )עובד החברה( ,אשר מ
קורת פנים בעעצמו.
שר מבצע ביק
מיקור חוץ( אש
מרה מכהן מבבקר ייעודי )מ
מיקקור חוץ .בשומ
שקעו  1,666שעות ביקוררת )מתוכן  7774שעות
ג .נוסףף לשעות הביקורת כמפוררט לעיל ,הוש
ת.
ברות קשורות
מיקקור חוץ( ,בחב
חס לתקופת הדיווח האחררונה.
טן ב 3.1% -ביח
הפנימית בחברה קט
ת
קורת
ד .היקףף שעות הביק
 10עריכת הבביקורת
0.6
בישראל ובהתאם לה
ל
פי תקנים מקצועיים המקובבלים
הביקורת נערכה על י
הנחיות מקצועעיות כפי
אות הדין
התאם להורא
המבקרים הפפנימיים בישראל ,וכן בה
שאומצו וופורסמו על ידי לשכת ה
הדירקטוריון ,באמצעות ועדת הביקורת שלו,
,
חברה בקבוצה ,ללפי העניין .ה
ה
ת לכל
הרלבנטיות
מפקח עלל עבודת מבקר הפנים .ללדעת הדירק טוריון תקני עבודת המבבקר נאותים וראויים
ת והיקף הפעיילות של הקבבוצה.
למורכבות
 10גישה למי דע
0.7
שית לכל מקוור מידע,
בקבוצה גישה חופש
ה
ולשאר המבקרים במערך הביקקורת
ר
למבקר ה פנימי
תקיים גם
אגר רגיל או ממוחשב ולננתונים כספייים .האמור בפסקה זו מת
לרבות לממסמכים ,למא
של החברה בה מכהן מבקר ההפנים.
לגבי החבררות בנות ל
פנימי
 10דין וחשבוון המבקר הפ
0.8
תקיימים דיוננים עם המבוקרים על
מוגשים בכתבב ,לאחר שמת
דוחות הבביקורת של מבקר הפנים מ
קורת עם
מוגשים ליו"רר הדירקטוריון וליו"ר וחבררי ועדת הביק
טיוטות דווחות הביקוררת .הדוחות מ
בנוסף ,מוגשים לווועדת הביקורת דוחות
,
העתק לממנכ"ל ולאחר מכן נידונים בוועדת הביקקורת.
מעקב אחחר ביצוע המללצות המבקר ודוחות בדיקקה אד-הוק.
ת )חברה
מבטחים החזקות
של מנורה ט
שימש גם כמבבקר הפנים ש
של החברה ש
כאמור ,מ בקר הפנים ש
הביקורת של המבקרר הפנימי
ת
החזקה עיקריית שלה .כפועעל יוצא ,פעיילות
האם( שה חברה הינה ה
ם תכנית
ביטוח ובגופים מ וסדיים נוספפים בקבוצה ובהתאם גם
ח
התמקדה במנורה מבטחים
של החברה ובבמועדים
עדת ביקורת ש
שיבות של וע
העבודה .בבתקופת הדיוווח התקיימו שש עשרה יש
הבאים;24.7.11 ;21.7.11 ;20..7.11 ;19.6.111 ;15.5.11 ;3..4.11 ;22.3.111 ;27.2.11 ;30.1.11 ;5.1.111 :
ה הוועדה
כמו כן ,ביום  19.09..11קיבלה
 1.12.11 ;21.11.11 ;27.10.11 ;4.9.111 ;25.8.11ו .25.12.111 -ו
ביקורת והיתרה  -באישור
ת
החלטה בבכתב .אחת עשרה ישיבוות מתוך הנ""ל עסקו בדדוחות
עסקאות וונושאים אחררים ,על פי דיין.
מבקר הפנימיי
את פעילות המ
 10הערכת הדדירקטוריון א
0.9
תוכנית עבודתו הינם
קר הפנימי ות
הדירקטוריון ,היקף אופי ורציפות פעעילות המבק
,
להערכת
הביקורת הפניימית בחברה ..על רקע
את מטרות ה
סבירים ב נסיבות העניין ויש בהם ככדי להגשים א
האמור ,ההדירקטוריון סבור כי הביקורת עמדהה ביעדי תכניית הביקורת שלה לשנת הדיווח.
פועלת על פי הדררישות שנקבעעו בדברי
ת
הביקורת הפננימית
את דעתו ,כי ה
הדירקטורריון הניח ת
שור הדירקטוריון ו/או
שהובאו לאיש
שאים שונים ש
על בסיס נוש
וזאת ,בין היתר ,ע
החקיקה ההשונים ,ת
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הביקורת
מכויות של ההביקורת הפננימית ,כשירוות ומשאבי ה
ועדת הבייקורת ,ובתוככם כתב הסמ
אחר אי תלות הבביקורת והמבבקר הפנימי.
קב שוטף ר
הפנימית וושמירה ומעק
 10.1תגמול
10
שרה מלאה בבאמצעות
הקבוצה במש
מועסק על-פי הסככם עבודה א ישי כעובד ה
ק
המבקר ההפנימי
אליות ונלוות כמקובל .דירקטוריון
חודשי ,מענק קבוע וכן ההטבות סוציא
החברה וממקבל שכר ח
ה בו כדי
קודו ולא היה
הפנימי הולם את היקף פעילותו ותפק
החברה סבור כי תגמוול המבקר ה
תו המקצועי של המבקר.
להשפיע עעל שיקול דעת

.11

גילוי בדבבר התקדמות ההיערכות ליישום דדירקטיבת Soolvency III
תו ליישם
 2008-1-5בדבר כוונת
2
סם המפקח על הביטוח ביישראל חוזר מס'
בחודש יוללי  2008פרס
ת ביטוח
בה האירופאיית ) Solvvency IIלהלן"" :הדירקטיבה""( לגבי חברות
את הוראוות הדירקטיב
את מוכנותן ליישום הדיירקטיבה.
בישראל ווהורה לחברות הביטוח להיערך באופפן שיבטיח א
מקיפה של הסיככונים להם חשופות חבברות ביטוח וקביעת
ה
בחינה
הדירקטיבבה כוללת ב
לסיכונים הגלומים בבפעילותן
ם
ההון
תוך מתן ביטוי בהקצאת ה
ם לניהולם ומדידתם ,ך
סטנדרטים
ח ובקרה
טיבה מתמקדדת גם בפעיילויות פיקוח
תיים ,הדירקט
בטים הכמות
)נדבך  .(Iלבד מההיב
ח )נדבך .(III
ק ,גילוי ודיווח
במשמעת שוק
פנימיים )ננדבך  (IIוכן ב
שום של הדיררקטיבה עבורר חברות
על פי העערכות של רגגולטורים שוננים באירופהה תאריך הייש
הודיע בעבר ככי יישום
על הביטוח ה
להידחות בשנה לתחילת שנת  .20014המפקח ע
ת
הביטוח צפוי
אירופי ,ולכן צפוי כי
החברות באיחוד הא
ת
הדירקטיבבה בישראל יתבסס על ייישומה במדיינות
בישראל לא יהיה לפפני תחילת .20114
ל
תאריך הייישום
שומרה )חברה בת של החבברה( ממשיכוות להיערך לייישום הדירקטיבה ,ובמהללך השנה,
החברה וש
חוזר שעניינו הנחיה לביצווע QIS5
נקטו ,בין היתר ,בצעדדים הבאים ובבכלל זה על פפי הוראות ח
)מס' :(20100-1-7
.1

על תהליך הייש
ועדוות הדירקטורריון ,שמונו ללשמש כוועדוות פיקוח ל
שום של הדיירקטיבה,
בהתקדמות הפרויקט.
ת
שנה לצורך דיוון
תקופתית במהלך הש
ת
התככנסו

.2

מלווה בסקר השפעה איככותי על פי חוזר שענייננו הנחיה
בוצעע סקר השפעה כמותי מ
מפקח על
לביצצוע ה) QIS5-מס'  .(20010-1-7תוצאות הסקר נידונו בדירקטוריוון והוגשו למ
הביטטוח על פי לווחות הזמנים שהוגדרו על ידי המפקח ))חודשים פבררואר-מאי .(20011

.3

 ,Qשכלל
סגרת הQIS5-
דרישות ההון במס
ת
תהליכים לחיישוב
בוצעע סקר פעריים בנוגע לת
שות וקשיים בתהליכי
טיוב נתונים ,,כוח אדם ,בקרות נדרש
שות מיכון וט
התיייחסות לדריש
טוריון.
ערים שזוהו ננידונו בדירקט
עבודדה .תוצאות הסקר והתוכנית שגובשה לצמצום הפע

.4

בוצעעה ביקורת פנימית אודות תהליך ההחישוב של דוח ההערככה הכמותי ווהבקרות
מפקח.
צאי הדוח נידוונו בדירקטורריון והוגשו למ
הנוגגעות לו .ממצ

.5

שוב סקרי
בוצעעו התאמות ללתוכנית המיכונית ,חלקן על בסיס לקחים שהופקו מביצוע חיש
תיים .בפרט ,הוחלט על ההקמת מאגר נתונים ייעודי לשימוש החשבות
שפעה הכמות
ההש
שוב דרישת ההון על פיי המודל
ממוכנת לחיש
של מערכת מ
וניה ול סיכונים והטמעה ל
הדרושים
של הנתונים ה
השנייה של השנה התבצע אפיון חלקי ל
ה
חצית
הסטטנדרטי .במח
ם לצורכי
המאגר בנתוננים החל בשננת  ,2012כשאכלוס הנתונים הדרושים
למאאגר .אכלוס ה
התקנות הנוכחיות מתוכנן ברובבו לשנת
ת
הדיררקטיבה שאינם הכרחיים לדיווחים עעל פי
מוכנת המסייעת בחישוב דרישת ההוון על פי
שכרה מערכת ממ
ה
החברה
 .22013במקביל ,ה
של המערכת.
שלבי הטמעה מתקדמים ש
טי ונמצאת בש
המודדל הסטנדרט

.6

ה מנהלת
טיבה .מונתה
תאם לדירקט
סיכונים המות
חום ניהול ס
ש מבנה ארגגוני עבור תח
גובש
ה.
שלושה תקנים נוספפים למחלקה
ה
סיכוונים ראשית ווגויסו

.7

ם גורמים
הממשקים עם
שה מתודולוגיה לניהול סיכונים תפעו ליים בראיה רחבה של ה
גובש
המטפלים בסיכוני דיוווח כספי ,סיככוני ציות וסיככוני טכנולוגיות מידע.
ם
באררגון
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.12

הדוחות הכספיים בחברה
ת
שור
גילוי בדבבר הליך איש
אות הכספיות וכחלק מתה ליך הכנת הדדוחות הכספיים ,מתקיימים דיונים
במסגרת בבחינת התוצא
ה ביטוח
שונים במנורה
חשבות וכספפים ומנהלי האגפים הש
ת המנכ"ל ,מנהל אגף ח
בהשתתפות
אשר להן
סוגיות מרכזיות א
ת
מקצועיים רללוונטיים נוספפים ,בהם נבבחנות
ובהשתתפוות גורמים מ
השלכה עלל הדיווח הככספי תוך בדיקת סבירו ת הנתונים ובחינת סוגייות שעניינן מדיניות
ת.
חשבונאית
מאזן אשר תפקיידה לדון
ן
מופקד על בקרת העל בבחברה ,מינה ועדת
דירקטוריוןן החברה המ
של החברה וובכלל זה
לדוחות הכספיים ש
ת
ולהמליץ בבפני דירקטורריון החברה בבנושאים הנווגעים
שבונאית,
מדיניות החש
הכספיים ,המ
מבקר ,נאותוות הדוחות ה
הרואה חשבון המ
ה
תו של
חוות דעת
שלמות הגיילוי וסקירת הבקרות הפנימיות.
בוועדת הממאזן חברים בר-כוכבא בן-גרא )דח""צ( ,אורי קויאטק )דח"צצ( ואורלי ירקוני .כל
מיומנות חשבונאית וופיננסית.
ת
בעלי
החברים בווועדה הינם ב
של החברה .ועדת המאזן מתכנסת
בישיבות וועדת המאזן נוכחים גם ררואי החשבון המבקרים ש
ה מוצגים
קטוריון החבררה ,ובישיבתה
חות הכספיים על ידי דירק
ם לפני מועד אישור הדוח
מספר ימים
חשבונאית שייושמה ושינוויים שחלו בבה ,אשר
המדיניות הח
הדוחות ההכספיים ,נדונים עיקרי ה
ם לחברי
ספיים נמסרים
שפעה מהותיית על הדוחו ת הכספיים .הדוחות הכס
עשויים לההיות בעלי הש
לפני מועד אישוררם.
הדירקטורייון לעיון י
עדת המאזן אשר התקייימו ביום
שיבות של וע
הדוחות ההכספיים של החברה נדוונו בשתי יש
חברי ועדת ההמאזן נכחו בישיבות הננ"ל .בנוסף ,השתתפו
 222.03.2012וביום  .26.03.22012כל ח
ט להלן:
בישיבות נוושאי משרה ומנהלים בקבבוצה כמפורט
בישיבת ועעדת המאזן מיום  22.003.2012נכחו ,ככל חברי ועדדת המאזן ,וככן ,בין היתרר ,מר ש.
מר אברהם ללוונגליק,
אי החשבון המבקרים; מ
קומפל ,מננהל כספים; מר מ .רוזן ,מנכ"ל; רוא
משפטי ומנהללי אגפים
שי היועץ המ
האקטואר הראשי במנוורה מבטחים ביטוח; מר שמעון עיר-ש
חברה.
העסקיים ההעיקריים בח
בישיבת ועעדת המאזן מיום  26.003.2012נכחו ,ככל חברי ועדדת המאזן ,וככן ,בין היתרר ,מר ש.
מר אברהם ללוונגליק,
קומפל ,מננהל הכספים; מר מ .רוזזן מנכ"ל; רוואי החשבון המבקרים; מ
ם; ומר שמעוון עיר-שי
שמואל שורץ מבקר הפנים
האקטואר הראשי מנוררה מבטחים בביטוח; מר ש
ח.
קיים העיקרייים במנורה מבבטחים ביטוח
שפטי ומנהלי אגפים העסק
היועץ המש
הדירקטוריון ,תיאור עסקי התאגיד
טיוטת הדווח התקופתי של החברה לשנת  2011ללרבות דוח ה
אגיד ,נמסרו לחברי ועדת המאזן ולחברי הדירקטורריון בעוד מועעד ,מספר
ופרטים נוסספים על התא
ם.
ימים לפני מועד אישורם
נערכה ביום  29בבמרס ,2012 ,נסקרה
ה
בישיבת ההדירקטוריון לאישור הדוח התקופתי אשר
ת סוגיות
של החברה ,והשפעת פעיילות זו על תוצאותיה ,תוך הדגשת
פעילותה השוטפת ל
מנהל הכספים שלל החברה
ל
ת המאזן ,בסיוועם של
טוריון דנו בהמלצות ועדת
מהותיות .חחברי הדירקט
הדוחות.
החברה ולאחר מכן ,אישרו את ה
ה
המבקרים של
ם
שבון
ורואי החש
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בקרות וננהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על הדיווח הכספי
המוסדיים
ם
תהליכי ה  SOX -בגופים
המוסדיים
ח וחסכון )להלן" :הממונה"( ,הגופים ה
שוק ההון ביטוח
מונה על ק
בהתאם ללהוראות הממ
בקבוצה ממיישמים את הוראות סעייפים  302ו 4004-ל"חוק  "Saarbanes-Oxlleyשנחקק בבארצות-
קרה פנימית עעל דיווח
ס'  ,(, 2010-9-7שעניינו "בק
מונה חוזר )מס
 ,2010פרסם הממ
2
הברית .בננובמבר
תכונת הגילוי וכן קבע
הצהרות ומת
כספי  -הצצהרות ,דוחות וגילויים" ,אשר הסדיר את נוסח הה
הדירקטוריון וההנהלה בדדבר בקרה פננימית על
ן
ח
את נוסח חוות דעת רוואה החשבון המבקר ודוח
דיווח כספפי.
חד בנפרד עלל הצהרה
הוראות ססעיף  ,302קוובעות כי המנכ"ל וסמנכ" ל הכספים ,ייחתמו כל אח
האמורות,
בנושא בקקרות והנהליים לגבי הגיללוי .לצורך קקיום ההליך הנדרש עפ"י ההנחיות ה
ביצעו הגוופים המוסדייים בקבוצה ,בין היתר ,ב חינה של הבקרות והנהליים לגבי הגיללוי וקיום
דיונים בההשתתפות הגורמים השותפפים להכנת ההדוחות הכספפיים.
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מס'  (2009-9-10שעניינו ""אחריות
תאם לחוזר הממונה )מ
מיושמות בהת
הוראות ססעיף  404מ
גופים מוסדיים ככהגדרתם
ם
חוזר ,על
הדיווח הכספיי" .על פי הח
ההנהלה עעל הבקרה הפנימית על ה
סיים )ביטוח(( ,התשמ"א ,19811-לרבות קופות גמלל וקרנות
בחוק הפייקוח על שיירותים פיננס
חזוקה של מעערך ונהלי
שנתי הצהרה בדבר אחריוות ההנהלה ללהקמה ולתח
פנסיה ,לככלול בדוח הש
ת המערך
ים לגבי יעילות
שנת הכספ ם
הכספי וכן העערכה לתום ש
בקרה פני מית נאותים על הדיווח ה
מוסדי על הדדיווח הכספי .בנוסף ,על ררואה החשבוןן המבקר
הפנימית של הגוף המ
ת
ונהלי הבקקרה
על הדיווח הככספי.
דעת לגבי הבקררה הפנימית ע
ציא חוות ת
של הגוף ההמוסדי להמצ
במסגרת היישום של הוראות סעייף  ,404ביצעעו הגופים המוסדיים בקבבוצה ,בין הייתר ,את
מהותיים
שבונות ,התההליכים העסקיים ומערכוות המידע המ
ם :זיהוי החש
תהלכי העעבודה הבאים
ח הכספי
שורים לדיווח
סיכונים הקש
 ,(Scoתיעוד התהליכים והערכת הס
לדיווח ההכספי )oping
תוח פערי
סיכונים ונית
מטרתן למנועע או לצמצם את אותם ס
ולגילוי נאאות ,קביעת הבקרות שמ
טור שוטף
תהליכי עבודה לניט
י
מיסדו
בקרה וקבביעת תכניות עבודה לסגיררתם .הגופים המוסדיים מ
מית על הדיווח הכספי
הבקרה הפנימ
אפקטיביות ה
של הבקרוות שנקבעו ככאמור בכדי ללוודא המשך א
והגילוי.
"חולשות מהותיות" ככהגדרתן בחווזר .יחד עם זזאת ,נמצא כי קיימים
ת
תגלו
בהתאם ללאמור ,לא נת
ת מחשב
למספר תהליכים בבתחום בקרות
ר
משמעותיים הנוגעים בבעיקר
ם
ליקויים
ם
בחברה ממספר
טוח חיים
והמיכון בתחום ביט
ן
מתהליכי העבבודה
אשי ולחלק מ
מבקרות הספר הרא
ת
כלליות ,ללחלק
ת בקרות
ואקטוארייה .יצוין ,כי החברה פעללה ופועלת ללתיקונם ובכלל זה באמצצעות הטמעת
ממוכנות.
עבודה ושיפורר הבקרות המ
מפצות רללבנטיות ,הסדדרת תהליכי ע
קטוריון החבררה ובהתאם הוגדרה
מאזן ולדירק
כנדרש לוועדת המ
ש
ליקויים אאלו כאמור דווחו
לוחות זמנים.
ת
הקצאת משאבים ו הגדרת
ת
תוכנית עבבודה לתיקונם תוך
מרכזיות,
של מספר מעערכות מידע מ
או החלפה ש
ח ,שדרוג ו/א
החברה נממצאת בתהלליך של פיתוח
הפקת דוחות כספיים
 ERPחדשה לניהול הספר הראשי וה
של מערכת P
ובכלל זהה ,הטמעה ש
ביטוח חיים וחסכוון ארוך טווח ,ישירות
ח
ומערכת ללניתוב כספי דמי ביטוח ודמי גמולים בבמגזר
תהליכים
מה לשפר וליייעל ביצוע הת
תר ,מתוך מגמ
למערכות התפעוליות הרלבנטיות ,ווזאת ,בין הית
הפנימית על הדיווח הכספי.
ת
השונים ובבפרט את הבקרה
בקרות ונההלים לגבי הגגילוי
תוף המנכ"ל וסמנכ"ל ה כספים של החברה ,הערריכו ,לתום התקופה
הנהלת החברה ,בשית
ס הערכה
המכוסה בבדוח זה ,את אפקטיביות הבקרות והנההלים לגבי הגגילוי של החבברה .על בסיס
הכספים של החברהה הסיקו כי ללתום תקופה זו הבקרות והנהלים
ם
מנכ"ל
זו ,מנכ"ל החברה וסמ
לרשום ,לעבד ,לסככם ולדווח עלל המידע
,
קטיביות ,על מנת
לגבי הגיללוי של החבררה הינן אפק
שהחברה נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם ללהוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה
ובמועד שנקבע בהווראות אלו.
ד
חסכון
על שוק הההון ביטוח וח
שינויים בבקרה הפנימית על דיווח כספי
במהלך ה תקופה המכוסה ,המסתיימת ביום  3 1בדצמבר  ,20111לא אירע כל שינויי בבקרה
סביר שצפוי להשפיע
שפיע באופן מהותי ,או ס
ספי אשר הש
הפנימית של החברה על דיווח כס
באופן מההותי ,על הבקרה הפנימית של החברה עעל דיווח כספפי.
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תרומות
תיות שונות .בשנת  2011הסתכם
עת ,לתרום ללמטרות חברת
החברות בבקבוצה נוהגגות ,מעת לע
מדיניות מוסדרת לעעניין זה.
ת
קבעה
של כ 656 -אלפיי ש"ח .לא נק
חברה לסך ל
היקף התררומות של הח
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אירועים לאחר תארריך מאזן

 15חלוקת דייבידנד בעין
5.1
ת מנורה
החברה את מלוא ) (100%מניות
ה
בחודש פבברואר  ,2012לאחר תארייך המאזן ,חיילקה
החל ממועד זה ,מגזר
מנורה מבטחיים החזקות .ה
עלותה ,כדיבידדנד בעין ,למ
מבטחים פפנסיה שבבע
של כ615 -
מוערך בסך ש
תחת החברה .סככום הדיבידנדד בעין ,נכון למועד הדוח מ
הפנסיה ללא ידווח ת
מיליון ש" ח.
סעיף  3.3לעילל.
חברה ,ראה ס
בדרישות ההון של הח
ת
לעניין עממידה

ב 26 -

 15הון אנושיי
5.2
החברה מחדש את ההסיווג של מנהליה כ"נושאי משרה" עלל פי חוק
ה
בחודש פבברואר  ,2012בחנה
ם בתואר
על חוות דעת משפטית בנוושא ,הוחלט על כך שמנהלים הנושאים
החברות ,ובהסתמך ל
תואם את
מהותו ,אינו ת
תפקידם ,מבחינת תכניו ומ
על למנכ"ל ות
"סמנכ"ל" ואשר אינם כפופים בפוע
ה" על פי
שא ,אינם נכלללים עוד בגדדר מי שהחבררה רואה בו "נושא משרה
התואר אוותו הוא נוש
קידים שבהם מכהנים
מהות שנלווים לסוגי תפק
של התוכן והמ
אור בחינה ש
חוק החבררות וזאת לא
משרה" מנהללים אשר ממללאים תפקידים אשר על פיי מהותם
המנהלים ..בהתאם ,סווגו כ"נושאי מ
ותוכנם ,מחייבים כפייפות למנכ"ל או שיש לגגביהם הוראות רגולציה המעידות עלל היותם
שרה".
בתפקיד ,אאשר מהבחינה המהותית מחייב אותם כ"נושאי מש
מבנה הארגונני ,באופן
טה החברה על שינוי המ
כמו כן ,בבמקביל ,בחוודש פברואר  ,2012החליט
הלוגיסטיקה ,אשר עד
משאבי אנוש" וכי תחום ה
שמו של אגף "משאבי ארגגון" לאגף "מ
שיוחלף ש
ת למנכ"ל.
משאבי ארגון ,יוכפף ישירות
כה היווה חלק מאגף מ
 15הפחתת דדמי ניהול
5.3
מי ניהול(,
בחודש פבברואר  ,2012אושרו תקנוות הפיקוח עעל שירותים פפיננסיים )קופות גמל()דמ
שרשאים
זה" :התקנות" ( ,שעניינן קבביעת תקרות לדמי ניהול ש
התשע"ב) 20122-להלן ,ללצורך ס"ק ה
גופים מוססדיים לגבות בגין קופות גמל וקופות בביטוח שבניהוולם כדלהלן:
שנת  - 2013שיעור דמי ההניהול לא יעלה על  1..1%מהצבירה ועל 4%
בקופות גגמל :החל מש
מהצבירה
הול לא יעלה על  1.05%מ
משנת  - 2014שיעעור דמי הניה
ת
השוטפות; והחל
;
ת
מההפקדות
היה לגבות דמי ניהול
אירים ניתן יה
מקבלי קצבאוות זקנה ושא
השוטפות .ממ
ועל  4%ממההפקדות ה
שלא יעלה על  0.6%מהצביירה.
בשיעור ש
סות חדשות שיופקו החל מ - 11.1.2013 -יחולו
חיים( :בפוליס
סות ביטוח ח
בקופות בביטוח )פוליס
אמור ,לא
פוליסות שבתוקף לפפני המועד הא
ת
ם המפורטים לעיל בנוגע ללקופות גמל .ללגבי
השיעורים
יחול שינווי בתקרת דמי הניהול.
משות הפרסומים אודות האפשרות ככי בנוסף
לא ניתן להעריך את התממ
נכון למועעד הדוח ,א
הניהול כמפוררט לעיל ,יקבבע בחקיקה גגם סכום מיננימאלי של דמי ניהול
תקרות דמי ה
לקביעת ת
התנהגות
תכן שינוי בה
ת החדשות בתקנות ,ית
במוצרים השונים .בננוסף ,ועל ררקע ההוראות
שהתקנות כאמור איינן חלות
ת
קף,
קבוצה ,בעלי פוליסות ב יטוח שבתוק
הצרכנים ולקוחות הק
ההוראות
ת ההשלכות המצרפיות של תמהיל ה
תן להעריך ,בבשלב זה ,את
לגביהן .ללפיכך ,לא נית
מו ,תהיה
שיחולו .מבלי לגרוע מהאמור ,נראה כיי לתקנות שייפורסמו ,ובנווסח שיפורסמ
הסופיות ש
ם תיקוני
מכאן גם על תוצאות הקבבוצה .ליישום
של החברה ,ומ
השלכה עעל התוצאות הכספיות ל
עה גם על העערך הגלום בגיין מכירת
החקיקה ללעיל ,אם יחוולו ובאופן שייחולו ,צפויה להיות השפע
חדשות שימכרו בעתיד.
פוליסות בביטוח חיים ח
וכן דרכים להתמודד עם
ת על תוצאות פעילותה ן
את ההשפעה של התקנות
תוסיף ותבחן א
החברה ת
השפעות אאלו.
 15מבקר פניים  -פרישה
5.4
מתפקידו כמבבקר פנים
צונו לפרוש מ
חברה על רצ
בחודש מררס  2012הודדיע מבקר הפפנים ליו"ר הח
שאין בהם
מבקר פנימי ,וזאת ממניעיים אישיים ש
הוא מכהן כמ
בחברה ובבכל החברות הבנות בהן ה
הכהונה ליום  1במאי .2012
החברה נקבע מועד סיום ה
עניין לציבבור .בתיאום עם הנהלת ה
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התעשייה
ה
תוח
 15רכישת נככס  -בנק לפית
5.5
א )(100%
את העסקה ללרכישת מלוא
מה החברה א
המאזן ,השלימ
אחר תאריך ה
בחודש מררס  ,2012לא
אל בע"מ
מונפק והנפררע של הבנק לפיתוח תעעשייה בישרא
המניות ההנכללות בהון המניות המ
המשפט למיזזוג בל"ת
לאחר קיום כל התנאים המתללים ,לרבות אישור בית ה
ר
)להלן" :בבל"ת"(,
מדן ראשוני ,החברה
שלמת העסקה ,לאור אומ
רשות המסים .ככתוצאה מהש
ת
לחברה ,וואישור
מיליוני ש"ח .לפרטים
סך של כ 52 -מ
מעריכה ככי תרשום ,בררבעון הראשוון של שנת  ,20112רווח בס
ראה באורר  41לדוחות הכספיים.

על עבודתם ותרומתם
סוכניה ועובדיה ל
ה
החברה ,למנההליה,
תו להנהלת ה
הדירקטוריון מביע את הערכת
להישגי החברה.

מוטי רוזן
מנהל כללי

מן
ארי קלמ
טוריון
יו"ר הדירקט
תל אבביב 29 ,במרסס2012 ,

ב 28 -

דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן" :חברת הביטוח"(
אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי .מערכת הבקרה הפנימית של
חברת הביטוח תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של חברת
הביטוח לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSוהוראות המפקח על הביטוח .ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן ,לכל
מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות .לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן
אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח
כספי.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות
מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה ,הנכסים מוגנים ,והרישומים החשבונאיים מהימנים.
בנוסף ,ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת
אפקטיביים ומנטרים ) (monitorביצוע ,לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.
הנהלת חברת הביטוח ,בפיקוח הדירקטוריון ,העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של חברת
הביטוח על דיווח כספי ליום  31בדצמבר ,2011 ,בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה
הפנימית של הCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission -
) .(COSOבהתבסס על הערכה זו ,ההנהלה מאמינה ) (believesכי ליום  31בדצמבר  ,2011הבקרה
הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי הינה אפקטיבית.
תאריך אישור הדוח 29 :במרס2012 ,

ארי קלמן
יו"ר הדירקטוריון

מוטי רוזן
מנכ"ל

שי קומפל
משנה למנהל כללי
ומנהל אגף חשבות וכספים

הצהרה )(certification
אני ,מוטי רוזן ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן" :חברת הביטוח"( לשנת ) 2011להלן:
"הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת
הביטוח למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
הגילוי 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי 1של חברת הביטוח; וכן-
)א( קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח ,לרבות חברות מאוחדות שלה ,מובא לידיעתנו על ידי
אחרים בחברת הביטוח ובאותן חברות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
)ב( קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק
מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני
דיווח בינלאומיים ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק ההון;
)ג( הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על
הערכתנו; וכן-
)ד( גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע
באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח
כספי; וכן-
 .5אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת
המאזן של הדירקטוריון של חברת הביטוח ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
דיווח כספי:
)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על
מידע כספי; וכן-
)ב( כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש
להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת
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 .4אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
הגילוי 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי 1של חברת הביטוח; וכן-
)א( קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים
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)ב( קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת לספק
מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני
דיווח בינלאומיים ) (IFRSולהוראות הממונה על שוק ההון;
)ג( הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על
הערכתנו; וכן-
)ד( גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע
באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח
כספי; וכן-
 .5אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת
המאזן של הדירקטוריון של חברת הביטוח ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
דיווח כספי:
)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על
דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על
מידע כספי; וכן-
)ב( כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש
להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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רח' עמינדב ,3
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ וחברות בנות שלה )להלן  -החברה(
ליום  31בדצמבר  ,2011בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי
ה) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-להלן  .(COSO -הדירקטוריון וההנהלה של
החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על
דיווח כספי ,הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף .אחריותנו היא
לחוות דעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה (PCAOB) Public Company Accounting Oversight Board-בארה"ב בדבר ביקורת
של בקרה פנימית על דיווח כספי ,אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה
פנימית אפקטיבית על דיווח כספי .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,הערכת הסיכון
שקיימת חולשה מהותית ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על
הסיכון שהוערך .ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של
דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSובהתאם
לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,
התשמ"א .1981-בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר (1) :מתייחסים
לניהול רשומות אשר ,בפירוט סביר ,משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה
)לרבות הוצאתם מרשותה( ) (2מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת
דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על
הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-ושקבלת כספים והוצאת כספים של
החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה; ו (3)-מספקים מידה סבירה של ביטחון
לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה ,שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה,
שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
בשל מגבלותיה המובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת
מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי
מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  31בדצמבר2011 ,
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי .COSO
ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר2011 ,
ו 2010-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2011 ,והדוח שלנו מיום  29במרס,2012 ,
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים והפניית תשומת לב לאמור בביאור )40א( לדוחות הכספיים
המאוחדים בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות.

תל אביב
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דוח רואי החשבון המבקרים
לבעלי המניות של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ והחברות הבנות
שלה )להלן  -החברה( ,לימים  31בדצמבר 2011 ,ו ,2010 -ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד ,הרווח הכולל,
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2010 ,2011 ,ו .2009 -דוחות כספיים
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על
ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך
של כ 98,788 -אלפי ש"ח ואשר חלקה של החברה ברווחיהן הסתכם לסך של כ 11,957 -אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר .2011 ,הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות
דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על-ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל
משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי המאוחד לימים  31בדצמבר 2011 ,ו ,2010 -ואת
תוצאות הפעולות המאוחדות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים המאוחדים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 31
בדצמבר 2010 ,2011 ,ו 2009 -בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )(International Financial Reporting Standards
ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,
התשמ"א.1981-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור )40א( לדוחות הכספיים המאוחדים
בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות.
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ה PCAOB -בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ,כפי שאומצו על ידי
לשכת רואי חשבון בישראל ,את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר ,2011 ,בהתבסס על
קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  COSOוהדוח שלנו מיום  29במרס2012 ,
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 29במרס2012 ,
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
נכסים

באור

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

נכסים בלתי מוחשיים

5

366,338

822,427

נכסי מסים נדחים

22

7,602

116

הוצאות רכישה נדחות

6

845,820

883,497

רכוש קבוע

7

357,463

195,871

השקעה בחברות כלולות

8

116,438

21,935

נדל"ן להשקעה

9

68,768

70,553

נכסי ביטוח משנה

16

1,371,510

1,337,341

נכסי מסים שוטפים

22

89,824

92,749

חייבים ויתרות חובה

10

145,828

107,513

פרמיות לגבייה

11

547,602

525,075

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

12

11,466,241

11,805,612

השקעות פיננסיות אחרות:

13

נכסי חוב סחירים

3,679,513

3,973,753

נכסי חוב שאינם סחירים

5,248,752

4,918,278

מניות

262,170

271,857

אחרות

392,053

417,202

9,582,488

9,581,090

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

14א'

535,315

67,575

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

14ב'

210,270

353,573

36

690,436

-

26,401,943

25,864,927

12,124,752

11,974,019

סך כל השקעות פיננסיות אחרות

נכסים המיועדים לחלוקה לבעלים
סך כל הנכסים

12

סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

3

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

הון והתחייבויות

באור
הון

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

15

הון מניות

291,331

291,331

פרמיה על מניות

324,687

324,687

קרנות הון

95,527

180,862

יתרת עודפים

1,204,748

1,251,966

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

1,916,293

2,048,846

זכויות שאינן מקנות שליטה

1,073

542

סך כל ההון

1,917,366

2,049,388

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם
תלויי תשואה

16,18-21

9,890,535

9,464,552

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

17,19-21

11,790,991

11,908,808

התחייבויות בגין מסים נדחים

22

80,556

132,655

התחייבות בשל הטבות לעובדים

23

125,922

115,866

התחייבויות בגין מסים שוטפים

22

6,052

13,324

זכאים ויתרות זכות

24

1,202,038

1,097,694

התחייבויות פיננסיות

25

1,342,721

1,082,640

התחייבויות המתייחסות לנכסים המיועדים לחלוקה לבעלים

36

45,762

-

סך כל ההתחייבויות

24,484,577

23,815,539

סך כל ההון וההתחייבויות

26,401,943

25,864,927

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 29במרס2012 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

מוטי רוזן
מנהל כללי

ארי קלמן
יו"ר הדירקטוריון

4

שי קומפל
משנה למנהל כללי
ומנהל אגף חשבות וכספים

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח והפסד

באור
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח ]למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה[
4,318,853
878,433

4,270,410
904,818

4,070,636
731,721

פרמיות שהורווחו בשייר

26

3,440,420

3,365,592

3,338,915

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות

27
28
29
30

)(60,130
94,232
200,896
1,484

1,907,247
193,325
217,267
388

3,630,835
79,307
167,615
250

סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

3,676,902

5,683,819

7,216,922

2,923,426

4,864,831

6,111,321

)(570,700

)(679,749

)(499,509

31
32
33
5
35

2,352,726
811,729
407,436
7,318
99,557

4,185,082
815,959
348,353
6,543
77,194

5,611,812
791,040
305,057
6,638
84,464

3,678,766

5,433,131

6,799,011

14,482

5,160

-

12,618

255,848

417,911

16,458

92,661

145,852

)(3,840

163,187

272,059

57,153

62,215

55,147

רווח נקי

53,313

225,402

327,206

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

52,782
531

225,061
341

327,031
175

53,313

225,402

327,206

סך כל ההוצאות
8

חלק ברווחי חברות כלולות
רווח לפני מסים על ההכנסה

22

מסים על ההכנסה
רווח נקי )הפסד( מפעילויות נמשכות

36

רווח נקי מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים

רווח נקי
רווח נקי )הפסד( למניה המיוחס לבעלי המניות
של החברה )בש"ח(
רווח נקי )הפסד( מפעילויות נמשכות
רווח נקי מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים

37
)(0.02
0.25
0.23

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

5

0.71
0.26
0.97

1.18
0.24
1.42

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
53,313

רווח נקי

225,402

327,206

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

9,379

)(2,083

-

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
שנזקף לקרנות הון

)(194,383

138,738

365,526

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

13,885

)(124,863

)(66,425

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
שהועבר לדוח רווח והפסד

41,788

11,922

21,770

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

)(129,331

23,714

320,871

42,668

)(6,544

)(111,544

רווח )הפסד( כולל אחר ,נטו

)(86,663

17,170

209,327

סך-הכל רווח )הפסד( כולל

)(33,350

242,572

536,533

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

)(33,881
531
)(33,350

6

242,231
341
242,572

536,358
175
536,533

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון
בגין עסקת
תשלום
מבוסס
מניות

מיוחס לבעלי מניות החברה
התאמות
קרן הון
הנובעות
בגין נכסים
קרנות
מתרגום
פיננסיים
הון
דוחות של
זמינים
אחרות
פעילויות חוץ
למכירה
אלפי ש"ח

יתרת
עודפים

סה"כ

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון

יתרה ליום  1בינואר2011 ,

291,331

324,687

38,757

136,550

)(1,479

7,034

1,251,966

2,048,846

542

2,049,388

רווח נקי
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ

-

-

-

-

-

-

52,782

52,782

531

53,313

-

-

-

-

9,379

-

-

9,379

-

9,379

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שנזקף לקרנות הון

-

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

-

-

-

-

-

)(194,383

13,885

-

-

-

-

-

-

)(194,383

13,885

-

-

)(194,383

13,885

הפסד מירידת ערך של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
שהועבר לדוח רווח והפסד
הטבת מס )מסים על ההכנסה(
המתייחסים לרכיבים של רווח
)הפסד( כולל אחר

-

-

-

41,788

-

-

-

41,788

-

41,788

-

-

-

45,830

)(3,162

-

-

42,668

-

42,668

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

-

-

-

)(92,880

6,217

-

-

)(86,663

-

)(86,663

סה"כ הרווח )ההפסד( כולל

-

-

-

)(92,880

6,217

-

52,782

)(33,881

531

)(33,350

דיבידנד לבעלי מניות החברה

-

-

-

-

-

-

)(100,000

)(100,000

-

)(100,000

עלות תשלום מבוסס מניות

-

-

1,328

-

-

-

-

1,328

-

1,328

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

291,331

324,687

40,085

43,670

4,738

7,034

1,204,748

1,916,293

1,073

1,917,366

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון
בגין עסקת
תשלום
מבוסס
מניות

מיוחס לבעלי מניות החברה
התאמות
קרן הון
הנובעות
בגין נכסים
קרנות
מתרגום
פיננסיים
הון
דוחות של
זמינים
אחרות
פעילויות חוץ
למכירה
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון

1,804,870

יתרת
עודפים

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2010 ,

291,331

324,687

36,811

117,901

-

7,034

1,026,905

1,804,669

201

רווח נקי
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ

-

-

-

-

-

-

225,061

225,061

341

225,402

-

-

-

)(2,083

-

)(2,083

-

)(2,083

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
שנזקף לקרנות הון

-

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

-

-

-

-

-

138,738

)(124,863

-

-

-

-

-

-

138,738

)(124,863

-

-

138,738

)(124,863

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שהועבר
לדוח רווח והפסד
הטבת מס )מסים על ההכנסה(
המתייחסים לרכיבים של רווח )הפסד(
כולל אחר

-

-

-

11,922

-

-

-

11,922

-

11,922

-

-

-

)(7,148

604

-

-

)(6,544

-

)(6,544

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

-

-

-

18,649

)(1,479

-

-

17,170

-

17,170

סה"כ הרווח )ההפסד( הכולל

-

-

-

18,649

)(1,479

-

225,061

242,231

341

242,572

עלות תשלום מבוסס מניות

-

-

1,946

-

-

-

-

1,946

-

1,946

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

291,331

324,687

38,757

136,550

)(1,479

7,034

1,251,966

2,048,846

542

2,049,388

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
מיוחס לבעלי מניות החברה
קרן הון
קרן הון
בגין
בגין נכסים
עסקת
קרנות
פיננסיים
תשלום
הון
זמינים
מבוסס
אחרות
למכירה
מניות
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ הון

יתרה ליום  1בינואר2009 ,

291,331

324,687

30,723

)(91,426

7,034

699,874

1,262,223

26

1,262,249

רווח נקי

-

-

-

-

-

327,031

327,031

175

327,206

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שנזקף לקרנות
הון

-

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

-

הון
מניות

פרמיה על
מניות

-

-

365,526

-

)(66,425

-

-

-

יתרת
עודפים

-

-

סה"כ

365,526

)(66,425

-

-

365,526

)(66,425

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח
רווח והפסד
מסים על ההכנסה המתייחסים לרכיבים של רווח
כולל אחר

-

-

-

21,770

-

-

21,770

-

21,770

-

-

-

)(111,544

-

-

)(111,544

-

)(111,544

סה"כ רווח כולל אחר

-

-

-

209,327

-

-

209,327

-

209,327

סה"כ הרווח הכולל

-

-

-

209,327

-

327,031

536,358

175

536,533

עלות תשלום מבוסס מניות

-

-

6,088

-

-

-

6,088

-

6,088

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

291,331

324,687

36,811

117,901

7,034

1,026,905

1,804,669

201

1,804,870

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

נספח

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
619,129

)(159,748

)(195,176

)א(

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת המיועדת לחלוקה לבעלים

36,142

56,771

13,231

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

655,271

)(102,977

)(181,945

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
החזר השקעות )השקעות( בחברות כלולות
דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה
השקעה ברכוש קבוע
השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש רכוש קבוע
רכישת פעילות )ראה באור  4להלן(

)(73,692
3,049
)(149,311
)(124,080
3,435
)(18,975

794
930
)(48,248
)(113,663
4,678
-

)(20,582
)(23,747
)(62,131
2,429
-

מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה נמשכות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה המיועדת לחלוקה
לבעלים

)(359,574

)(155,509

)(104,031

)(3,262

)(2,534

)(893

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(362,836

)(158,043

)(104,924

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת התחייבויות פיננסיות
פרעון התחייבויות פיננסיות
דיבידנד ששולם

201,541
)(73,796
)(100,000

253,500
)(73,653
-

)(15,850
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי
מזומנים

27,745

179,847

)(15,850

4,257

)(1,453

2,069

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

324,437

)(82,626

)(300,650

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

)ב(

421,148

503,774

804,424

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

)ג(

745,585

421,148

503,774

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
)א( תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות
)(3,840

רווח נקי )הפסד(

163,187

272,059

התאמות לסעיפי רווח והפסד:
חלק ברווחי חברות כלולות
הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי
השקעה תלויי תשואה

)(14,482

)(5,160

-

658,562

)(1,185,969

)(2,941,116

הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות אחרות

)(548,001
)(377,952
)(16,739
86,429

)(260,962
)(339,474
)(42,832
)(30,571

)(247,001
)(351,611
)(19,108
)(42,946

)(856,263

)(673,839

)(660,666

הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות

78,983

62,867

73,301

הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

22

)(388

)(250

ירידה )עליה( בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה

)(820

)(6,381

133

פחת והפחתות:
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים

28,260
77,728

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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26,995
59,118

25,221
44,110

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

2011
)א(

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח

2009

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות )המשך(
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי
תשואה
שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם
תלויי תשואה
עסקאות תשלום מבוסס מניות
שינוי בנכסי ביטוח משנה
שינוי בהוצאות רכישה נדחות
מסים על ההכנסה

)(117,817

1,670,106

3,131,090

425,983
3,179
)(34,169
)(56,215
16,458

722,705
1,926
)(291,609
)(70,961
92,661

698,243
2,630
)(218,979
)(10,713
145,852

שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
השקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי
תשואה:
רכישות ,נטו של השקעות פיננסיות

)(796,857

השקעות פיננסיות ונדל"ן להשקעה:
רכישת נדל"ן להשקעה
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה
רכישות ,נטו של השקעות פיננסיות
פרמיות לגבייה
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילויות
שוטפות נמשכות

)(1,145,082

)(325,621

)(20
2,625
263,798

)(22,275
)(575,199

)(1,307,888

)(22,527
)(42,749
88,296
11,684

2,623
330
167,858
15,151

12,489
)(10,604
139,119
14,785

)(286,340

)(1,154,523

)(1,188,863

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו
דיבידנד שהתקבל
סך הכל תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות

)(65,338
847,418
)(85,286
61,219
151,296

)(50,464
776,576
)(84,979
64,439
126,015

)(54,213
744,382
)(128,605
63,090
96,974

909,309

831,587

721,628

619,129

)(159,748

)(195,176

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

12

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
)ב(

)ג(

)ד(

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים

67,575
353,573

105,295
398,479

425,016
379,408

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

421,148

503,774

804,424

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים

535,315

67,575

105,295

210,270

353,573

398,479

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

745,585

421,148

503,774

פעילות שלא במזומן
החלפת נכסי חוב סחירים במניות במסגרת הסדר חוב

-

10,404

-

רכישת רכוש קבוע באשראי

48,722

-

-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי
א.

תאור כללי של הקבוצה ופעילותה
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן  -החברה( נשלטת על-ידי מנורה מבטחים החזקות בע"מ )להלן -
החברה האם( ,שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב יפו ,המחזיקה ב-
 100%מהון המניות של החברה .החברה פועלת בכל ענפי הביטוח העיקריים ובכללם ביטוח כללי,
ביטוח חיים וביטוח בריאות .הפעילות בתחום הביטוח הכללי נעשית גם באמצעות שומרה חברה
לביטוח בע"מ ,חברת בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה .בנוסף עוסקת החברה באמצעות
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה ,בניהול קרן הפנסיה
מבטחים.
החברה הינה תושבת ישראל ,אשר נתאגדה בישראל וכתובת משרדיה הראשיים הינה אלנבי ,115
תל-אביב-יפו.
לאחר תאריך הדיווח ,ביום  15בפברואר ,2012 ,חילקה החברה את מלוא החזקותיה במנורה מבטחים
פנסיה בע"מ כדיבידנד בעין לחברה האם ,ראה ביאור  36להלן.
לאחר תאריך הדיווח ,ביום  4במרס ,2012 ,הושלמה עסקה לרכישת  100%ממניות הבנק לפיתוח
התעשייה בע"מ על ידי החברה ,ראה ביאור ) 41א( להלן.

ב.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -
החברה

 -מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

החברה האם

 -מנורה מבטחים החזקות בע"מ.

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתן ב ((2008) IAS 27 -ואשר דוחותיהןמאוחדים עם דוחות החברה.

חברה בשליטה
משותפת

 חברה המוחזקת על ידי החברה ועל ידי גורם נוסף ,ואשר בגינה קיימתהסכמה חוזית לשליטה משותפת ,ודוחותיה מאוחדים עם הדוחות הכספיים
המאוחדים בדרך של איחוד יחסי.

חברות כלולות

 שותפויות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ,ואשר השקעת החברה בהןכלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על בסיס השווי המאזני.
חברות מאוחדות ,חברה בשליטה משותפת וחברות כלולות.

חברות מוחזקות
הקבוצה

 -החברה והחברות המוחזקות שלה.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24-

בעלי עניין ובעל
שליטה

-

המפקח

 -המפקח על הביטוח.

חוק הפיקוח

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

תקנות ההון

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(,התשנ"ח ,1998-על תיקונן.

תקנות דרכי
השקעה

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח() ,דרכי השקעת ההון והקרנותשל מבטח וניהול התחייבויותיו( ,התשס"א ,2001-על תיקונן.

תקנות פרטי דין
וחשבון

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( ,התשנ"ח ,1998-עלתיקונן.

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
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כללי )המשך(
ב.

הגדרות )המשך(
חוזי ביטוח

 חוזים לפיהם צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר)בעל הפוליסה( ,על-ידי הסכמה לפצות או לשפות את בעל הפוליסה אם
אירוע עתידי לא ודאי מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע באופן שלילי על בעל
הפוליסה.

חוזי השקעה

 -פוליסות שאינן מהוות חוזי ביטוח.

חוזים תלויי תשואה  -חוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ובמגזר
בריאות ,בהם ההתחייבויות צמודות לתשואת תיק ההשקעות )פוליסות
משתתפות ברווחי השקעה(.
נכסים עבור חוזים  -סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הנובעות מחוזים תלויי תשואה.
תלויי תשואה

באור - :2

התחייבויות בגין
חוזי ביטוח

 עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חיים וחסכון ארוךטווח ,ביטוח בריאות וביטוח כללי.

נכסי ביטוח משנה

 -חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח.

פרמיות

 -פרמיות לרבות דמים.

פרמיות שהורווחו

 -פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח.

מדד

 -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר

 -דולר ארה"ב.

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים
.1

בסיס המדידה
הדוחות הכספיים המאוחדים ערוכים על בסיס העלות ,למעט נדל"ן להשקעה ,התחייבויות בגין
תשלום מבוסס מניות ,מכשירים פיננסיים נגזרים ,מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד ומכשירים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה ,אשר נמדדים בהתאם לשווים
ההוגן ,וכן למעט התחייבויות ביטוחיות ,התחייבויות פיננסיות הנמדדות לפי שווי הוגן ,נכסים
והתחייבויות בגין מסים נדחים ,התחייבויות בשל הטבות לעובדים והשקעות בחברות כלולות,
אשר מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

.2

מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  -תקני  .(IFRSתקנים
אלו כוללים:
א.
ב.
ג.

תקני דיווח כספי בינלאומיים ).(IFRS
תקני חשבונאות בינלאומיים ).(IAS
הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRICולתקני חשבונאות בינלאומיים ).(SIC

כמו כן ,הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח והתקנות
שהותקנו על-פיו והוראות המפקח.
.3

מדיניות חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני IFRS

המדיניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיים באופן עקבי בכל התקופות המוצגות ,למעט
האמור בסעיף  4להלן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
.4

שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים
) IFRS 3מתוקן(  -צירופי עסקים
התיקונים ל) IFRS 3 -מתוקן( עוסקים בנושאים הבאים:
א.

מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה
התיקון קובע את המקרים בהם קיימת אפשרות לבחירת אופן מדידת הזכויות שאינן
מקנות שליטה בהתאם לשוויין ההוגן למועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בנכסים
המזוהים נטו של הישות הנרכשת .בהתאם לתיקון ,אפשרות זו קיימת רק עבור סוגי
זכויות שאינן מקנות שליטה ,המקנים לבעליהם זכות בעלות וזכות לקבלת חלק יחסי
)פרו-ראטה( בנכסים נטו של החברה הנרכשת במקרה של פירוק )בדרך כלל מניות(.
לעומתם ,לסוגים אחרים של זכויות שאינן מקנות שליטה )לדוגמה ,אופציות שהינן
מכשירי הון בחברה הנרכשת( לא קיימת אפשרות בחירה זו ולפיכך יש למדוד אותם
לפי שוויים ההוגן במועד הרכישה ,למעט מקרים של הוראות מדידה אחרות הנדרשות
על ידי תקני  IFRSאחרים ,כמו למשל  .IFRS 2התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם
) IFRS 3מתוקן( לראשונה.

ב.

מענקי תשלום מבוסס מניות במסגרת צירוף עסקים
התיקון מפרט את דרישות הטיפול החשבונאי במסגרת צירוף עסקים המתייחסות
להחלפה של עסקאות תשלום מבוסס מניות של החברה הנרכשת )בין אם היא מחויבת
ובין אם היא בוחרת להחליפם( בעסקאות תשלום מבוסס מניות של החברה הרוכשת.
בהתאם לכך ,על החברה הרוכשת לייחס סכום לתמורת העסקה ביום הרכישה וסכום
כהוצאה בתקופה שלאחר מועד הרכישה .אולם ,אם כתוצאה מצירוף העסקים ,המענק
פוקע והוא מוחלף במענק חדש ,אזי שווי המענק החדש בהתאם ל ,IFRS 2-יוכר
כהוצאה בתקופה שלאחר מועד הרכישה ולא ייכלל בתמורת הרכישה .כמו כן ,אם
מענקי תשלום מבוסס מניות אינם מוחלפים ,אזי אם המכשירים הבשילו הם מהווים
חלק מהזכויות שאינן מקנות שליטה ונמדדים בהתאם להוראות  IFRS 2ואם
המכשירים לא הבשילו הם נמדדים לפי הערך שהיה משמש אם היו מוענקים מחדש
במועד הרכישה ,כאשר סכום זה מוקצה בין הזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הוצאה
שלאחר מועד הרכישה .התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם ) IFRS 3מתוקן(
לראשונה.

ג.

הוראות מעבר לטיפול בתמורה מותנית מצירוף עסקים שחל לפני יישום IFRS 3

)מתוקן(
התיקון מבהיר שהתיקונים ל IAS 32 ,IFRS 7 -ו ,IAS 39 -הקובעים כי תמורה מותנית
בצירוף עסקים תטופל בהתאם לתקנים אלו ,לא מיושמים לגבי תמורה מותנית
שנצמחה בצירוף עסקים שמועד הרכישה שלו קדם למועד יישום ) IFRS 3מתוקן( .לגבי
תמורה מותנית כאמור ,יש להמשיך ליישם את הוראות  IFRS 3לפני תיקונו .התיקון
מיושם למפרע החל מיום  1בינואר.2011 ,
לתיקונים כאמור לעיל ,לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה.

16

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
.4

שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים )המשך(
 - IAS 24גילויים בהקשר לצד קשור
התיקון ל IAS 24 -מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור
ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו .התיקון מיושם למפרע החל מיום  1בינואר.2011 ,
לתיקון כאמור לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
 - IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילוי
התיקון ל IFRS 7 -מבהיר את דרישות הגילוי המובאות בתקן .במסגרת זו מודגש הקשר בין
הגילויים הכמותיים והגילויים האיכותיים וכן האופי וההיקף של הסיכונים הנובעים
ממכשירים פיננסיים .כמו כן ,במסגרת התיקון צומצמו דרישות הגילוי בדבר בטוחות
שהחברה מחזיקה ותוקנו דרישות הגילוי אודות סיכון האשראי .התיקון מיושם למפרע החל
מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר .2011 ,לתיקון כאמור לא הייתה
השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
השיקולים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים,
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים:
.1

סיווג חוזי ביטוח וחוזי השקעה
חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר .ההנהלה
שוקלת לגבי כל חוזה עם מבוטח או עם קבוצת מבוטחים בעלי זיקה משותפת ,האם הוא
כרוך בלקיחת סיכון ביטוחי משמעותי על מנת לסווגו כחוזה ביטוח ,או לחילופין כחוזה
השקעה.

.2

סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות
הנהלת הקבוצה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות
הבאות:
•
•
•
•

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
השקעות המוחזקות לפדיון.
הלוואות וחייבים.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה.

ראה סעיף ז' להלן.
.3

סיווג וייעוד התחייבויות פיננסיות
הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג את ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת
העלות המופחתת או לפי שווי ההוגן -ראה סעיף ז' ) (7להלן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים,
הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים,
התחייבויות ,הכנסות והוצאות .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים
באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים המאוחדים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח
ואומדנים קריטיים שחושבו על-ידי הקבוצה ,ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות
את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים המאוחדים בשנת הדיווח הבאה:
.1

ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה .הבחינה מחייבת את ההנהלה
לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת
המזומנים שאליה הוקצה המוניטין .כמו כן נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור ניכיון מתאים
לתזרימי מזומנים אלה .ראה מידע נוסף בבאור )5ב(.

.2

קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים לא סחירים
השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות ,הלוואות ופיקדונות מחושב לפי מודל המבוסס על
היוון תזרימי המזומנים ,כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על-ידי חברה המספקת ציטוט
ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השונים .קיימת אי ודאות בגין אומדן תזרימי מזומנים עתידיים
ואומדן שיעורי ההיוון .ראה מידע נוסף בסעיף ז' להלן.
השווי ההוגן של קרנות השקעה נקבע על-פי ערך נכסי נקי ) (N.A.V.בהתבסס על הדוחות
הכספיים של הקרנות .השווי ההוגן של מניות לא סחירות נקבע על פי הערכת שווי של
מומחה .השווי ההוגן של אופציות ומכשירים מורכבים נקבע על פי ציטוט.

.3

ירידת ערך של השקעות פיננסיות
כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים
בעלותם המופחתת ,או בגין נכסים פיננסיים שסווגו כזמינים למכירה ,סכום ההפסד נזקף
לדוח רווח והפסד ,ראה סעיף יד) (1להלן.
על הנהלת הקבוצה לקבוע האם קיימת ראיה אובייקטיבית שערכו של הנכס נפגם וקיימת
ירידת ערך לגביו.

.4

קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח
רווח והפסד .השווי ההוגן נקבע על-ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות
שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים
עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .אם ניתן ,נקבע
השווי ההוגן בהתאם לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה
המוערך .ראה מידע נוסף בסעיף ט' להלן.
במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה להשתמש
בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה ,מחירי ההשכרה
העתידיים ,שיעורי התפוסה ,חידושי חוזים ,הסתברות להשכרת שטחים פנויים ,הוצאות
תפעול הנכסים ,איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שתידרשנה
לפיתוח עתידי ,על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנדל"ן .שינוי בהנחות
המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי להביא לשינוי בשווי ההוגן.
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באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
אומדנים והנחות )המשך(
.5

קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות
הוצאות רכישת פוליסות ביטוח חיים ,בריאות ופנסיה נדחות ומופחתות על פני תקופת
הפוליסה ,אך לא יותר מ 15 -שנה בביטוח חיים ,פנסיה ובריאות )סיעוד ומחלות קשות( ו6 -
שנים בביטוח בריאות )מחלות ואשפוז( .ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת
אחת לשנה תוך שימוש בהנחות לגבי שיעורי ביטולים ,תמותה ותחלואה ומשתנים נוספים
כאמור בסעיף ו'))(1ה( להלן .אם תחת הנחות אלו לא תתקיים ברות ההשבה ,יתכן שיהיה
צורך בהאצת ההפחתה או אף במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות.

.6

התחייבויות בגין חוזי ביטוח
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטואריות ועל הנחות
המפורטות בבאור )(4)38ב'( להלן לגבי ביטוח חיים וביטוח בריאות ובבאור )(4)38ג'( להלן לגבי
ביטוח כללי.
בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נבדקת אחת לשנה .במידה והבדיקה
מעלה כי הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות הצפויות ,נרשמת הפרשה
מיוחדת בגין החוסר.
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול ,תשואה
מנכסים ,תמותה ותחלואה ,והן נקבעות על ידי האקטואר מידי שנה על פי בדיקות ,ניסיון
העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים.
ההערכות האקטואריות וההנחות השונות נעשות על סמך ניסיון העבר ומבוססות ,בעיקר ,על
כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד .השתנות בגורמי הסיכון,
בשכיחות האירועים או בחומרתם ,וכן שינוי המצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי
על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח .לגבי ניתוחי רגישות של הסיכון הביטוחי בביטוח
חיים ובביטוח בריאות ראה באור )(4)38ב'().(4

.7

תביעות משפטיות
כנגד הקבוצה תלויות ועומדות תביעות משפטיות ,תובענות ייצוגיות וכן בקשות לאישור
תובענות כייצוגיות .בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד הקבוצה ,הסתמכה
הקבוצה על חוות דעת יועציה המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות
על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי
שנצבר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות
התוצאות להיות שונות מהערכות אלה .ראה מידע נוסף בסעיף יט' ובבאור )40א( להלן.
בנוסף לתביעות האמורות ,חשופה הקבוצה לטענות /תביעות משפטיות שטרם נטענו /
הוגשו ,וזאת ,בין היתר ,בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם.
חשיפה זו מובאת לידיעת הקבוצה במספר דרכים ,בין היתר ,באמצעות פניות לקוחות
לגורמים בקבוצה ובמיוחד לממונה על פניות הציבור בקבוצה ,באמצעות תלונות של לקוחות
ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח ,ובאמצעות תביעות שאינן ייצוגיות המוגשות לבתי
המשפט .נושאים אלו מובאים לידיעת הנהלת הקבוצה ,אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים
כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות .בהערכת הסיכון הנובע מטענות  /תביעות
שטרם הוגשו ,מסתמכת הקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה,
המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה ,אם וככל
שתוגש .ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות
לגופן .מטבע הדברים ,לאור השלב הראשוני בו מצוי בירור הטענה המשפטית ,עשויה
התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב בו טרם הוגשה התביעה.

.8

הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות
הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון,
שיעורי תשואה צפויים על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים .קיימת אי
ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך .ראה מידע נוסף בבאור 23
להלן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
אומדנים והנחות )המשך(
.9

נכסי מסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים שטרם נוצלו,
במידה וצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש שיקול דעת של
ההנהלה על מנת לקבוע האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת סכום נכס המסים הנדחים
שניתן להכיר בו וזאת בהתבסס על קיום ,עיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס הצפויה .ראה
מידע נוסף בסעיף כג' ובבאור  22להלן.

.10

קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות מודל תמחור אופציות.
הנחות המודל כוללות את מחיר המניה ,מחיר המימוש ,תנודתיות צפויה ,אורך החיים הצפוי,
דיבידנד צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון .ראה מידע נוסף בסעיף יח' להלן.

.11

רכישת חברות בנות שאינן צירופי עסקים
במועד רכישת חברות בנות ופעילויות ,החברה מעריכה האם הרכישה מהווה צירוף עסקים
בהתאם ל .IFRS 3 -הערכה זו מתבססת על הנסיבות הבאות המצביעות על רכישת עסק:
מספר רב של נכסים שנרכשו ,קיומם של שירותים נלווים בהיקף רחב הקשורים בתפעול
הנכס ומורכבות ניהול הנכס.

ג.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח ,מטבע הפעילות של הקבוצה.
מטבע פעילות זה הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת
הקבוצה ואת עסקאותיה .מטבע הפעילות ,נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה ,לרבות
חברות כלולות ,ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
כאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע הפעילות של החברה ,חברה זו מהווה
פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים
המאוחדים כדלקמן:
א(

נכסים והתחייבויות בכל תאריך דיווח )כולל מספרי השוואה( מתורגמים לפי שער
סגירה של תאריך הדיווח הרלוונטי.

ב(

הכנסות והוצאות לתקופות המוצגות בדוח רווח והפסד )כולל מספרי השוואה(
מתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים בתקופות המוצגות; אולם ,במקרים בהם חלו
תנודות משמעותיות בשערי החליפין ,הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי החליפין
כפי שהיו במועד העסקאות עצמן.

ג(

הון מניות ,קרנות הון ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד
התהוותם.

ד(

יתרת הרווח )הפסד( מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער
החליפין לאותו מועד ותנועות רלוונטיות נוספות )כגון :דיבידנד( במשך התקופה
שתורגמו כאמור בסעיפים ב( ו-ג( לעיל.

ה(

כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים כרווח )הפסד( כולל אחר לסעיף נפרד בהון ,בקרן
הון "התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ".
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ג.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ )המשך(
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה )המשך(
ה.

)המשך(
בעת מימוש פעילות חוץ ,בחלקה או במלואה ,הרווח )הפסד( כולל אחר במועד
המימוש ,מועבר לדוח רווח והפסד .החל מיום  1בינואר ,2010 ,בעת מימוש חלק
מפעילות חוץ ,שהינה חברה מאוחדת ,תוך איבוד שליטה ,הרווח )הפסד( המצטבר
שהוכר ברווח כולל אחר מועבר לדוח רווח והפסד ,ואילו בעת מימוש חלק מפעילות
חוץ ,שהינה חברה מאוחדת ,תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת ,חלק יחסי של
הסכום המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר ,מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.
הלוואות בינחברתיות בקבוצה ,אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד
הנראה לעין ,ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ ,מטופלות כחלק
מההשקעה ,כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו )בניכוי השפעת המס( נזקפים
לאותו סעיף בהון ,כאמור לעיל.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה
הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי
שער החליפין במועד זה .הפרשי שער נזקפים לדוח רווח והפסד ,למעט הפרשי שער בגין
נכסים פיננסיים זמינים למכירה שאינם מכשירי חוב ,הנזקפים לקרן הון עד למועד המימוש.

.3

פריטים כספיים צמודי מדד
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על-פי תנאיהם לשינוים במדד מותאמים לפי המדד
הרלוונטי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם לתנאי ההסכם .הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה
כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד.

ד.

מבנה הדיווח הנוכחי
הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של החברה וחברת
ביטוח מאוחדת ,הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף .הצגה זו ,המספקת מידע
מהימן ורלוונטי יותר ,תואמת את תקן חשבונאות בינלאומי מס' " - 1הצגת דוחות כספיים" .ראה
בנוסף סעיף טו' להלן.

ה.

דוחות כספיים מאוחדים
החל מיום  1בינואר ,2010 ,מועד היישום לראשונה של ) IFRS 3מתוקן( ושל ) IAS 27מתוקן(,
מיישמת הקבוצה את המדיניות החשבונאית הנדרשת על פי תקנים אלה בטיפול בצירופי עסקים
ועסקאות עם הזכויות שאינן מקנות שליטה.
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות
בנות( .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת ,במישרין או בעקיפין ,להתוות את המדיניות
הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת .בבחינת שליטה נלקחת בחשבון השפעת זכויות הצבעה
פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך הדיווח .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת
השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו
במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברת בת מייצגות את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה
ברווח )הפסד( הכולל ובנכסים המזוהים נטו של חברת הבת .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות
בנפרד במסגרת ההון של החברה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ה.

דוחות כספיים מאוחדים )המשך(
החל מיום  1בינואר 2010 ,רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד גידול
בהון המחושב כהפרש בין התמורה ששולמה על ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן
מקנות שליטה אשר נגרע במועד הרכישה )כאשר הזכויות שאינן מקנות שליטה כללו חלק ברווח
כולל אחר ,החברה מייחסת מחדש את הסכומים המצטברים שהוכרו ברווח כולל אחר בין הבעלים
של החברה לבין הזכויות שאינן מקנות שליטה(.
במימוש החזקה בחברה בת ,ללא איבוד שליטה ,מוכר גידול או קיטון בהון בגובה ההפרש בין
התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברה הבת שהתווספו להון החברה ,בהתחשב גם במימוש המוניטין בגין החברה הבת ,אם קיים,
וכן בהפרשי תרגום בגין פעילות חוץ שהוכרו ברווח כולל אחר ,אם קיימים ,בהתאם לירידה בשיעור
ההחזקה בחברה הבת.
עלויות עסקה בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נזקפות אף הן להון .תזרימי
מזומנים בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מסווגים בדוח על תזרימי המזומנים
כתזרימי מזומנים מפעילות מימון.
החל מיום  1בינואר 2010 ,הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך
יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית .עד ליום 31
בדצמבר 2009 ,הפסדים יוחסו במלואם לבעלי המניות של החברה ,אלא אם לבעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה היתה מחויבות וביכולתם היה לבצע השקעות נוספות.
במימוש ההחזקה בחברה בת המביא לאיבוד שליטה ,החברה גורעת את הנכסים )לרבות מוניטין(
וההתחייבויות של חברת הבת במלואם ומכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהיא שנותרה.
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת ,לגביה
קיים בין בעלי מניותיה הסכם חוזי לשליטה משותפת ,ואשר מאוחדת עם דוחות החברה בדרך של
איחוד יחסי .החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים המאוחדים את חלקה בנכסים ,בהתחייבויות,
בהכנסות ובהוצאות של החברה בשליטה משותפת עם פריטי הדוחות הכספיים המתאימים .יתרות
ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה בשליטה
משותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה בשליטה משותפת.
בשנת  2007הקימה החברה את מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ )להלן  -מנורה גיוס הון( ,שהינה ישות
למטרה מיוחדת ) (SPE - Special Purpose Entityלצורכי גיוס מקורות בישראל עבור החברה באמצעות
הנפקות ציבוריות ופרטיות של אגרות חוב ותעודות התחייבות .בנוסף ,החברה ערבה לחובות מנורה
גיוס הון וכל כספי הגיוס של מנורה גיוס הון מועברים לחברה .בהתאם לתקני  ,IFRSיש לאחד את
דוחותיה הכספיים של ה SPE-אם ,בהתבסס על הערכת מהות הקשר עם הקבוצה והסיכונים
וההטבות של ה ,SPE-הקבוצה שולטת ב .SPE-ה SPE-הנשלטת על-ידי הקבוצה הוקמה בהתאם
לתנאים המטילים מגבלות על קבלת החלטות של הנהלת ה SPE-והמאפשרים לקבוצה ליהנות מכל
ההטבות המתייחסות לפעילות ולנכסים נטו של ה.SPE-
הדוחות הכספיים של הקבוצה ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות החשבונאית בדוחות
הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של
החברה.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים
 IFRS 4הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד המעבר
לתקינה הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק )לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי
מוחשיים קשורים( וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש .להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר
לחוזי ביטוח:
.1

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
א(

הכרה בהכנסות  -ראה סעיף כ' להלן.

ב(

התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים מחושבות בהתאם להוראות המפקח )תקנות
וחוזרים( ,כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות .ההתחייבויות מחושבות
בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל המבוטח ,ותק הכיסויים ,סוג הביטוח,
סכום הביטוח וכו'.
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבעות על בסיס הערכה אקטוארית ,המבוצעת על-
ידי האקטוארית הממונה בחברה על ביטוח חיים )גב' רגינה חייקין ) (F.IL.AAהאקטואר
הממונה אשתקד בביטוח חיים  -ד"ר אברהם לוונגליק  F.IL.AAשהינו נושא משרה
בחברה( .חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבע על-פי
התנאים של החוזים הרלוונטיים.

ג(

התחייבויות בגין עסקי ביטוח חיים הצמודות למדד וההשקעות צמודות למדד
המשמשות כיסוי להתחייבויות אלה ,נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם
לאחרונה לפני תאריך הדיווח לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים בקשר
לפוליסות שלפי תנאיהן ההצמדה הינה חצי שנתית.

ד(

הנחיות המפקח בדבר התחייבויות לתשלום קיצבה:
בחוזרים שפרסם המפקח בדבר חישוב התחייבויות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח
חיים ,נקבעו הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב העלייה בתוחלת
החיים המצריכה מעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ,המאפשרות
קבלת קצבה והשלמתן באופן ראוי.
בהתאם לכך ,ביצעה החברה השלמה מיידית של ההתחייבות ,ככל שנדרש ,בגין
פוליסות לגביהן הקצבה בתשלום ,כאשר המבוטח הגיע לגיל פרישה או בגין קבוצת
פוליסות שאינה רווחית .לגבי פוליסות אחרות ,בהן צפויה רווחיות ,מתבצעת השלמת
ההתחייבות ,תוך הקבלה להכנסות הצפויות ,לאורך חיי הפוליסה.

ה(

הוצאות רכישה נדחות:
)(1

הוצאות הרכישה הנדחות בגין פוליסות ביטוח חיים )להלן  -ה (DAC-הנמכרות
החל מיום  1בינואר 1999 ,כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות
הנהלה וכלליות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות .ה DAC -מופחת בשיעורים
שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה ,אך לא יותר מ 15-שנה .הDAC -
המתייחס לפוליסות שבוטלו נמחק במועד הביטול.
הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים בגין פוליסות שהופקו עד ליום  31בדצמבר,
 1998מחושבות על-ידי האקטוארית הממונה ,על בסיס שיטת "ניכוי הצילמר"
לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות.
הוצאות רכישה נדחות בגין חוזים לניהול נכסים בגין עסקי הפנסיה כוללות
עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה בקשר עם יצירת זכויות חוזיות חדשות .ה-
 DACבגין עסקי הפנסיה מופחת בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופת
החוזה ,אך לא יותר מ 15 -שנה .ה DAC -בגין עסקי הפנסיה המתייחס לפוליסות
שבוטלו נמחק במועד הביטול.
23

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.1

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
ה(

הוצאות רכישה נדחות) :המשך(
)(2

)(3

ו(

בהתאם להוראות המפקח ,האקטוארית הממונה בודקת מידי תקופת דיווח את
ברות השבת ה DAC -בביטוח חיים ובריאות )סיעוד ומחלות קשות( .הבדיקה
נערכת על מנת לוודא שההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי ה DAC-בגין
הפוליסות שנמכרו מאז שנת  1999מספיקה ,ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות
עתידיות שתכסינה את הפחתת ה DAC-ואת ההתחייבויות הביטוחיות ,הוצאות
התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות.
ההנחות המשמשות לבדיקה זו ,כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול,
תשואה מנכסים ,דמי ניהול צפויים ,תמותה ותחלואה ,הנקבעות על-ידי
האקטוארית הממונה בחברה מדי שנה על-פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים
רלוונטיים עדכניים.
לעניין ברות השבת ה DAC -בגין עסקי פנסיה ,נערכת בדיקה על מנת לוודא
שחוזי ניהול הנכסים צפויים ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה-
 DACואת הוצאות התפעול והעמלות בגין אותם חוזים.

בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ):(Liability Adequacy Test
האקטוארית הממונה בודקת מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה
נדחות מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי בגין תביעות ,עמלות והוצאות בניכוי
פרמיות והכנסות מהשקעות .התזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון בריבית
ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות ,תחת הנחות סבירות .הבדיקה נעשית
בנפרד עבור פוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות .בבדיקת פוליסות פרט,
הבדיקה נעשית ברמת המוצר ובמקרה של פוליסות קולקטיביות ,הבדיקה מתבצעת
ברמת הקולקטיב הבודד.
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול,
תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה והן נקבעות על-ידי האקטוארית הממונה מדי שנה
על-פי בדיקות ,ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים .עבור פוליסות קולקטיביות
הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד ובכפוף למהימנות
הסטטיסטית של ניסיון זה.

ז(

תביעות תלויות:
תביעות תלויות מחושבות באופן פרטני בהתאם להערכת מומחי החברה על בסיס
ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח ולאור גורמי התפתחות צפויים שנקבעו
על ידי האקטוארית הממונה .חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות מחושב על
פי ההסכמים שנחתמו עימם .ההוצאות העקיפות ליישוב תביעות אלו חושבו על ידי
האקטוארית הממונה.
הפרשות לתשלומי גמלאות ,ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח אובדן
כושר עבודה ,ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן ,וכן הפרשות לתביעות
שאירעו אך לא דווחו ) ,(IBNRחושבו על ידי האקטוארית הממונה ונכללו במסגרת
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה.

ח(

חוזי השקעה:
תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות
להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה .פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא
נזקפים לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה.
בדוח רווח והפסד נזקפים בשל חוזים אלה ההכנסות מהשקעות ,דמי הניהול הנגבים
מהמבוטחים ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשל חלקם
של המבוטחים בהכנסות מהשקעות ,עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות.
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באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.1

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
ט(

הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתי:
ההפרשה נכללה בסעיף "זכאים ויתרות זכות" .כמו כן ,השינוי בהפרשה נזקף לסעיף
פרמיות שהורווחו בדוח רווח והפסד.

.2

ביטוח כללי
א(

הכרה בהכנסה  -ראה סעיף כ' להלן.

ב(

סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל ,בין היתר,
סילוק ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו ,הוצאות עקיפות לישוב תביעות,
תלויות שאירעו בשנת הדוח וכן עדכון ההפרשה לתביעות התלויות )הכוללת הפרשה
לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות( שנרשמה בשנים קודמות.

ג(

התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות:
עתודות הביטוח והתביעות התלויות הכלולות בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות ,הכלול בסעיף נכסי ביטוח
משנה ,והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי ,חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על
עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי( ,התשמ"ה,1984-
על תיקוניהן )להלן  -תקנות חישוב עתודות( ,הנחיות המפקח ושיטות אקטואריות
מקובלות לחישוב תביעות תלויות ,המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של האקטוארים
הממונים.

ד(

סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות ,כלהלן:
(1

הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה ) (Unearned Premium Reserveמשקפת את דמי
הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך הדיווח.

(2

הפרשה לפרמיה בחסר ) (Premium Deficiencyנרשמת במידה והפרמיה שטרם
הורווחה )בניכוי הוצאות הרכישה הנדחות( אינה מכסה את העלויות הצפויות
בגין חוזי הביטוח.

(3

תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן:
3.1

תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה
אקטוארית ,למעט לגבי ענפים כאמור בסעיף  3.2להלן .הוצאות עקיפות
ליישוב תביעות נכללות לפי הערכה אקטוארית .התחשיב האקטוארי
עבור החברה ,בוצע על-ידי האקטואר הממונה על ביטוח כללי ד"ר אברהם
לוונגליק ) (F.IL.AA.שהינו נושא משרה בחברה ,ובגין ההתחייבויות
הביטוחיות )למעט ענף רכב חובה( של שומרה ביטוח ,על-ידי מר ניר
הרמתי שהינו עובד שומרה ביטוח .התחשיב האקטוארי בענף רכב חובה
בשומרה ביטוח מבוצע על ידי ד"ר אברהם לוונגליק.

3.2

בענפי ביטוח המהווים  2%מהתביעות התלויות בשייר ,שבהן קבע
האקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר מובהקות
סטטיסטית ,נכללו התביעות התלויות הידועות בהתבסס על הערכה
פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין ,מומחי החברה
ומומחים חיצוניים שמטפלים בתביעות .ההערכות כוללות הפרשה
מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול אשר טרם שולמו לתאריך הדוחות
הכספיים וכן בתוספת  ,IBNERככל שנדרש.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.2

ביטוח כללי )המשך(
ד(

סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ,מורכב מעתודות ביטוח ותביעות תלויות ,כלהלן:
)המשך(
(3

תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן) :המשך(
3.3

עודף הכנסות על הוצאות:
לגבי עסקים עם זנב תביעות ארוך )ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה
על קרות הנזק ו/או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו ,ארוך ועשוי להמשך
מספר שנים( ,כגון ענפי רכב חובה ,חבויות ,כלי טייס וכלי שייט ,מחושב
עודף הכנסות על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר ,בענף ערבויות
חוק מכר על בסיס חמש שנים מצטבר )להלן  -העודף( .בשומרה ביטוח
בענפי חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים מחושב העודף על בסיס
חמש שנים מצטבר.
העודף מחושב ,בהתאם לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקח ,על
בסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי הוצאות רכישה ותביעות ,בתוספת
הכנסות מהשקעות המחושבות לפי שיעור תשואה ריאלית של  3%לשנה
)ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות( ,בניכוי חלקם של מבטחי
המשנה ,לפי ענפי הביטוח ושנת החיתום .העודף המצטבר עד למועד
שחרורו משנת תחילת הביטוח בניכוי הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,ובניכוי התביעות התלויות כפי שחושבו
כמפורט לעיל )להלן  -הצבירה( ,נכלל בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח
וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה .והגירעון ,אם קיים ,נזקף כהוצאה
בדוח רווח והפסד.

3.4

שיבובים ושרידים נלקחים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות
ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות .בענפים שאינם
סטטיסטיים נלקחים השיבובים בחשבון בעת הערכת הסיכון הכלול
בתיקי התביעה על בסיס פרטני.

3.5

להערכת הקבוצה התביעות התלויות הינן נאותות ,וזאת בהתחשב בכך
שהתביעות התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי וכוללות
הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל.IBNR -

ה(

הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות
המיוחסות לרכישת פוליסות ,המתייחסות לפרמיות שטרם הורווחו .הוצאות הרכישה
מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים ,שנקבעו בתקנות
הפיקוח ,כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה ,לכל ענף בנפרד ,לפי הנמוך שבהם.

ו(

עסקים המתקבלים מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח
בישראל )להלן  -הפול( ,מחברות ביטוח אחרות )לרבות ביטוח משותף( וסוכנויות
חיתום ,נכללים לפי דיווחים המתקבלים עד לתאריך הדיווח בתוספת הפרשות לפי
העניין ,והכול בהתאם לשיעור השתתפות החברה ושומרה ביטוח בהם.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.3

ביטוח בריאות
א(

הכרה בהכנסה  -ראה סעיף כ' להלן.

ב(

התחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות:
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתאם להוראות המפקח )תקנות
וחוזרים( ,כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות .ההתחייבויות מחושבות
בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל המבוטח ,ותק הכיסויים ,סוג הביטוח,
סכום הביטוח וכו'.
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות וחלקם של מבטחי משנה בהן נקבעות על בסיס
הערכה אקטוארית ,המבוצעת על ידי האקטואר הממונה בחברה )ד"ר אברהם לוונגליק
 F.IL.AAשהינו נושא משרה בחברה( ,למעט בענפי מחלות קשות וביטוח סיעודי ,בהם
מתבצעת ההערכה האקטוארית על ידי האקטוארית הממונה בביטוח חיים.
ההתחייבויות כוללות במידת הצורך ,הפרשה בגין הפסד צפוי בשייר )פרמיה בחסר(,
המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית על בסיס אומדן תזרים מזומנים בגין החוזה.

ג(

הוצאות רכישה נדחות:
הוצאות רכישה נדחות בביטוח בריאות כוללות עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה
והוצאות הנהלה וכלליות ,בקשר לרכישת פוליסות חדשות .ה DAC -בביטוח בריאות
)מחלות ואשפוז( מחושב על פוליסות שנמכרו החל משנת  2005ומופחת בשיעורים
שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה ,אך לא יותר מ 6 -שנים .בפוליסות שבוטלו ה-
 DACנמחק במועד הביטול.
מידי שנה בודק האקטואר הממונה את ברות ההשבה של ה .DAC -הבדיקה נערכת על
מנת לוודא שההתחייבויות בגין חוזי הביטוח בניכוי ה DAC -בגין הפוליסות שנמכרו
מספיקה ,ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת הDAC -
ואת ההתחייבויות הביטוחיות ,הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות .הבדיקה
מבוצעת ברמת כל מוצר )סוג ביטוח( בנפרד.
ההנחות המשמשות לבדיקה זו כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול ,תשואה
מנכסים ,תמותה ותחלואה ,הנקבעות על ידי אקטואר החברה מידי שנה על פי בדיקות
ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים.

ד(

בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות ):(Liability Adequacy Test
האקטואר הראשי בודק מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה נדחות
מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי בגין תביעות ,עמלות והוצאות בניכוי
פרמיות והכנסות מהשקעות .התזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון בריבית
ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות ,תחת הנחות סבירות .הבדיקה נעשית
בנפרד עבור פוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות .בבדיקת פוליסות פרט,
הבדיקה נעשית ברמת המוצר ובמקרה של פוליסות קולקטיביות ,הבדיקה מתבצעת
ברמת הקולקטיב הבודד.
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות תפעול,
תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה והן נקבעות על-ידי האקטוארית הממונה מדי שנה
על-פי בדיקות ,ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים .עבור פוליסות קולקטיביות
הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד ובכפוף למהימנות
הסטטיסטית של ניסיון זה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ו.

חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים )המשך(
.3

ביטוח בריאות )המשך(
ה(

תביעות תלויות
ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי ,ההוצאות הישירות והעקיפות
הנובעות מהן ,וכן ההפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו ) ,(IBNRנכללו במסגרת
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח.

ו(

הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי:
ההפרשה נכללה בסעיף "זכאים ויתרות זכות" .כמו כן ,השינוי בהפרשה נזקף לסעיף
פרמיות שהורווחו בדוח רווח והפסד.

ז.

מכשירים פיננסיים
.1

מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים
מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות .נכסים
פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות )נכסי חוב סחירים ,נכסי חוב בלתי סחירים ,מניות
ואחרות( וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון :פרמיות לגביה ,חייבים אחרים ,מזומנים ושווי
מזומנים .כמו כן ,מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות ,כגון הלוואות ואשראי
שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים.
ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים
שאינם מוצגים בשווי ההוגן דרך רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות הניתנות
לייחוס .לאחר ההכרה הראשונית ,מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך.
מכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאים החוזיים על-ידי הקבוצה
)מועד העסקה(.
מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי .שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן
קצר ,אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפידיון הינו  3חודשים ,ברמת
נזילות גבוהה אשר ניתנים להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופים לסיכון
בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואינם מוגבלים בשעבוד.
השקעות המוחזקות לפדיון
כאשר לקבוצה יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיק מכשירי חוב עד למועד פדיונם ,מכשירי
החוב מסווגים כמוחזקים לפדיון .השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי עלות מופחתת
בשיטת הריבית האפקטיבית )תוך התחשבות בעלויות העסקה( ,בניכוי הפסדים מירידת ערך.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה
או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות :נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,השקעות המוחזקות לפדיון או הלוואות וחייבים .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים
פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן .רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות
שווי הוגן ,למעט בגין הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב כספיים אשר נזקפים לרווח
והפסד לסעיף רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון ,נזקפים כרווח )הפסד( כולל
אחר לקרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה .במועד גריעת ההשקעה או במקרה של
ירידת ערך ,הרווח או ההפסד כולל אחר שהצטבר ושהוכר בעבר ברווח )הפסד( כולל אחר,
נזקף לדוח רווח והפסד.
הכנסות ריבית בגין ההשקעות במכשירי חוב מוכרות בדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית
האפקטיבית .דיבידנדים שהתקבלו בגין השקעות במכשירים הוניים נזקפים לדוח רווח והפסד
במועד הזכאות לתשלום.
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם הוא מוחזק למסחר או אם
יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית בו.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

מכשירים פיננסיים )המשך(
.1

מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים )המשך(
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד )המשך(
נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה
חוזרת בתקופה הקרובה ומהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד
להשגת רווחים בזמן הקצר .רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד
התהוותם לדוח רווח והפסד.
מכשירים פיננסיים מיועדים כנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אם החברה מנהלת
השקעות מסוג זה ומקבלת החלטות קניה ומכירה בהתבסס על שווים ההוגן ,בהתאם לאופן
שבו תיעדה החברה את ניהול הסיכונים או אסטרטגיית ההשקעה .בעת ההכרה הראשונית,
עלויות העסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן .מכשירים פיננסיים אלה
נמדדים לפי שווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח והפסד.
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,בעלי תשלומים קבועים או הניתנים
לקביעה שאינם סחירים בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות וחייבים נמדדים לפי
העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי
הפרשות לירידת ערך .רווחים והפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד כשההלוואות והחייבים
נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך ,וכתוצאה מההפחתה השיטתית.

.2

מכשירים פיננסיים נגזרים
נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן; עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות
לרווח והפסד עם התהוותן .לאחר ההכרה הראשונית ,נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן,
כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.

.3

נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן
ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיות צמודי מדד ,שאינם נמדדים לפי שווי הוגן ,משוערך
בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל.

.4

ייעוד הנכסים הפיננסיים
הקבוצה קיבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן:
א(

נכסים של החברה הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות
מרבית נכסים אלו ,הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא
סחירים ,יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד ,וזאת מהנימוקים הבאים :מדובר
בתיקים מנוהלים ,נפרדים ומזוהים ,אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן
משמעותי עיוות חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי
מדידה שונים ) ,(mismatchכמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק נמדדים
לפי שווי הוגן בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת ,והמידע לגבי המכשירים
הפיננסיים מדווח להנהלה )וועדת ההשקעות הרלוונטית( באופן פנימי על בסיס שווי
הוגן.
חלק ממכשירי החוב הלא סחירים ,הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות
ברווחי השקעות ,אשר נרכשו בשנת  ,2009סווגו כהלוואות וחייבים ,תוך שימוש
בשיטת הריבית האפקטיבית ,כמתאפשר על פי הוראת שעה שפרסם המפקח.
תיקי ההשקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות כוללים השקעות בשותפויות
המחזיקות בנכסי נדל"ן בחו"ל ,אשר בהן יש לחברה השפעה מהותית כהגדרתה בIAS -
 .28השקעות אלה נמדדות לפי שוויין ההוגן ומוצגות כהשקעות פיננסיות.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

מכשירים פיננסיים )המשך(
.4

ייעוד הנכסים הפיננסיים )המשך(
ב(

נכסים של החברה ושל חברת ביטוח מאוחדת שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד
פוליסות משתתפות ברווחים )נוסטרו(
(1

נכסים שאינם סחירים ,שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים
נגזרים
נכסי חוב שאינם סחירים הכוללים אגרות חוב מיועדות )אג"ח ח"צ( ,אגרות חוב
בלתי סחירות אחרות ,תעודות מסחריות ,פקדונות בבנקים והלוואות ,סווגו
כהלוואות וחייבים .מניות שאינן סחירות סווגו כנכסים פיננסיים זמינים
למכירה.

(2

נכסים סחירים שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים נגזרים
נכסי חוב ומניות סחירים סווגו לקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירה ,למעט
מלוות קצרי מועד ממשלתיות אשר יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.

(3

נגזרים ומכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם
נכסים אלו ,סחירים ושאינם סחירים ,יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.

(4

נכסים פיננסיים שהועברו אל החברה מחברת בת שאינה חברת ביטוח
נכסים פיננסיים כאמור בסעיפים  (1ו (2 -לעיל ,אשר הועברו אל החברה מחברה
מאוחדת שאינה חברת ביטוח ,מסווגים בחברה בקבוצת שווי הוגן דרך רווח
והפסד ,וזאת בהתאם לסיווגם המקורי בחברה המעבירה כאמור בסעיף ג( להלן.

ג(

מכשירים פיננסיים המוחזקים על-ידי חברות בנות שאינן חברות ביטוח
כל הנכסים הפיננסיים הסחירים של החברות הבנות שאינן חברות ביטוח ,יועדו
לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.

.5

קביעת השווי ההוגן
השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על-ידי
מחירי השוק בתאריך הדיווח .בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל ,השווי ההוגן נקבע
באמצעות שימוש בשיטות הערכה .שיטות אילו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו
לאחרונה בתנאי שוק ,התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו ,היוון
תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות .השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות,
הלוואות ופיקדונות ,מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים כאשר שיעורי
הריבית להיוון נקבעים על-ידי חברה המספקת ציטוט ריביות.

.6

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי ,אם
קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק את
הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו ,או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

מכשירים פיננסיים )המשך(
.7

התחייבויות פיננסיות
א.

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
כתבי התחייבות ,שטרי הון ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן
בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות )לדוגמה ,עלויות גיוס הלוואה( .לאחר ההכרה
הראשונית ,הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך שימוש
בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות
ישירות .רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח והפסד בעת גריעת ההתחייבות הפיננסית
וכתוצאה מההפחתה השיטתית.

ב.

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד מתייחסות לנגזרים
המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם ,להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

.8

גריעת מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי; או
כאשר החברה מעבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או
נוטלת על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד שלישי ,ללא
עיכוב משמעותי ,ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או
לא העבירה ולא הותירה בידיה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך
העבירה את השליטה על הנכס.
התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או פקעה.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה(:
•
•

.9
ח.

פורע את ההתחייבות על-ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או
שירותים ,או
משוחרר משפטית מההתחייבות.

לעניין ירידת ערך נכסים פיננסיים ,ראה סעיף יד' 1להלן.

רכוש קבוע
.1

הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר
והפסדים מירידת ערך.
עלות תוכנה שנרכשה ,המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס ,מהוונת כחלק
מעלות ציוד זה.

.2

עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי
כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה
באופן מהימן .הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע .עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח
והפסד עם התהוותן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח.

רכוש קבוע )המשך(
.3

פחת
פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל
חלק מפריטי הרכוש הקבוע.
שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:
בניינים )למעט מרכיב הקרקע(
שיפורים במושכר
כלי רכב
מחשבים וציוד היקפי
ריהוט וציוד משרדי

4%
לאורך תקופת השכירות כולל תקופת האופציה
15%
25%-33%
6%-15%

האומדנים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל
סוף שנת דיווח והשינויים מטופלים כשינוי אומדן באופן של מכאן ולהבא.
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד
שבו הנכס נגרע .נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד
הטבות כלכליות מהשימוש בנכס .רווח או הפסד מגריעת הנכס )המחושב כהפרש בין התמורה
נטו מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות הכספיים( נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע
הנכס.
.4

שינוי ייעוד
העברת נכס מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה מתבצעת כאשר יש שינוי בייעוד ,כגון הפסקת
שימוש בנכס על-ידי הבעלים או הסכם שכירות תפעולית עם צד שלישי.
העברת נכס מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת כאשר יש שינוי בייעוד ,כגון התחלת
שימוש בנכס על-ידי הבעלים.
העלות של הנכס המועבר מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע הוא השווי ההוגן במועד המעבר.
ההפרש בין השווי ההוגן לעלות נכס שהועבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה מטופל כהערכה
מחדש בהתאם ל ,IAS 16-אשר על פיו רווח נזקף לקרן הון מהערכה מחדש ואילו הפסד נזקף
לדוח רווח והפסד.

ט.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הוא נדל"ן )קרקע או מבנה  -או חלק ממבנה  -או שניהם( המוחזק )על-ידי הקבוצה
כבעלים או בחכירה מימונית( לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שתיהן,
ושלא לצורך שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים למטרות מנהלתיות ,או מכירה במהלך
העסקים הרגיל.
זכויות בנדל"ן החכורות על-ידי הקבוצה מסווגות ומטופלות כנדל"ן להשקעה.
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות עסקה .בתקופות עוקבות הנדל"ן
להשקעה נמדד לפי שווי הוגן ,כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על-
ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע
והניסיון הנדרשים .ראה באור  9ב' להלן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
י.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד
ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב;IAS 17-
.1

חכירה מימונית
בחכירה מימונית ,הועברו לקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לשימוש
בנכס החכור .הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של
הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים .ההתחייבות בגין תשלומי
החכירה מוצגת בערך נוכחי כאשר תשלומי החכירה מוקצים בין הוצאות המימון ופרעון של
ההתחייבות בגין החכירה לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

.2

חכירה תפעולית
הסכמי חכירה ,בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בשימוש
בנכס החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה בדוח רווח והפסד
באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

יא.

השקעות בחברות כלולות
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן,
אך לא הושגה בהן שליטה.
ההשקעה בחברות כלולות מוצגת על בסיס השווי המאזני .לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה
בחברות הכלולות מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק
הקבוצה בנכסים נטו ,לרבות רווח )הפסד( כולל אחר של החברות הכלולות.
השקעות בשותפויות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בהן ,ובוצעו בתיקי ההשקעות של פוליסות
משתתפות ברווחי השקעות ,טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו לפי שוויין ההוגן )ראה גם סעיף
ז'))(4א( לעיל(.
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין חברות כלולות מבוטלים בהתאם לשיעור
ההחזקה בחברה הכלולה.
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית ,ומאותו מועד מטופלת ההשקעה
כנכס פיננסי בהתאם להוראות  . IAS 39במועד איבוד ההשפעה המהותית ,מודדת הקבוצה את
ההשקעה שנותרה בשווי הוגן ,וההפרש בין השווי ההוגן של ההשקעה הנותרת בתוספת התמורה
שהתקבלה ממימוש חלק מההשקעה ובין הערך בספרים של ההשקעה במועד המימוש ,נזקף לדוח
רווח והפסד .כמו כן ,במועד זה מסווגת הקבוצה מחדש סכומים מצטברים שהוכרו קודם לכן ברווח
כולל אחר ,באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הכלולה היתה מממשת ישירות את הנכסים או
ההתחייבויות הקשורים.
במקרה של רכישת חברה כלולה המושג בשלבים ,כאשר ההשקעה הקודמת בחברה הנרכשת טופלה
בהתאם להוראות  ,IAS 39הקבוצה מיישמת את עקרונות ) IFRS 3המתוקן( לגבי צירוף עסקים
המושג בשלבים .כפועל יוצא ,זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הקבוצה קודם להשגת
השפעה מהותית נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או
הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של הקבוצה.
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יב.

צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה בהתאם ל .IFRS 3 -בשיטה זו מזוהים הנכסים
וההתחייבויות של החברה הנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה.
עלות הרכישה הינה השווי ההוגן המצרפי במועד הרכישה של הנכסים שניתנו ,ההתחייבויות שניטלו
והזכויות ההוניות שהונפקו על ידי הרוכש.
בצירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  1בינואר ,2010 ,זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדות לפי
שוויין ההוגן במועד הרכישה או לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו
הניתנים לזיהוי של הנרכשת .בצירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,הזכויות
שאינן מקנות שליטה נמדדו ,במועד הרכישה ,לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים נטו הניתנים
לזיהוי של הנרכשת.
בצירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  1בינואר ,2010 ,עלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות
מיידית כהוצאה בדוח רווח והפסד .בצירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום  31בדצמבר,2009 ,
עלויות כאמור הוכרו כחלק מעלות הרכישה.
מוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים ,נמדד לראשונה לפי עלות ,שהינו עודף תמורת הרכישה
והזכויות שאינן מקנות שליטה על הסכום נטו של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל
ההתחייבויות שניטלו כפי שנמדדו במועד הרכישה .לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי
עלות בניכוי הפסדים נצברים מירידת ערך .המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי .לצורך בחינת קיום
ירידת ערך ,המוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה .באשר לבחינת
ירידת ערך של מוניטין ,ראה סעיף יד') (4להלן.

יג.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות
רכישה ישירות .נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד
הרכישה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים בלתי מוחשיים מוצגים על-פי עלותם בניכוי הפחתה
מצטברת ובניכוי הפסדים מירידות ערך שנצברו.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים
לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך )ראה גם סעיף
יד') (4להלן( .אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים
כבלתי מוגדר עדיין תקפה .אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור ,השינוי באורך
החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי מכאן ולהבא ,ובאותו מועד
נבחנת גם ירידת ערך ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים הכלכלים השימושים שלו.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים
שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על
כך שקיימת לגביהם ירידת ערך .תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך
חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה .שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס
הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי
באופן של מכאן ולהבא .הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים
מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד.
.1

עלויות פיתוח תוכנה
הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח;
התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח ,ולקבוצה
כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה .הוצאה שהוונה כוללת
שכר עבודה ישיר שניתן לייחסו ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד .הוצאות פיתוח
אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
הוצאות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות.
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.2

תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק
אינטגרלי מחומרה ,אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש
קבוע .לעומת זאת ,רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת
לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

.3

עלויות עוקבות
עלויות עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית
העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו .כל העלויות האחרות ,לרבות עלויות הקשורות
למוניטין או מותגים שפותחו באופן עצמי ,נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.

.4

הפחתה
הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי
של הנכסים הבלתי מוחשיים ,פרט למוניטין ,מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש.
אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן:
א(

עודף עלות המיוחס לתיק ביטוח נרכש מופחת על פני  5שנים ,עודף עלות המיוחס
לקשרי סוכנים של סוכנות ביטוח מאוחדת מופחת על פני  10-20שנים ועודף עלות
המיוחס לשם מסחרי מופחת על פני  6שנים.

ב(

עודף עלות שנוצר ברכישתה של מבטחים פנסיה והמיוחס לתיק לקוחות מופחת על
פני  20שנים.

ג(

תוכנות  -מופחתות בקו ישר על פני  4-8שנים.

האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת
דיווח.
יד.

ירידת ערך והפרשות לחובות מסופקים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ירידת ערך כמפורט להלן:
.1

השקעות פיננסיות
א.

נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב והלוואות וחייבים המוצגים בעלותם
המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .ראיות לירידת ערך כוללות סימנים
לכך שלחייב קשיים פיננסיים ,לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או
ריבית.
אם קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד צפוי מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים
המוצגים בעלותם המופחתת ,סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין
יתרת הנכס בספרים והערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ,המהוונים
בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי )שיעור הריבית
האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית( .יתרת הנכס מוקטנת באמצעות רישום
הפרשה הנזקפת לדוח רווח והפסד.
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את
השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד .ביטול כאמור נזקף
לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
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.1

השקעות פיננסיות )המשך(
ב.

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים ,הראיה האובייקטיבית
כוללת ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת
שינויים בסביבה הטכנולוגית ,הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת
החברה שהנפיקה את המכשיר .הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת ,תלויה
בנסיבות בכל תאריך דיווח ,כאשר ,במסגרת הבחינה ,מובאות בחשבון התנודתיות
ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן בשיעור
כולל של  20%ומעלה או אם משך הזמן שהנכס הפיננסי מוחזק הינו מעל שנה ובלבד
שירידת הערך עולה על  .10%כאשר קיימת ראיה לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף
להון ,הנמדד כהפרש בין עלות הרכישה )בניכוי הפסדים קודמים מירידת ערך( לבין
השווי ההוגן ,מועבר מההון ומוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד .בתקופות
עוקבות ,ביטול הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח והפסד אלא נזקף להון כרווח
)הפסד( כולל אחר.
לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב ,הראיה האובייקטיבית קיימת
כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעה .ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך
שלחייב קשיים פיננסיים ,לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או
ריבית .כאשר קיימת ראיה לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף להון ,הנמדד כהפרש
בין עלות הרכישה )בניכוי תשלומי קרן ,הפחתות לפי שיטת הריבית האפקטיבית
והפסדים קודמים מירידת ערך( לבין השווי ההוגן ,מועבר מההון ומוכר כהפסד מירידת
ערך בדוח רווח והפסד .בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס
באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד
מירידת הערך .ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.

.2

ביטוח משנה
א.

ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי החברה וכלפי שומרה ביטוח אינן משחררות
אותן מהתחייבויותיהן כלפי המבוטחים על-פי פוליסות הביטוח.
מבטח משנה ,אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על-פי חוזי ביטוח המשנה ,עלול לגרום
לחברה ולשומרה ביטוח הפסדים.

ב.

החברה ושומרה ביטוח מבצעות הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה
שגבייתם מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות ועל בסיס עומק החוב.

בנוסף ,בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות הביטוחיות מתחשבות החברה
ושומרה ביטוח ,בין היתר ,בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה .כאשר חלקם של
מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטוארי ,חלקם של אותם מבטחי משנה שבקשיים
מחושב בהתאם להמלצת האקטואר ,המביאה בחשבון את כלל גורמי הסיכון .כמו כן,
מתחשבות החברה ושומרה ביטוח בעת עריכת ההפרשות ,בין היתר ,בנכונות הצדדים להגיע
להסכמי ) CUT OFFסיום התקשרויות בדרך של פירעון סופי של החובות( במטרה לצמצם את
החשיפה.
.3

פרמיה לגביה
הפרשה לחובות מסופקים בגין פרמיות לגבייה מחושבת בהתאם לגיל החוב ובנוסף נקבעת
באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק.

.4

נכסים שאינם פיננסיים
הקבוצה בוחנת אפשרות לירידת ערך של נכסים שאינם פיננסיים )למעט הוצאות רכישה
נדחות ,נדל"ן להשקעה ,נכסים הנובעים מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים( ,כאשר ישנם
סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בספרים אינה
ברת-השבה .במקרים בהם יתרת הנכסים הלא פיננסיים בספרים עולה על הסכום בר-ההשבה
שלהם ,מופחתים הנכסים לשווי בר-ההשבה שלהם .השווי בר-ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר
המכירה ,נטו ושווי שימוש.
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יד.

ירידת ערך והפרשות לחובות מסופקים )המשך(
.4

נכסים שאינם פיננסיים )המשך(
השווי בר-ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה ,נטו ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש
מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים
הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר-השבה
עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח
והפסד לסעיף הוצאות הנהלה וכלליות.
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
א(

מוניטין
לצורך בחינת ירידת ערך ,מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל
אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה ,שצפויות להפיק תועלת מצירוף
העסקים.
הקבוצה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך ,בתום כל שנה ,או לעיתים קרובות
יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על-ידי בחינת סכום בר-ההשבה של יחידה מניבת
מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה מתייחס המוניטין .כאשר
סכום בר-השבה של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(
נמוך מהשווי הפנקסני של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות
מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין ,מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין.
הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

ב(

חברות כלולות
הקבוצה קובעת ,לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף
בגין ירידת ערך של ההשקעות בחברות כלולות .הקבוצה קובעת בכל תאריך דיווח אם
קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה .במידה ויש צורך
בכך ,מוכר הפסד מירידת ערך ,בסכום ההפרש בין סכום בר ההשבה של ההשקעה
בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים .סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין שווי
הוגן ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו
שמפיקה החברה הכלולה .ההפסד מירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף חלק
ברווחי חברות כלולות ,נטו.

טו.

פעילות המיועדת לחלוקה לבעלים
נכסים מסווגים כמיועדים לחלוקה לבעלים ,כאשר יישובם ייעשה באמצעות חלוקה לבעלים ולא
באמצעות שימוש מתמשך .האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים לחלוקה מיידית במצבם הנוכחי,
והחלוקה לבעלים צפויה ,ברמת ודאות גבוהה ביותר ,להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג .נכסים
אלה מוצגים בנפרד בדוח על המצב הכספי ,לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן.
במקביל ,התחייבויות המתייחסות לנכסים אלה מוצגות בנפרד בדוח על המצב הכספי באופן דומה.
בהתאמה ,פריטי רווח והפסד המתייחסים לפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים מוצגים בסעיף נפרד
נטו ממס כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים.

טז.

הון מניות
עלויות המתייחסות ישירות להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מההון.

יז.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
.1

הטבות לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות ,ימי חופשה ,הבראה והפקדות מעסיק לביטוח
לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים .התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית
להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם
את הסכום האמור בגין שירות שניתן על-ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
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התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
.2

הטבות לאחר סיום העסקה
בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה .התוכניות ממומנות בדרך כלל על-ידי
הפקדות בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה )להלן  -נכסי תוכנית(.
א.

תוכניות הפקדה מוגדרת
בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,משלמת הקבוצה באופן קבוע תשלומים מבלי
שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים ,גם אם בקרן לא
הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות
העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .הפקדות הקבוצה בתכניות הפקדה
מוגדרת ,נזקפות כהוצאה לרווח והפסד במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא
נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.

ב.

תכנית הטבה מוגדרת
מחויבות של הקבוצה ,המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר פרישה,
מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על-ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד
בתמורה לשירותיו ,בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .הטבה זו מוצגת לפי ערך
נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית .שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה
במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות ,שהמטבע שלהן ומועד פירעונן דומים לתנאי
המחויבות של הקבוצה .החישובים נערכים על-ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת
הזכאות החזויה.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו .מרכיב
הפיצויים בפוליסות שהופקו על-ידי החברה אינו מהווה נכסי תוכנית ומקוזז
מההתחייבויות בגין חוזי הביטוח.

.3

הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך
המחויבות נטו של הקבוצה בגין הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך ,שאינן מתייחסות
לתכניות הטבה לאחר העסקה ,היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין
שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .סכום הטבות אלו מהוון לערכו
הנוכחי ומנוכה ממנו השווי ההוגן של נכסים המתייחסים למחויבות זו .שיעור ההיוון נקבע
בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד הפירעון
שלהן דומים לתנאי המחויבויות של הקבוצה .החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות
החזויה .רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו.

יח.

עסקאות תשלומים מבוססי מניות
(1

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עלות תוכנית הקצאת מניות שהוענקו למנכ"ל החברה האם )לשעבר מנכ"ל החברה( נמדדה
לפי השווי ההוגן במועד ההענקה של המכשירים ההוניים שהוענקו.
עלות תוכנית ההקצאה מוכרת ברווח והפסד כהוצאת שכר יחד עם גידול מקביל בהון על פני
התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ,ומסתיימת במועד שבו מנכ"ל החברה האם זכאי
לגמול )להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין תוכנית ההקצאה בכל
מועד דיווח עד למועד ההבשלה ,משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב
ביותר של החברה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר .החיוב או הזיכוי
בדוח רווח והפסד משקף את השינוי בהוצאה המצטברת שהוכרה לתחילת התקופה המדווחת
ולסופה.

(2

המסולקות עסקאות במזומן
עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש
במודל תמחור מקובל ,ראה פרטים נוספים בבאור  .34השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני
תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות .ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח
לפי השווי ההוגן עד לסילוקה ,כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
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יט.

הפרשות
הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחית ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה מאירוע
שהתרחש בעבר ,הניתנת לאמידה בצורה מהימנה ,וכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות
לסילוק המחויבות.
הפרשה בגין תביעות משפטיות מוכרת כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת )משפטית או משתמעת(
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,ויותר סביר מאשר לא ) (more likely than notכי הקבוצה תידרש
למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן .כאשר השפעת
ערך הזמן מהותית ,נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי .בעת בחינת הצורך בהכרה בהפרשות
ובכימותן ,מסתייעת הנהלת הקבוצה ביועציה המשפטיים.

כ.

הכרה בהכנסה
.1

פרמיות:
א(

פרמיות בביטוח חיים ובביטוח בריאות ,לרבות פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין
חוזי השקעה נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן.
ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה ,או באופן יזום על-ידי החברה
עקב פיגורים בתשלום ,בכפוף להוראות כל דין .השתתפות המבוטחים ברווחים
בפוליסות מנוכה מהפרמיות.

ב(

פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים .הפרמיות
מתייחסות בעיקרן לתקופת ביטוח של שנה .ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים
בפרמיה שטרם הורווחה בגינה ,נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו ,ברוטו.
פרמיות בענף רכב חובה נרשמות בעת פירעון הפרמיה אך לא לפני תחילת תקופת
הביטוח הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיה.
פרמיות בענף דירות המבוטחות כבטוחה למשכנתא נרשמות כהכנסה בהגיע מועד
גבייתן )מדי חודש(.
פרמיות מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך הדיווח נרשמות כהכנסות
מראש.
דוחות התפוקה החודשיים ,בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות ,כוללים חידושים
אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע.
ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות,
ובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי פירעון דמי הביטוח ,בכפוף להוראות כל דין ובניכוי
השתתפות המבוטחים ברווחים ,על בסיס ההסכמים שבתוקף.

.2

דמי ניהול:
א(

דמי ניהול בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה:
דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת החיסכון
של המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים.
דמי הניהול כוללים את המרכיבים דלקמן:
פוליסות שנמכרות החל מ 1-בינואר - 2004 ,דמי ניהול קבועים בלבד.
בגין פוליסות שנמכרו עד ליום  31בדצמבר - 2003 ,דמי ניהול קבועים ומשתנים.
דמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מצבירת החיסכון ונרשמים על
בסיס צבירה.
דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי )מה 1 -בינואר ועד ה-
 31בדצמבר( בניכוי דמי הניהול הקבועים .ניתן לגבות רק דמי ניהול משתנים חיוביים
ובניכוי סכומים שליליים שנצברו בשנים קודמות.
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כ.

הכרה בהכנסה )המשך(
.2

דמי ניהול) :המשך(
א(

דמי ניהול בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה) :המשך(
במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשואה
החודשית הריאלית ,ככל שהיא חיובית .בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית
מוקטנים דמי הניהול המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים שנגבו במצטבר
מתחילת השנה .תשואה שלילית שלא בוצע בגינה הקטנה של דמי ניהול במהלך השנה
השוטפת ,תנוכה לצורך חישוב דמי הניהול המשתנים מתשואה חיובית בשנה העוקבת.
ראה באור  41ב'.

ב(

דמי ניהול מקרנות פנסיה:
הכנסות מניהול קרנות פנסיה נזקפות על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים ועל בסיס
התקבולים מהעמיתים.

.3

עמלות:
הכנסות מעמלות בסוכנויות ביטוח מאוחדות נזקפות בעת התהוותן.
הכנסות מעמלות ממבטחי משנה נזקפות במועד הזכאות לקבלתן ,בהתאם להסכמים עם
מבטחי המשנה.

כא.

רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו ,הכנסות מימון והוצאות מימון
רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו והכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין
סכומים שהושקעו )לרבות נכסים פיננסיים זמינים למכירה( ,הכנסות מדיבידנדים ,רווחים )הפסדים(
ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה והפסדים שהועברו לרווח והפסד בגין ירידות
ערך קבועות ,שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד,
שינויים בשווי ההוגן של נגזרים המוצגים כהתחייבויות פיננסיות ,הפסדים מירידות ערך קבועות
בנכסי חוב שאינם סחירים ,רווחים )הפסדים( ממטבע חוץ ,שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
והכנסות מדמי שכירות של נדל"ן להשקעה.
רווחים )הפסדים( ממימוש השקעות המחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות
המקורית או העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה .הכנסות ריבית מוכרות עם
צבירתן ,באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית .הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית
לחברה הזכות לקבלת תשלום.
רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות הפיננסיות מדווחים בנטו.
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין התחייבויות פיננסיות וריבית והפרשי
שער על פקדונות ויתרות מבטחי משנה.

כב.

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות ,הנכללות בסעיף תשלומים
ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,להוצאות הקשורות ברכישה ,הנכללות בסעיף
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות וליתרת הוצאות הנהלה וכלליות אחרות הנכללות
בסעיף זה .הסיווג נערך בהתאם למודלים פנימיים של הקבוצה ,המבוססים על הוצאות ישירות
שנזקפו והוצאות עקיפות שהועמסו.

כג.

מסים על הכנסה
הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים .הוצאת מסים על הכנסה נזקפת לדוח רווח
והפסד אלא אם המס נובע מעסקה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון .במקרים אלו ,נזקפת
השפעת המס לסעיף המתייחס בהון.
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כג.

מסים על הכנסה )המשך(
המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה ,כשהוא מחושב על-פי
שיעורי המס ובהתבסס על חוקי המס שנחקקו ,או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.
בנוסף כולל המס השוטף שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמות.
ההכרה במסים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזנית ,בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים
של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים.
המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו,
בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך הדיווח .הקבוצה מקזזת נכסי
והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות
מסים שוטפים ,והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על-ידי אותה רשות מס באותה
חברה נישומה.
נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל את
ההפרשים הזמניים .נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך דיווח ,ובמידה ולא צפוי כי הטבות
המס המתייחסות תתממשנה ,הם מופחתים.
בחישובי המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות
בחברות מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות המוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין.
במקרה בו צפויה חברה מוחזקת לחלק דיבידנד מרווחים הכרוכים בתוספת מס לחברה ,יוצרת
החברה עתודה למס בגין תוספת המס שעשויה החברה להתחייב בה ,בגין חלוקת הדיבידנד.
מס נדחה בגין עסקאות בינחברתיות בדוחות המאוחדים נרשם לפי שיעור המס על החברה הרוכשת.

כד.

רווח )הפסד( למניה
החברה מציגה נתוני רווח )הפסד( בסיסי למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה .הרווח )הפסד( הבסיסי
למניה מחושב על-ידי חלוקת הרווח או ההפסד ,מפעילויות נמשכות ומפעילות המיועדת לחלוקה
לבעלים ,המיוחסים לבעלי המניות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות שהיו במחזור
במשך התקופה .חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן
חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה.

כה.

דיווח מגזרי
מגזר הינו מרכיב בר הבחנה של הקבוצה ,העוסק באספקת מוצרים או שירותים העשויים להיות
קשורים זה בזה )מגזר עסקי( ,או באספקת מוצרים או שירותים במסגרת סביבה כלכלית מוגדרת
)מגזר גיאוגרפי( ,והחשוף לסיכונים ולתשואות השונים מאלה של יתר המגזרים .המתכונת לדיווח
המגזרי של הקבוצה מבוססת על מגזרים עסקיים ,והיא נקבעה על-פי גישת ההנהלה ,דהיינו ,בהתאם
למתכונת הדיווח הפנימית למקבלי ההחלטות בקבוצה.
פירוט הדיווח הכספי לפי מגזרים  -ראה באור  3להלן.

כו.

הצגת דוח על הרווח הכולל
החברה בחרה להציג דוח על הרווח הכולל בשני דוחות :דוח רווח והפסד ,ודוח על הרווח הכולל,
במסגרתו מוצגים ,מלבד סכום הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד ,כל הפריטים אשר הוכרו
ברווח כולל אחר.

כז.

הצגת התנועה בסעיפי הרווח הכולל האחר
החברה מציגה את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין כל רכיב של רווח כולל אחר בדוח
על השינויים בהון.

כח.

עלויות אשראי בגין נכסים כשירים
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות ברכישה ,הקמה או ייצור נכסים כשירים .נכס כשיר הינו
נכס אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כולל רכוש
קבוע ותוכנות מחשב .היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו,
התחילו הפעולות להכנת הנכס ונצברו עלויות אשראי ,ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל
הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.
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כט.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IAS 1הצגת דוחות כספיים
בחודש יוני  2011פרסם ה IASB -תיקון ל ,IAS 1 -אשר עוסק בהצגת רווח כולל אחר.
בהתאם לתיקון ,פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח והפסד בשלב מאוחר יותר )למשל בעת גריעה או
יישוב( ,יוצגו בנפרד מפריטים שלא יועברו לרווח והפסד לעולם.
התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
אימוץ מוקדם אפשרי.
להערכת הקבוצה ,לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 - IAS 12מסים על ההכנסה
התיקון ל IAS 12 -חל על נדל"ן להשקעה שנמדד לפי מודל השווי ההוגן .התיקון קובע שיש למדוד
את נכס  /התחייבות המס הנדחה בגין נכסים כאמור ,בהתבסס על ההנחה שהערך בספרים של נכס
הבסיס ייושב במלואו באמצעות מימוש )ולא באמצעות שימוש( .עם זאת ,אם הנדל"ן להשקעה הוא
בר הפחתה ומוחזק ,בהתאם למודל העסקי של החברה ,במטרה להשיב את מרבית ההטבות
הכלכליות הגלומות בו בדרך של שימוש ולא בדרך של מכירה ,על החברה ליישם את ההוראות
"הרגילות" של  ,IAS 12כלומר ,המסים הנדחים יימדדו לפי אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס ,כפי
שנקבע על ידי הנהלת החברה .התיקון מבטל את הוראות  SIC 21הדורשות ,במקרה של נדל"ן
להשקעה הנמדד בשווי הוגן ,לפצל בין רכיב הקרקע לבין רכיב המבנה על מנת למדוד את המס
הנדחה.
התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2012 ,
יישום מוקדם אפשרי .להערכת הקבוצה ,לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים.
) IAS 19מתוקן(  -הטבות עובד
בחודש יוני  2011פרסם ה IASB -את ) IAS 19מתוקן( )להלן  -התקן( .עיקרי התיקונים שנכללו בתקן
הם:
רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו אך ורק ברווח הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח והפסד.
שיטת "הרצועה" אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת.
תשואת נכסי התכנית תוכר ברווח והפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש למדידת
ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,ללא קשר להרכב בפועל של תיק ההשקעות.
האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד
הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות.
עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית.
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
אימוץ מוקדם אפשרי.
הקבוצה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן.
 – IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילוי
התיקון ל IFRS 7 -עוסק בדרישות גילוי חדשות ונרחבות לגבי גריעת נכסים פיננסיים ודרישת גילוי
במקרים בהם מתבצעות העברות חריגות סביב בסמוך למועד הדיווח .מטרת התיקון לסייע
למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את החשיפות לסיכונים בגין העברות של נכסים פיננסיים
והשפעת סיכונים אלה על המצב הכספי של הקבוצה .התיקון יגביר את שקיפות הדיווח של עסקאות
העברה ,ובפרט של עסקאות איגוח נכסים פיננסיים .התיקון ייושם באופן של מכאן ולהבא החל
מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר  .2012יישום מוקדם אפשרי .הגילויים
המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כט.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
.1

בחודש נובמבר  2009פורסם החלק הראשון בשלב הראשון ) (phase 1של  - IFRS 9מכשירים
פיננסיים ,כחלק מפרוייקט החלפת  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה) IFRS 9 .להלן
 התקן( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסיםהפיננסיים שבתחולת .IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה ,כל הנכסים הפיננסיים )כולל מכשירים משולבים שבהם
החוזה המארח הוא נכס פיננסי( יימדדו בשווי הוגן .בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב
בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
-

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את
תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל
תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.

למרות האמור לעיל ,חברה יכולה ,בעת ההכרה לראשונה ,לייעד מכשיר חוב אשר עונה על
שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם בעשותה כן ,היא מבטלת או
מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה ) (accounting mismatchשהייתה
נגרמת אלמלא כן.
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי
הוגן.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר ,על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי
כל מכשיר ומכשיר )סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד(.
אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד .הבחירה הינה סופית ואין לשנותה .עם זאת ,כאשר חברה משנה את המודל
העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים ,עליה לסווג מחדש את כל המכשירים הפיננסיים
המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי זה .בכל יתר הנסיבות ,אין לבצע סיווג
מחדש של המכשירים הפיננסיים.
תאריך התחילה של התקן הוא  1בינואר .2015 ,אימוץ מוקדם אפשרי .אימוץ לראשונה ייעשה
למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,בכפוף להקלות המצוינות
בתקן.
.2

בחודש אוקטובר  2010פורסמו תיקונים לתקן בנושא גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות.
לפי הוראות התיקונים ,יש להמשיך וליישם את הוראות  IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות
פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן )ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד(.
כלומר ,הוראות הסיווג והמדידה של  IAS 39ימשיכו לחול על התחייבויות פיננסיות
שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת.
השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן
חלופת השווי ההוגן .לפי התיקונים ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס
לשינויים בסיכון האשראי  -ייזקף לרווח כולל אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו
לרווח או הפסד .אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות ,שנגרם כתוצאה משינויים
בסיכון האשראי ,לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד ,אזי גם
אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר.
תאריך התחילה של התיקונים הוא  1בינואר .2015 ,אימוץ מוקדם אפשרי ,בתנאי שהחברה
מיישמת גם את הוראות התקן בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסים )שלב הנכסים(.
אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי
ההשוואה ,בכפוף להקלות המצוינות בתיקונים.
הקבוצה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את
השפעתו ,אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כט.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 11 ,IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים ,הסדרים משותפים ,גילוי בדבר
זכויות בישויות אחרות ,מדידת שווי הוגן
בחודש מאי  2011פרסם ה IASB-ארבעה תקנים חדשים - IFRS 10 :דוחות כספיים מאוחדים,
 - IFRS 11הסדרים משותפים - IFRS 12 ,גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות )להלן  -התקנים
החדשים( וכן את  - IFRS 13מדידת שווי הוגן ,ותיקן שני תקנים קיימים ) IAS 27Rמתוקן (2011
דוחות כספיים נפרדים ו) IAS 28R-מתוקן  (2011השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.
התקנים החדשים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר .2013 ,אימוץ מוקדם אפשרי ,אולם אם חברה בוחרת לבצעו ,עליה לאמץ את התקנים
החדשים כמכלול אחד )למעט דרישות הגילוי על פי  IFRS 12שניתן לאמצן בנפרד( .התקנים כוללים
הוראות מעבר עם הקלות מסוימות בעת היישום לראשונה.
להלן עיקרי הוראות התקנים האמורים והשפעותיהם הצפויות על הקבוצה:
 - IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים
) IFRS 10להלן  -תקן  (10מחליף את  IAS 27בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים ,וכן
כולל את הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות מובנות ) (structured entitiesשטופלו בעבר בSIC 12-
איחוד  -ישויות למטרות מיוחדות.
תקן  10אינו כולל שינויים בנהלי האיחוד ,אך משנה את ההגדרה של קיומה של שליטה לצורך איחוד
וכולל מודל יחיד לצורכי איחוד .על פי תקן  10על מנת שתתקיים שליטה נדרש קיומם של כוח
) (powerוחשיפה או זכות לתשואות משתנות ) (variable returnsמהחברה המושקעת .כוח הינו היכולת
להשפיע ולכוון את הפעילויות של החברה המושקעת ,אשר משפיעות באופן משמעותי על התשואה
של המשקיע.
תקן  10קובע כי בעת בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות רק
אם הן ממשיות ,לעומת  IAS 27אשר קובע כי זכויות הצבעה פוטנציאליות יובאו בחשבון רק אם הן
ניתנות למימוש באופן מיידי כאשר יש להתעלם מכוונות ההנהלה והיכולת הפיננסית למימוש זכויות
אלו.
בנוסף ,תקן  10קובע כי משקיע יכול שישלוט גם אם מחזיק פחות מרוב זכויות ההצבעה בחברה
המוחזקת )שליטה אפקטיבית( ,וזאת בניגוד ל IAS 27-הקיים אשר מאפשר לבחור שני מודלים
לאיחוד  -מודל השליטה האפקטיבית ומודל השליטה המשפטית.
תקן  10ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
הקבוצה בוחנת את ההשפעה האפשרית של תקן  ,10אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את
השפעתו ,אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.
 - IAS 27 Rדוחות כספיים נפרדים
) IAS 27 Rלהלן  -תקן  27המתוקן( מחליף את  IAS 27ומטפל רק בדוחות כספיים נפרדים .ההנחיות
הקיימות לגבי דוחות כספיים נפרדים נותרו ללא שינוי במסגרת תקן  27המתוקן.
 - IFRS 11הסדרים משותפים
) IFRS 11להלן  -תקן  (11מחליף את  IAS 31בדבר הטיפול החשבונאי בזכויות בעסקאות משותפות
ואת  SIC 13בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא כספיות על ידי ישויות בשליטה
משותפת.
תקן  11מגדיר הסדרים משותפים כהסדרים חוזיים שלפיהם לשני צדדים או יותר קיימת שליטה
משותפת.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כט.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 11 ,IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים ,הסדרים משותפים ,גילוי בדבר
זכויות בישויות אחרות ,מדידת שווי הוגן )המשך(
 - IFRS 11הסדרים משותפים )המשך(
תקן  11מחלק את ההסדרים המשותפים לשני סוגים:
-

-

עסקאות משותפות ) ,(joint venturesשבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות
בנכסים נטו של העסקה המשותפת .תקן  11דורש כי עסקאות משותפות יטופלו רק לפי שיטת
השווי המאזני וזאת בניגוד להוראות  IAS 31אשר קבעו כי חברה יכולה לבחור כמדיניות
חשבונאית האם ליישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת השווי המאזני לגבי ישויות
בשליטה משותפת.
פעילויות משותפות ) ,(joint operationsשבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות
בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של הפעילות
המשותפת .תקן  11דורש כי החברה המחזיקה תכיר בנכסים ,בהתחייבויות ,בהכנסות
ובהוצאות של הפעילות המשותפת על פי חלקה היחסי בפעילות זו כפי שנקבע בהסדר
המשותף ,בדומה לטיפול החשבונאי הקיים היום.

תקן  11ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר.2013 ,
להערכת הקבוצה ,לתקן  11לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 - IAS 28 Rהשקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות
) IAS 28 Rלהלן  -תקן  28המתוקן( מחליף את  .IAS 28השינויים העיקריים הנכללים בו לעומת IAS
 28מתייחסים לטיפול החשבונאי לפי שיטת השווי המאזני בהשקעות בעסקאות משותפות ,כתוצאה
מפרסום  IFRS 11והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזני בהשקעות

אלה .תקן  28המתוקן קובע גם כי במקרה של מימוש השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת,
לרבות חלק ממנה ,יש ליישם את הוראות  IFRS 5על אותו חלק שעונה על התנאים לסיווג כמוחזק
למכירה ,ולגבי החלק שנשאר ,יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני עד למועד המימוש
בפועל .בנוסף ,במקרה של השקעה בחברה כלולה שהופכת להשקעה בעסקה משותפת )(joint venture
ולהיפך ,יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני ואין לבצע מדידה מחדש של ההשקעה
שנותרה.
תקן  28המתוקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר,
 .2013אימוץ מוקדם אפשרי ,אולם אם חברה בוחרת לבצעו ,עליה לאמץ את ,IFRS 11 ,IFRS 10
 IFRS 12ו) IAS 27 R -מתוקן  (2011כמכלול אחד.
להערכת הקבוצה ,לתקן  28המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 - IFRS 12גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות
) IFRS 12להלן  -תקן  (12קובע דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות של החברה ,לרבות חברות בנות,
הסדרים משותפים ,חברות כלולות וישויות מובנות ) .(structured entitiesתקן  12מרחיב את דרישות
הגילוי בנוגע לשיקולים ולהנחות ששימשו את ההנהלה בקביעת קיומה של שליטה ,שליטה משותפת
או השפעה מהותית בישויות מוחזקות ,וכן בקביעת סוג ההסדר המשותף .תקן  12כולל גם דרישות
גילוי לגבי ישויות מוחזקות מהותיות.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כט.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 - IFRS 13 ,IFRS 12 ,IFRS 11 ,IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים ,הסדרים משותפים ,גילוי בדבר
זכויות בישויות אחרות ,מדידת שווי הוגן )המשך(
 - IFRS 13מדידת שווי הוגן
) IFRS 13להלן  -תקן  (13קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן ,ככל שמדידה זו נדרשת
בהתאם לתקינה הבינלאומית .תקן  13מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס ,או
משולם בהעברת התחייבות ,בעסקה רגילה ) (orderlyבין משתתפי שוק במועד המדידה .בנוסף ,תקן
 13מפרט את המאפיינים של משתתפים בשוק ) (market participantsוקובע כי השווי ההוגן יתבסס על
ההנחות בהן היו משתמשים משתתפים בשוק .כמו כן ,קובע תקן  13כי מדידת שווי הוגן תבוסס על
ההנחה כי העסקה תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק
המועיל ) (advantageousביותר.
תקן  13קובע כי יש למקסם את השימוש בנתונים הניתנים לצפייה מהשוק ביחס לשימוש בנתונים
שאינם ניתנים לצפייה מהשוק .כמו כן ,תקן  13קובע מדרג לשווי ההוגן בהתאם למקור הנתונים
ששימשו לקביעת השווי ההוגן:
רמה - 1
מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או
רמה -2
בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש
רמה -3
בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
כמו כן ,תקן  13קובע דרישות גילוי מסוימות.
הגילויים החדשים ,וכן מדידה של נכסים והתחייבויות של תקן  13נדרשים מכאן ולהבא ,רק לגבי
התקופות המתחילות לאחר מועד יישומו ,החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות
ביום  1בינואר .2013 ,אימוץ מוקדם אפשרי .גילויים חדשים אלו לא חלים על מספרי השוואה.
הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של הקבוצה עם אימוץ התקן לראשונה.
הקבוצה בוחנת את ההשפעה האפשרית של תקן  ,13אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את
השפעתו ,אם בכלל ,על הדוחות הכספיים.

ל.

להלן שיעורי השינוי של המדד ושער החליפין של הדולר:
מדד המחירים לצרכן
מדד ידוע
מדד בגין
%
%
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,

לא.

2.2
2.7
3.9

2.6
2.3
3.8

שער חליפין
יציג של
הדולר
%
7.7
)(6.0
)(0.7

שינוי סיווג
החברה ביצעה סיווגים מחדש בסכומים לא מהותיים ,בדוח על המצב הכספי בסעיפי זכאים ויתרות
זכות והתחייבויות פיננסיות ,ובדוח רווח והפסד בסעיפי רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון,
הכנסות מדמי ניהול הכנסות אחרות ,שינוי בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין חוזי ביטוח,
הוצאות הנהלה וכלליות והפחתת נכסים בלתי מוחשיים .לסיווגים שנערכו לא היתה השפעה על
ההון ,על הרווח הנקי ועל הרווח הכולל.
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מגזרי פעילות
בשל שינוי במבנה הארגוני של החברה ,החל מיום  1בינואר 2011 ,מוגדר ענף ביטוח הבריאות כמגזר
פעילות נפרד ,אשר מאחד תחתיו פוליסות ביטוח בריאות מסוגים שונים כמפורט בסעיף  2להלן .על מנת
לאפשר השוואה לתקופות קודמות ,הוצגו מחדש בדוחות הכספיים המאוחדים אלה מספרי ההשוואה.
החברה פועלת במגזרי הפעילות הבאים:
.1

מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח כולל את ענפי ביטוח חיים ופנסיה והוא מתמקד בעיקר בחסכון
לטווח ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן וקרנות פנסיה( וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים
שונים כגון :מוות ,נכות ,אובדן כושר עבודה ועוד .פעילות הפנסיה כלולה גם בפעילות מיועדת
לחלוקה לבעלים כאמור בביאור  36להלן.
בהתאם להוראות המפקח ,מפורט מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח לביטוח חיים ופנסיה.

.2

מגזר ביטוח בריאות
מגזר ביטוח בריאות כולל ביטוח סיעודי ,ביטוח הוצאות רפואיות ,מחלות קשות ,ניתוחים והשתלות,
ביטוח שיניים ועוד.

.3

מגזר ביטוח כללי
מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש .בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר
הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה ,רכב רכוש ,ענפי רכוש ואחרים וענפי חבויות אחרים.
•

ענף רכב חובה
ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על-ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על-פי
דין ואשר מעניק כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב ,לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש
ברכב מנועי.

•

ענף רכב רכוש
ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום
לצד שלישי.

•

ענפי רכוש ואחרים
יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים וענפי בריאות המספקים כיסוי
לזמן קצר )תאונות אישיות ,נסיעות לחו"ל ועובדים זרים(.

•

ענפי חבויות אחרים
ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי .ענפים
אלו כוללים :אחריות כלפי צד ג' ,אחריות מעבידים ,אחריות מקצועית ואחריות המוצר וכן
ענפים אחרים המחושבים בשיטת עודף הכנסות על הוצאות כגון כלי שייט ,כלי טייס וערבות
חוק המכר.

47

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק ברווחי חברות כלולות
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים על ההכנסה

ביטוח
בריאות

ביטוח
כללי

סה"כ

פעילות
מיועדת
לחלוקה
לבעלים

סה"כ

4,318,853
878,433
3,440,420
)(58,640
417,545
203,670
1,484
4,004,479

1,490
323,313
2,774
327,577

4,318,853
878,433
3,440,420
)(60,130
94,232
200,896
1,484
3,676,902

-

2,923,426

-

2,923,426

)(570,700

-

)(570,700

2,352,726
883,924
562,032
17,118
99,557
3,915,357
14,482
103,604
)(129,331
)(25,727

72,195
154,596
9,800
236,591
90,986
90,986

2,352,726
811,729
407,436
7,318
99,557
3,678,766
14,482
12,618
)(129,331
)(116,713

לא מיוחס
התאמות
למגזרי
וקיזוזים
פעילות
אלפי ש"ח
)(15,526
45,050
)(22,494
31,556
1,484
)(38,020
78,090

1,681,061
118,579
1,562,482
)(302,597
417,545
31,408
1,708,838

331,545
101,410
230,135
27,135
9,534
266,804

2,306,247
658,444
1,647,803
187,298
153,666
1,988,767

1,080,408

213,113

1,629,905

-

)(70,871

)(99,324

)(400,505

-

-

1,009,537
324,913
391,344
9,800
10,321
1,745,915
14,482
)(22,595
)(12,753
)(35,348

113,789
72,325
28,323
1,077
215,514
51,290
)(4,244
47,046

1,229,400
492,731
128,456
4,486
9,142
1,864,215
124,552
)(79,195
45,357

16,449
29,435
2,832
79,017
127,733
)(49,643
)(33,139
)(82,782

)(22,494
)(15,526
)(38,020
-
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מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק ברווחי חברה כלולה
רווח לפני מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

ביטוח
בריאות

ביטוח
כללי

לא מיוחס
התאמות
למגזרי
וקיזוזים
פעילות
אלפי ש"ח
)(11,655
119,090
)(15,175
21,249
388
)(26,830
140,727

סה"כ

1,700,893
113,191
1,587,702
1,535,421
472,772
33,164
3,629,059

302,013
95,114
206,899
38,761
13,485
259,145

2,267,504
696,513
1,570,991
236,342
166,970
1,974,303

2,887,202

246,663

1,730,966

-

)(74,436

)(95,691

)(509,622

-

-

2,812,766

150,972

1,221,344

-

-

4,185,082

312,995
331,093
9,800
4,311
3,470,965
5,160
163,254
18,665
181,919

67,526
28,821
247,319
11,826
1,817
13,643

494,049
92,538
4,486
5,346
1,817,763
156,540
7,785
164,325

12,160
34,971
2,057
67,537
116,725
24,002
)(4,553
19,449

)(15,175
)(11,655
)(26,830
-

871,555
475,768
16,343
77,194
5,625,942
5,160
355,622
23,714
379,336
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פעילות
מיועדת
לחלוקה
לבעלים

סה"כ

4,270,410
904,818
3,365,592
1,917,959
472,772
219,693
388
5,976,404

10,712
279,447
2,426
292,585

4,270,410
904,818
3,365,592
1,907,247
193,325
217,267
388
5,683,819

-

4,864,831

-

4,864,831

)(679,749

-

)(679,749

-

4,185,082

55,596
127,415
9,800
192,811
99,774
99,774

815,959
348,353
6,543
77,194
5,433,131
5,160
255,848
23,714
279,562
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מגזרי פעילות )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
רווח לפני מסים על ההכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

ביטוח
בריאות

ביטוח
כללי

לא מיוחס
התאמות
למגזרי
וקיזוזים
פעילות
אלפי ש"ח
)(11,064
88,431
)(13,283
20,094
250
)(24,347
108,775

סה"כ

1,537,507
112,321
1,425,186
3,182,493
326,271
26,976
4,960,926

289,931
90,928
199,003
98,041
15,957
313,001

2,243,198
528,472
1,714,726
290,980
119,505
2,125,211

4,244,814

201,572

1,664,935

-

)(74,874

)(77,867

)(346,768

-

-

4,169,940

123,705

1,318,167

-

-

5,611,812

292,404
291,306
9,800
5,285
4,768,735
192,191
71,025
263,216

61,475
28,587
213,767
99,234
3,125
102,359

487,397
94,489
4,546
5,439
1,910,038
215,173
176,702
391,875

11,708
16,652
2,092
73,740
104,192
4,583
70,019
74,602

)(13,283
)(11,064
)(24,347
-

839,701
419,970
16,438
84,464
6,972,385
511,181
320,871
832,052
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פעילות
מיועדת
לחלוקה
לבעלים

סה"כ

4,070,636
731,721
3,338,915
3,648,881
326,271
169,249
250
7,483,566

18,046
246,964
1,634
266,644

4,070,636
731,721
3,338,915
3,630,835
79,307
167,615
250
7,216,922

-

6,111,321

-

6,111,321

)(499,509

-

)(499,509

-

5,611,812

48,661
114,913
9,800
173,374
93,270
93,270

791,040
305,057
6,638
84,464
6,799,011
417,911
320,871
738,782
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מגזרי פעילות )המשך(
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
נכסים
נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות רכישה נדחות
השקעות בחברות כלולות
נדל"ן להשקעה
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים
נכסי ביטוח משנה
פרמיות לגבייה
נכסים מיועדים לחלוקה לבעלים
נכסים אחרים
סך כל הנכסים
סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות המתייחסות לנכסים המיועדים לחלוקה לבעלים
התחייבויות אחרות
סך כל ההתחייבויות

ביטוח
בריאות

ליום  31בדצמבר2011 ,
לא מיוחס
למגזרי
ביטוח
פעילות
כללי
אלפי ש"ח

התאמות
וקיזוזים

סה"כ

194,661
535,576
116,438
56,237
11,423,033

11,509
111,108
43,208

132,225
199,136
12,531
-

27,943
-

-

366,338
845,820
116,438
68,768
11,466,241

550,170
3,878,421
5,181
43,558
4,477,330
533,043
31,417
118,434
77,170
690,436
216,050
18,469,825
12,077,649

104,597
243,789
985
8,281
357,652
2,272
4,793
286,560
16,622
9,199
842,923
47,103

2,580,965
1,083,457
31,490
59,512
3,755,424
56,682
966,516
453,810
181,403
5,757,727
-

443,781
43,085
224,514
280,702
992,082
117,378
224,271
1,361,674
-

)(30,206
)(30,206
-

3,679,513
5,248,752
262,170
392,053
9,582,488
535,315
210,270
1,371,510
547,602
690,436
600,717
26,401,943
12,124,752

4,775,848
11,745,180
95,182
70,433
378,873
17,065,516
51

588,811
45,811
157,377
791,999

4,525,876
2,261
771,295
5,299,432

1,245,278
112,558
1,357,836

)(24,671
)(5,535
)(30,206

9,890,535
11,790,991
1,342,721
45,762
1,414,568
24,484,577

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
נכסים:
נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות רכישה נדחות
השקעה בחברה כלולה
נדל"ן להשקעה
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה
מזומנים ושווי מזומנים אחרים
נכסי ביטוח משנה
פרמיות לגבייה
נכסים אחרים
סך כל הנכסים
סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
התחייבויות:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי
תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות אחרות
סך כל ההתחייבויות

ביטוח
בריאות

ליום  31בדצמבר2010 ,
לא מיוחס
למגזרי
ביטוח
פעילות
כללי
אלפי ש"ח

התאמות
וקיזוזים

סה"כ

698,826
595,002
21,935
58,242
11,760,887

19,022
94,905
44,725

92,531
193,590
12,311
-

12,048
-

-

822,427
883,497
21,935
70,553
11,805,612

719,143
3,751,052
24,865
106,198
4,601,258
67,291
44,042
105,044
87,008
74,308
18,113,843
11,928,350

143,221
237,703
706
6,858
388,488
284
4,712
259,965
20,740
4,449
837,290
45,669

2,486,352
902,286
25,677
50,454
3,464,769
88,694
972,332
417,327
114,041
5,355,595
-

625,037
27,237
220,609
253,692
1,126,575
216,125
216,717
1,571,465
-

)(13,266
)(13,266
-

3,973,753
4,918,278
271,857
417,202
9,581,090
67,575
353,573
1,337,341
525,075
396,249
25,864,927
11,974,019

4,591,071
11,863,384
340,594
16,795,049

540,775
45,424
197,488
783,687

4,332,706
681,579
5,014,285

1,082,640
153,144
1,235,784

)(13,266
)(13,266

9,464,552
11,908,808
1,082,640
1,359,539
23,815,539
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי

א.

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
ענפי
חבויות
ענפי רכוש
רכב
אחרים **(
ואחרים *(
רכוש
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

634,780
14,407

904,352
163,683

583,562
315,652

232,198
97,660

2,354,892
591,402

פרמיות בשייר

620,373

740,669

267,910

134,538

1,763,490

שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר

)(59,683

)(36,617

)(13,873

)(5,514

)(115,687

פרמיות שהורווחו בשייר

560,690

704,052

254,037

129,024

1,647,803

רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון

121,182

18,407

7,236

40,473

187,298

הכנסות מעמלות

3,771

49,053

85,355

15,487

153,666

סך כל ההכנסות

685,643

771,512

346,628

184,984

1,988,767

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח ברוטו

491,199

705,041

282,196

151,469

1,629,905

חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(38,771

)(155,189

)(158,133

)(48,412

)(400,505

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח בשייר

452,428

549,852

124,063

103,057

1,229,400

עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

63,539
37,611
2,243
3,447

221,045
42,947
2,243
2,508

155,545
35,739
2,279

52,602
12,159
908

492,731
128,456
4,486
9,142

559,268

818,595

317,626

168,726

1,864,215

126,375

)(47,083

29,002

16,258

124,552

הפסד כולל אחר לפני מסים
על ההכנסה
סך הכל הרווח )ההפסד( הכולל
לפני מסים על ההכנסה

)(52,503

)(8,214

)(2,870

)(15,608

)(79,195

73,872

)(55,297

26,132

650

45,357

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2011 ,

2,460,992

634,749

429,070

1,001,065

4,525,876

סך כל ההוצאות
רווח )הפסד( לפני מסים על
ההכנסה

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר
הפעילות בגינם מהווה  74%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**(

ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית
אשר הפעילות בגינם מהווה  82%מסך הפרמיות בענפים אלו.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי )המשך(

א.

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
ענפי
חבויות
ענפי רכוש
רכב
אחרים **(
ואחרים *(
רכוש
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

602,065
112,036

902,069
233,497

535,583
297,232

239,570
113,859

2,279,287
756,624

פרמיות בשייר

490,029

668,572

238,351

125,711

1,522,663

שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר

48,647

)(5,915

)(664

6,260

48,328

פרמיות שהורווחו בשייר

538,676

662,657

237,687

131,971

1,570,991

רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון

152,771

24,706

9,405

49,460

236,342

הכנסות מעמלות

12,058

58,110

79,413

17,389

166,970

סך כל ההכנסות

703,505

745,473

326,505

198,820

1,974,303

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח ברוטו

605,126

638,300

292,700

194,840

1,730,966

חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(70,334

)(160,923

)(183,301

)(95,064

)(509,622

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח בשייר

534,792

477,377

109,399

99,776

1,221,344

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

57,064
29,312
2,243
1,524

227,107
30,912
2,243
1,467

154,965
24,184
2,029

54,913
8,130
326

494,049
92,538
4,486
5,346

סך כל ההוצאות

624,935

739,106

290,577

163,145

1,817,763

רווח לפני מסים על ההכנסה

78,570

6,367

35,928

35,675

156,540

רווח כולל אחר לפני מסים על
ההכנסה

5,245

881

275

1,384

7,785

סך הכל הרווח הכולל לפני
מסים על ההכנסה

83,815

7,248

36,203

37,059

164,325

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2010 ,

2,365,254

578,640

404,339

984,473

4,332,706

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר
הפעילות בגינם מהווה  77%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**(

ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית
אשר הפעילות בגינם מהווה  83%מסך הפרמיות בענפים אלו.

54

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי )המשך(

א.

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,
ענפי
חבויות
ענפי רכוש
רכב
אחרים **(
ואחרים *(
רכוש
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

621,979
21,011

877,843
202,417

532,088
291,473

245,908
109,550

2,277,818
624,451

פרמיות בשייר

600,968

675,426

240,615

136,358

1,653,367

שינוי ביתרת פרמיה שטרם
הורווחה ,בשייר

)(20,103

47,316

12,539

21,607

61,359

פרמיות שהורווחו בשייר

580,865

722,742

253,154

157,965

1,714,726

רווחים מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון
הכנסות מעמלות

177,447

37,196

14,492

61,845

290,980

-

28,659

77,144

13,702

119,505

סך כל ההכנסות

758,312

788,597

344,790

233,512

2,125,211

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח ברוטו

615,264

607,760

258,604

183,307

1,664,935

חלקם של מבטחי המשנה
בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(25,819

)(118,770

)(141,187

)(60,992

)(346,768

תשלומים ושינוי בהתחייבויות
בגין חוזי ביטוח בשייר

589,445

488,990

117,417

122,315

1,318,167

עמלות ,הוצאות שיווק
והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

60,652
29,871
2,273
1,125

220,022
35,484
2,273
1,699

151,340
22,273
2,243

55,383
6,861
372

487,397
94,489
4,546
5,439

סך כל ההוצאות

683,366

748,468

293,273

184,931

1,910,038

רווח לפני מסים על ההכנסה

74,946

40,129

51,517

48,581

215,173

רווח כולל אחר לפני מסים על
ההכנסה

112,975

24,812

7,833

31,082

176,702

סך הכל הרווח הכולל לפני
מסים על ההכנסה

187,921

64,941

59,350

79,663

391,875

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2009 ,

2,178,784

551,567

347,375

897,395

3,975,121

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר
הפעילות בגינם מהווה  78%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**(

ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית
אשר הפעילות בגינם מהווה  85%מסך הפרמיות בענפים אלו.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
ב.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
סה"כ
ביטוח חיים
פנסיה *(
אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה

-

1,681,061
118,579

1,681,061
118,579

פרמיות שהורווחו בשייר

-

1,562,482

1,562,482

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

1,490
323,313
2,774

)(304,087
94,232
28,634

)(302,597
417,545
31,408

סך כל ההכנסות

327,577

1,381,261

1,708,838

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

-

1,080,408

1,080,408

-

)(70,871

)(70,871

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

72,195
154,596
9,800
-

1,009,537
252,718
236,748
10,321

1,009,537
324,913
391,344
9,800
10,321

סך כל ההוצאות

236,591

1,509,324

1,745,915

חלק ברווחי חברות כלולות

-

14,482

14,482

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים על ההכנסה

90,986
90,986

)(113,581
)(12,753
)(126,334

)(22,595
)(12,753
)(35,348

*( מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים )ראה באור  36להלן(.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
ב.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
2010
סה"כ
ביטוח חיים
פנסיה *(
אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה

-

1,700,893
113,191

1,700,893
113,191

פרמיות שהורווחו בשייר

-

1,587,702

1,587,702

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

10,712
279,447
2,426

1,524,709
193,325
30,738

1,535,421
472,772
33,164

סך כל ההכנסות

292,585

3,336,474

3,629,059

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

-

2,887,202

2,887,202

-

)(74,436

)(74,436

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

55,596
127,415
9,800
-

2,812,766
257,399
203,678
4,311

2,812,766
312,995
331,093
9,800
4,311

סך כל ההוצאות

192,811

3,278,154

3,470,965

חלק ברווחי חברה כלולה

-

5,160

5,160

רווח לפני מסים על ההכנסה

99,774

63,480

163,254

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

-

18,665

18,665

סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

99,774

82,145

181,919

*( מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים )ראה באור  36להלן(.
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באור - :3

מגזרי פעילות )המשך(
ב.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,
סה"כ
ביטוח חיים
פנסיה *(
אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על-ידי מבטחי משנה

-

1,537,507
112,321

1,537,507
112,321

פרמיות שהורווחו בשייר

-

1,425,186

1,425,186

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

18,046
246,964
1,634

3,164,447
79,307
25,342

3,182,493
326,271
26,976

סך כל ההכנסות

266,644

4,694,282

4,960,926

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

-

4,244,814

4,244,814

-

)(74,874

)(74,874

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
הוצאות מימון

48,661
114,913
9,800
-

4,169,940
243,743
176,393
5,285

4,169,940
292,404
291,306
9,800
5,285

סך כל ההוצאות

173,374

4,595,361

4,768,735

רווח לפני מסים על ההכנסה

93,270

98,921

192,191

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

-

71,025

71,025

סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

93,270

169,946

263,216

*( מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים )ראה באור  36להלן(.
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באור - :4

צירוף עסקים
ביום  4בינואר ,2011 ,חתמה חברה מאוחדת סיני מורשי חיתום סוכנות לביטוח ) (1989בע"מ )להלן  -מורשי
חיתום( על הסכם לרכישת פעילות סוכנות ביטוח ,המוכרת בשמה המסחרי "ארנון את וינשטוק תכנון
וניהול ביטוחי" )להלן  -ארנון את וינשטוק(.
כמו כן ,רכשה מורשי חיתום את הפעילות של חברת "ארנון את וינשטוק תכנון וניהול בע"מ" שבבעלות
הסוכנים.
בעקבות הרכישה שינתה מורשי חיתום את שמה ל" -ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח ) (1989בע"מ )להלן
– ארנון את וינשטוק(.
עלות הרכישה הסתכמה לסך של כ 18,975 -אלפי ש"ח והוקצתה ,בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי
מעריך שווי חיצוני ,לנכסים המזוהים כמפורט להלן:
שווי הוגן
באלפי ש"ח
1,000
200
14,068
1,051
2,581

עמלה לקבל בגין תיקי ביטוח
רכוש קבוע
הסכמי התקשרות מול סוכנים
הסכם אי תחרות
מוניטין הנובע מהרכישה

18,900
עלות הרכישה כוללת סך של  75אלפי ש"ח בגין הפרשי הצמדה שנצברו ממועד חתימת ההסכם ועד למועד
התשלום .עלויות אלו נזקפו כהוצאה ונכללו בסעיף הוצאות מימון.
המוניטין שנוצר ברכישה מיוחס להטבות החזויות הנובעות מהסינרגיה של שילוב פעילות ארנון את
וינשטוק עם פעילות שומרה ביטוח שהינה חברת האם שלה.
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את תוצאות הפעילות של ארנון את וינשטוק החל ממועד רכישתה.
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באור - :5

נכסים בלתי מוחשיים
א.

ההרכב והתנועה:

מוניטין

תיקי ביטוח

תיקי
לקוחות
וקשרי
סוכנים

שם
מסחרי
אלפי ש"ח

תוכנות
מחשב

אחר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

437,140

19,267

210,416

11,572

360,593

-

1,038,988

תוספות

-

-

-

-

114,043

-

114,043

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

437,140

19,267

210,416

11,572

474,636

-

1,153,031

תוספות

-

1,000

-

-

124,634

-

125,634

צירוף עסקים
העברה לנכסים המיועדים
לחלוקה לבעלים

2,581

-

14,068

-

-

1,051

17,700

)(410,591

-

)(195,981

-

)(3,633

-

)(610,205

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

29,130

20,267

28,503

11,572

595,637

1,051

686,160

הפחתה שנצברה
25,662

9,038

54,396

3,910

168,539

-

261,545

-

3,189

11,236

1,915

52,719

-

69,059

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,
הפחתה שהוכרה במהלך
השנה
העברה לנכסים המיועדים
לחלוקה לבעלים

25,662

12,227

65,632

5,825

221,258

-

330,604

-

3,268

11,934

1,916

71,111

-

88,229

)(25,662

-

)(71,049

-

)(2,300

-

)(99,011

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

-

15,495

6,517

7,741

290,069

-

319,822

יתרה ליום  1בינואר2010 ,
הפחתה שהוכרה במהלך
השנה

ערך בספרים ,נטו
ביום  31בדצמבר2011 ,

29,130

4,772

21,986

3,831

305,568

1,051

366,338

ביום  31בדצמבר2010 ,

411,478

7,040

144,784

5,747

253,378

-

822,427

*(

תוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמי :בשנת  2011בסך  99,819אלפי
ש"ח ובשנת  2010בסך  94,889אלפי ש"ח.
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באור - :5

נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
ב.

ירידת ערך מוניטין
לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין הוקצה המוניטין ליחידות מניבות מזומנים הבאות:



תחום הפנסיה הנכלל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.
מגזר ביטוח כללי.

להלן היתרה בדוחות הכספיים של המוניטין ,שהוקצה לכל אחד מהמגזרים הבאים:
 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
יחידה מניבת מזומנים:
תחום הפנסיה
מגזר ביטוח כללי

(1
(2

384,929
29,130

384,929
26,549

414,059

411,478

לצורך בחינת ירידת ערך של המוניטין יש לבחון את ערך היחידה המניבה מזומנים הקטנה ביותר
בתוך המגזר ,שאליה יוחס המוניטין בהשוואה לסכום בר ההשבה שלה .אם הסכום בר ההשבה של
היחידה עולה על הערך בדוחות הכספיים של היחידה ,היחידה והמוניטין שהוקצה לה יחשבו כבלתי
פגומים בערכם .אם הערך בדוחות הכספיים של היחידה עולה על הסכום בר ההשבה שלה ,החברה
מכירה בהפסד מירידת ערך.
(1

הסכום בר ההשבה של תחום הפנסיה המהווה חלק ממגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
נקבע על בסיס עקרונות חישוב הערך הגלום ) .(Embedded Valueבהתבסס על חישוב זה,
להערכת החברה אין צורך להפחית את ערך המוניטין בגין מבטחים פנסיה.

(2

הסכום בר ההשבה של שומרה ביטוח כיחידה מניבה מזומנים המהווה חלק מעסקי ביטוח
כללי ,נקבע על בסיס שווי השימוש המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים למשך
 10שנים.
ההנחות שנלקחו לצורך בחינת ברות ההשבה הינן שמרניות ביחס לעסקי שומרה ביטוח.
ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב שווי השימוש הינן:
שיעור ריבית ההיוון .10% -
שיעור התשואה הריאלית על ההשקעות ) 2% -הנחת אינפלציה שנתית של .(3%
שיעור גידול בהכנסות .0% -
שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מדמי ביטוח .10% -
שיעור תביעות .75% -
מאחר ואומדן תזרימי המזומנים הצפוי גבוה מהותית מערך הנכס בדוחות הכספיים ולאור
ההנחות השמרניות שנלקחו כאמור ,להערכת החברה ,כל שינוי סביר בהנחות המפתח
ששימשו בחישוב שווי השימוש לא יגרמו לערך בדוחות הכספיים להיות נמוך מסכום בר
ההשבה.

באור - :6

הוצאות רכישה נדחות
א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
ביטוח בריאות
ביטוח כללי

*( לרבות הוצאות רכישה נדחות בגין קרנות פנסיה.
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535,576
111,108
199,136

(* 595,002
94,905
193,590

845,820

883,497

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
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באור - :6

הוצאות רכישה נדחות )המשך(
ב.

התנועה בהוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ובביטוח בריאות:
ביטוח
חיים וחיסכון
ארוך טווח
יתרה ליום  1בינואר2010 ,

545,461

ביטוח
בריאות
אלפי ש"ח
86,795

סה"כ
632,256

תוספות:
עמלות רכישה
הוצאות רכישה אחרות

109,969
67,783

25,982
10,476

135,951
78,259

סה"כ תוספות

177,752

36,458

214,210

הפחתות:
הפחתה שוטפת
הפחתה בגין ביטולים

)(58,701
)(69,510

)(13,419
)(14,929

)(72,120
)(84,439

)(128,211

)(28,348

)(156,559

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

595,002

94,905

689,907

תוספות:
עמלות רכישה
הוצאות רכישה אחרות

102,494
77,387

33,431
13,492

135,925
90,879

סה"כ תוספות

179,881

46,923

226,804

הפחתות:
הפחתה שוטפת
הפחתה בגין ביטולים

)(61,415
)(84,000

)(17,657
)(13,063

)(79,072
)(97,063

)(145,415

)(30,720

)(176,135

העברה לנכסים המיועדים לחלוקה לבעלים

)(93,892

-

)(93,892

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

535,576

111,108

646,684
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באור - :7

רכוש קבוע
הרכב ותנועה:
שנת 2011
קרקע *(
ובניני
משרדים

מחשבים
וציוד
היקפי

ציוד
וריהוט
כלי
משרדי
רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2011 ,
תוספות במשך השנה
צירוף עסקים
גריעות במשך השנה
העברה לנכסים המיועדים
לחלוקה לבעלים

157,479
167,621
-

189,784
15,798
91
)(147

34,942
10,617
)(7,445

48,425
2,662
95
)(175

25,109
3,328
14
)(37

455,739
200,026
200
)(7,804

-

)(9,509

)(231

)(6,117

)(1,935

)(17,792

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

325,100

196,017

37,883

44,890

26,479

630,369

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2011 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה
העברה לנכסים המיועדים
לחלוקה לבעלים

48,600
4,641
-

162,165
14,906
)(147

10,130
5,482
)(3,767

30,775
2,470
)(124

8,198
2,046
)(24

259,868
29,545
)(4,062

-

)(7,914

)(31

)(3,609

)(891

)(12,445

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

53,241

169,010

11,814

29,512

9,329

272,906

יתרת עלות מופחתת ליום
 31בדצמבר2011 ,

271,859

27,007

26,069

15,378

17,150

357,463

*( הקרקע ובנייני המשרדים נמצאים בבעלות מלאה של הקבוצה.
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באור - :7

רכוש קבוע )המשך(
הרכב ותנועה) :המשך(
שנת 2010
קרקע *(
ובניני
משרדים

מחשבים
וציוד
היקפי

ציוד
וריהוט
כלי
משרדי
רכב
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
תוספות במשך השנה
העברה לנדל"ן להשקעה
גריעות במשך השנה

159,841
4,335
)(6,697
-

168,976
20,808
-

33,041
12,591
)(10,690

41,988
6,490
)(53

18,931
6,178
-

422,777
50,402
)(6,697
)(10,743

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

157,479

189,784

34,942

48,425

25,109

455,739

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
תוספות במשך השנה
העברה לנדל"ן להשקעה
גריעות במשך השנה

46,534
5,643
)(3,577
-

148,321
13,844
-

11,347
5,188
)(6,405

28,632
2,191
)(48

6,926
1,272
-

241,760
28,138
)(3,577
)(6,453

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

48,600

162,165

10,130

30,775

8,198

259,868

יתרת עלות מופחתת ליום
 31בדצמבר2010 ,

108,879

27,619

24,812

17,650

16,911

195,871

*( הקרקע נמצאת בבעלות מלאה של הקבוצה.
מבנה משרדים בהקמה
בחודש אוגוסט  2011חתמה החברה על הסכם לרכישת נכס מקרקעין ברמת גן ,הכולל זכויות בנייה בהיקף
של כ 35 -אלף מ"ר .עלות הרכישה הסתכמה לסך של כ 158,733 -אלפי ש"ח ,בתוספת עלויות נלוות בסך של
כ 7,684 -אלפי ש"ח .בכוונת החברה להקים מבנה משרדים ,בעיקר לשימוש עצמי ולשימוש תאגידים
נוספים בקבוצה .על פי אומדן ראשוני ,עלות הקמת המשרדים מוערכת בסך של כ 285 -מיליוני ש"ח
נוספים.
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באור - :8

השקעות בחברות כלולות
א.

הרכב ההשקעות בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
מניות

18,467

-

הלוואות לזמן ארוך

75,013

19,788

חלק ברווחים שנצברו ממועד הרכישה ,נטו
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

15,662
7,296

4,230
)(2,083

116,438

21,935

החברה נתנה לחברה הכלולה הלוואה המסתכמת לתאריך הדיווח בסך של  45,539אלפי ש"ח )ליום
 31בדצמבר 2010 ,בסך של  42,468אלפי ש"ח( ,המוצגת בסעיף השקעות פיננסיות אחרות כנכסי חוב
שאינם סחירים .לפרטים נוספים ראה באור  39א' להלן.
ב.

תמצית נתונים כספיים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות ,בהתאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים
בידי הקבוצה:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

חלק הקבוצה בנכסים נטו של חברות
כלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן:
נכסים
התחייבויות

304,301
)(187,863

67,108
)(45,173

נכסים ,נטו

116,438

21,935

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות
בהתאם לשיעור ההחזקה בהן:

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2009
2010
אלפי ש"ח
26,851
14,482

הכנסות
רווח
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השקעה בחברות כלולות )המשך(
ג.

שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים

הערה
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

Surrey Street Limited Partnership
Sienna Bay Finance LP
Treybrooke Equity LP
Landmark at Maple Glen LP
Gaia Jurnal Square LLC
Sunshen Properties LP
Boulder Texas Holdings LLC
Baltimore Portfolio Finance LP

בהון המונפק ,ברווחים ובזכויות הצבעה
ליום  31בדצמבר
2010
2011
באחוזים
28.1
39.0
39.0
39.0
38.3
34.1
30.1
23.2

28.1
-

שיעורי ההחזקה שפורטו בטבלה שלעיל מתייחסים להחזקות החברה הן באמצעות תיק ההשקעה
של הנוסטרו והן באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות תלויות תשואה .ההשקעות אשר בוצעו
באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות תלויות תשואה טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו בהתאם
לשוויין ההוגן.

ד.

(1

בחודש דצמבר  2009רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה ,המנוהלת על ידי
חברת הבת מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,באמצעות חברות ייעודיות בחו"ל 48% ,מזכויות
בשותפות שבבעלותה בניין משרדים באנגליה ,המושכר לתקופה של  20שנה לAviva Central -
 .Services UK Ltdשיעור החזקת החברה בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .7.95%

(2

בחודש יוני  2011רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 48.9% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה בשותפות
באמצעות תיק הנוסטרו הינו .19%

(3

בחודש מאי  2011רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 48.9% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בצפון קרוליינה ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה
בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .19%

(4

בחודש מאי  2011רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 48.9% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה בשותפות
באמצעות תיק הנוסטרו הינו .19%

(5

בחודש אוגוסט  2011רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 48.2% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה בניין משרדים בניו ג'רזי ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה בשותפות
באמצעות תיק הנוסטרו הינו .18.3%

(6

בחודש אוגוסט  2011רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 44% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה מבנה מסחרי בפלורידה ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה בשותפות
באמצעות תיק הנוסטרו הינו .14.1%

(7

בחודש ספטמבר  2011רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 40% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בטקסס ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה בשותפות
באמצעות תיק הנוסטרו הינו .10.1%

(8

בחודש יולי  2011רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 33.1% ,מזכויות
בשותפות אשר בבעלותה שישה מתחמי מגורים במרילנד ,ארה"ב .שיעור החזקת החברה
בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו .10%

בשנת הדוח חילקה חברה כלולה לחברה דיבידנד בסך של  3,049אלפי ש"ח )אשתקד  930אלפי ש"ח(.
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נדל"ן להשקעה
א.

תנועה:
2011

2010
אלפי ש"ח
38,777

יתרה ליום  1בינואר

70,553

תוספות במשך השנה
רכישות ותוספות לנכסים קיימים
העברה מרכוש קבוע

20
-

22,275
3,120

סה"כ תוספות

20

25,395

גריעות במהלך השנה

ב.

מימושים

2,625

-

התאמת שווי הוגן

820

6,381

יתרה ליום  31בדצמבר

68,768

70,553

נדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על-ידי מעריכי שווי
חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג
הנדל"ן שהוערך .השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן
דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות הקבוצה ,וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים הצפויים מהנכס .באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם.
בחישוב השווי ההוגן השתמשו מעריכי השווי בשיעור היוון של .8.5% - 9%
הנדל"ן להשקעה מושכר ברובו לעסקים ,אך כולל גם מספר דירות המושכרות למגורים.

ג.

באשר להתקשרויות המתייחסות לחכירה של נדל"ן להשקעה ,ראה באור )40ד'(.

ד.

פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את הקבוצה כנדל"ן להשקעה:

 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
בבעלות
בחכירה מהוונת

67

68,768
-

69,734
819

68,768

70,553
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חייבים ויתרות חובה
א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2011
2010
אלפי ש"ח

ב.

הוצאות מראש
חברות קשורות
מקדמות לספקים
חברות ביטוח ותווכני ביטוח
סוכני ביטוח
אחרים
בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

27,030
3,654
8,141
28,661
55,788
57,695
)(35,141

29,699
8,130
3,473
32,103
70,403
10,675
)(46,970

סה"כ חייבים ויתרות חובה

145,828

107,513

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
2011

2010
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר
שינוי בהפרשה

46,970
)(11,829

44,886
2,084

יתרה ליום  31בדצמבר

35,141

46,970
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פרמיות לגבייה
א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2011
2010
אלפי ש"ח

ב.

פרמיות לגבייה *(
בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

558,923
)(11,321

534,508
)(9,433

סה"כ פרמיות לגבייה

547,602

525,075

*( כולל המחאות לגבייה והוראות קבע

402,683

378,553

גיול:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

ג.

פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם
ללא פיגור
בפיגור :
מתחת ל 90 -ימים
בין  90ל 180 -ימים
מעל  180ימים

398,649

369,943

57,886
46,057
23,541

69,440
42,038
22,633

סה"כ פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם

526,133

504,054

פרמיות לגבייה שערכן נפגם

21,469

21,021

סה"כ פרמיות לגבייה

547,602

525,075

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה:
2010

2011
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

9,433

5,953

שינוי בהפרשה

1,888

3,480

יתרה ליום  31בדצמבר

11,321

9,433
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השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
א.

להלן פירוט הנכסים:
ליום  31בדצמבר
2011
2010
אלפי ש"ח
השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים *(
מניות
השקעות פיננסיות אחרות

4,001,963
3,082,928
2,682,486
1,698,864

3,978,995
3,113,895
3,226,378
1,486,344

סך הכל השקעות פיננסיות

11,466,241

11,805,612

מזומנים ושווי מזומנים

535,315

67,575

אחר

123,196

100,832

סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה

12,124,752

11,974,019

*( כולל נכסי חוב שאינם סחירים שנמדדו לפי עלות מופחתת
)ראה באור )2ז())(4א((

482,473

467,923

לעניין החשיפה בגין נכסים עבור חוזים תלויי תשואה ראה באור  (6)38בדבר ניהול סיכונים.
ב.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן .הרמות השונות הוגדרו באופן
הבא:
-

רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל
למכשירים זהים.

-

רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,ישירים או בלתי ישירים ,שאינם
כלולים ברמה  1לעיל.

-

רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

רמה 1

ליום  31בדצמבר2011 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות פיננסיות אחרות

4,001,963
2,553,690
873,552

2,574,111
19,325

26,344
128,796
805,987

4,001,963
2,600,455
2,682,486
1,698,864

סה"כ

7,429,205

2,593,436

961,127

10,983,768
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השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
ב.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך(

רמה 1

ג.

ליום  31בדצמבר2010 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות פיננסיות אחרות

3,978,995
3,101,524
875,506

2,557,725
56,572

88,247
124,854
554,266

3,978,995
2,645,972
3,226,378
1,486,344

סה"כ

7,956,025

2,614,297

767,367

11,337,689

התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה 3
מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
אלפי ש"ח
השקעות
נכסי חוב
פיננסיות
שאינם
סה"כ
אחרות
מניות
סחירים
יתרה ליום  1בינואר2011 ,
סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח
והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות
העברות אל רמה 3
העברות מתוך רמה 3
יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,
סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו
ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון
ליום  31בדצמבר2011 ,

71

88,247

124,854

554,266

767,367

)(19,574
)(56,652
38,071
)(23,748

25,395
716
)(22,169
-

31,467
328,960
)(40,523
)(68,183
-

37,288
329,676
)(62,692
)(124,835
38,071
)(23,748

26,344

128,796

805,987

961,127

)(11,907

39,940

71,533

99,566
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השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
ג.

התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה ) 3המשך(
מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
אלפי ש"ח
השקעות
נכסי חוב
פיננסיות
שאינם
סה"כ
אחרות
מניות
סחירים
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד
רכישות
מכירות
פדיונות
העברות אל רמה 3

67,280
888
60,358
)(40,279
-

82,999
9,897
8,916
23,042

412,373
39,436
157,554
)(39,271
)(15,826
-

562,652
50,221
226,828
)(39,271
)(56,105
23,042

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,
סך הרווחים )הפסדים( לתקופה שנכללו
ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון
ליום  31בדצמבר2010 ,

88,247

124,854

554,266

767,367

)(495

9,897

33,306

42,708
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השקעות פיננסיות אחרות
א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר2011 ,

פירוט
בסעיף
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

ב
ג
ה
ו

סה"כ

נמדדים
בשווי הוגן
דרך רווח
והפסד

הלוואות
זמינים
וחייבים
למכירה
אלפי ש"ח

סה"כ

530,054
22,462
205,012

3,149,459
239,708
187,041

5,248,752
-

3,679,513
5,248,752
262,170
392,053

757,528

3,576,208

5,248,752

9,582,488

ליום  31בדצמבר2010 ,

פירוט
בסעיף
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

ב
ג
ה
ו

סה"כ
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נמדדים
בשווי הוגן
דרך רווח
והפסד

הלוואות
זמינים
וחייבים
למכירה
אלפי ש"ח

סה"כ

352,145
21,355
274,932

3,621,608
250,502
142,270

4,918,278
-

3,973,753
4,918,278
271,857
417,202

648,432

4,014,380

4,918,278

9,581,090
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ב.

נכסי חוב סחירים
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

410,126
1,523,517

228,233
1,773,136

סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

1,933,643

2,001,369

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה

116,257
1,625,942

119,782
1,848,472

סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

1,742,199

1,968,254

הניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

3,671

4,130

סך הכל נכסי חוב סחירים

3,679,513

3,973,753

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

67,050

30,688
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ג.

נכסי חוב שאינם סחירים

ליום  31בדצמבר2011 ,
ערך בספרים

שווי הוגן

אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות כהלוואות וחייבים:
אג"ח מיועדות

2,894,471

2,366,397

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כהלוואות וחייבים ,לרבות פקדונות בבנקים

2,882,355

2,938,814

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

5,248,752

5,833,285

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

91,475

ליום  31בדצמבר2010 ,
ערך בספרים

שווי הוגן

אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות כהלוואות וחייבים:
אג"ח מיועדות

2,335,973

2,908,310

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כהלוואות וחייבים ,לרבות פקדונות בבנקים

2,582,305

2,792,478

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

4,918,278

5,700,788

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

93,269
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ד.

פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אחוזים

ה.

נכסי חוב סחירים
בסיס הצמדה:
צמוד מדד
שקלי
צמוד מט"ח

3.60
4.21
8.50

נכסי חוב שאינם סחירים
בסיס הצמדה:
צמוד מדד
שקלי
צמוד מט"ח

4.82
6.19
5.97

2.65
3.46
5.79

5.55
4.66
5.86

מניות

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה

22,462

21,104

זמינות למכירה

229,629

240,096

סך הכל מניות סחירות

252,091

261,200

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה

-

251

זמינות למכירה

10,079

10,406

סך הכל מניות שאינן סחירות

10,079

10,657

סך הכל מניות

262,170

271,857

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
והפסד )במצטבר(

72,331

43,209
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ו.

אחרות
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים *(

156,740
69,315
428

209,037
77,443
3,482

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

226,483

289,962

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים *(

40,001
117,726
7,843

45,350
64,827
17,063

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

165,570

127,240

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

392,053

417,202

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
והפסד )במצטבר(

27,615

16,294

השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל ,תעודות השתתפות בקרנות
נאמנות ,קרנות השקעה ,נגזרים פיננסים ,חוזים עתידיים ,אופציות ומוצרים מובנים.
לעניין התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה ,ראה באור  40ג' להלן.
*(

להלן סכום החשיפה ,נטו לנכס הבסיס ,המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות
שנעשו לתאריך הדוח הכספי:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
מניות

2

2,274

מטבע חוץ

51,000

)(371,978
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ז.

שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב
פיננסים שאינם סחירים הנמדדים בעלותם המופחתת ,אשר מידע לגבי השווי ההוגן שלהם ניתן
לצרכי באור בלבד ,נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם .שערי ההיוון
מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרניות,
כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בת"א בתוספת פרמיה בגין אי סחירות .שיעורי הריבית ששימשו
להיוון נקבעים על-ידי חברה המספקת ציטוט ריביות.
ביום  24בפברואר 2011 ,פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות לפיה זכתה קבוצת "מרווח הוגן"
במכרז להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים .החל מיום 20
במרס) 2011 ,להלן  -יום המעבר( ,מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון
לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים )להלן " -המודל החדש"( .מאותו מועד הפסיקה חברת
שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדיים .המודל החדש בעיקרו אינו מתבסס על דירוג
האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפידיון של נכסי
החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת
ממחירי עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר .המודל החדש מביא לידי ביטוי באופן עדכני יותר
שינויים בפרמיית הסיכון של נכסי החוב ,כפי שאלו משתקפים בשוק הסחיר בהתאם לשינויים
באותו עשירון.
לדעת הקבוצה המודל החדש עונה לדרישות המפקח ולכללים החשבונאיים בנושא מדידת שווי הוגן
של נכסים פיננסים .המעבר למודל החדש מיושם כשינוי אומדן .אין השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים כתוצאה מיישום המודל החדש ביום המעבר.
ביום  14בספטמבר 2011 ,פרסם משרד האוצר הודעה בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון
מיום  6בספטמבר 2011 ,אשר הורה על ביטול המכרז האמור לעיל .על פי ההודעה ,החליטה ועדת
המכרזים של משרד האוצר כי חברת מרווח הוגן בע"מ תמשיך לספק שירותי מאגר ציטוטי מחירים
פרטניים ושערי ריבית עבור הגופים המוסדיים ,וזאת עד ליום  1ביוני 2012 ,או עד לתחילת מתן
השירותים על ידי הזוכה במכרז החדש שיפורסם ,לפי המוקדם מביניהם .ביום  30בינואר2012 ,
פורסם המכרז החדש )אשר עודכן לעניין המועדים ביום  7במרס ,(2012 ,לפיו הזוכה יתחיל לספק
שירותי מאגר ציטוטי מחירים פרטניים לשערי הריבית עבור הגופים המוסדיים החל מיום 20
בפברואר.2013 ,
להלן שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים:
ליום  31בדצמבר
2011
2010
באחוזים
עבור נכסי חוב שאינם סחירים בארץ לפי דירוג *(:
 AAומעלה
 BBBעד +A
נמוך מBBB -
לא מדורג

*(

ח.

2.5
6.1
13.6
33.6

1.8
3.7
13.1
36.1

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג "מעלות"" ,מדרוג" ודירוג פנימי .נתוני
חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים .כל דירוג כולל בתוכו את כל
הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  -Aועד .+A

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן .הרמות השונות הוגדרו באופן
הבא:
-

רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל
למכשירים זהים.

-

רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,ישירים או בלתי ישירים ,שאינם
כלולים ברמה  1לעיל.

-

רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ח.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך(
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ,פרמיות לגביה ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה ונכסי מיסים
שוטפים ,תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
רמה 1

ליום  31בדצמבר2011 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

3,679,513
249,885
226,483

7,843

12,285
157,727

3,679,513
262,170
392,053

סה"כ

4,155,881

7,843

170,012

4,333,736

רמה 1

ליום  31בדצמבר2010 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

3,973,753
261,200
289,962

17,063

10,657
110,177

3,973,753
271,857
417,202

סה"כ

4,524,915

17,063

120,834

4,662,812

התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה 3
מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה
מניות

אחרות

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2011 ,

10,657

110,177

120,834

סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד

)(202

)(13,671

)(13,873

סך הרווחים שהוכרו ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
פדיונות

2,178
)(348
-

11,320
62,046
)(2,977
)(9,168

13,498
62,046
)(3,325
)(9,168

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,
סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח
והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום  31בדצמבר,
2011

12,285

157,727

170,012

2,332

)(13,272

)(10,940
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השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ח.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך(
התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה ) 3המשך(
מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ונכסים פיננסיים זמינים
למכירה
מניות

באור - :14

סה"כ

אחרות

יתרה ליום  1בינואר2010 ,

5,216

80,875

86,091

סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד

)(1,666

7,236

5,570

סך הרווחים שהוכרו ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
פדיונות

1,151
3,298
-

2,800
31,942
)(9,335
)(3,341

3,951
35,240
)(9,335
)(3,341

העברות אל רמה 3

2,658

-

2,658

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,
סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין
נכסים המוחזקים נכון ליום  31בדצמבר2010 ,

10,657

110,177

120,834

)(1,666

10,082

8,416

מזומנים ושווי מזומנים
א.

עבור חוזים תלויי תשואה:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
120,138
415,177
535,315

מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
פקדונות לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים

67,575
67,575

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית
בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין  2.29%ל.2.54% -
פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים.
הפקדונות נושאים ריבית בשיעור ממוצע של ) 2.91%אשתקד – .(2.08%
באשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן קצר ,ראה באור )(2)38ז'(.
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מזומנים ושווי מזומנים )המשך(
ב.

אחרים:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית:
בש"ח
בדולר
במט"ח אחר

98,088
40,671
697

232,698
45,783
14,883

139,456

293,364

פקדונות לזמן קצר  -בש"ח

70,814

60,209

מזומנים ושווי מזומנים

210,270

353,573

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית
בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין  2.29%ל.2.54% -
פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים.
הפקדונות נושאים ריבית בשיעור ממוצע של ) 2.91%אשתקד – .(2.08%
באשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן קצר ,ראה באור )(2)38ז'(.
באור - :15

הון ודרישות הון
א.

הרכב הון המניות
לימים  31בדצמבר 2010 ,ו2011 -
מונפק ונפרע
רשום
מספר מניות )באלפים(
300,000

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א
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הון ודרישות הון )המשך(
ב.

זכויות הנלוות למניות
למחזיקי המניות הרגילות זכויות הצבעה באסיפה הכללית ,זכות לדיבידנד ,זכויות בפירוק החברה
וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.

ג.

דיבידנד
בשנים  2009ו 2010 -לא חולק דיבידנד .בשנת הדוח חילקה החברה דיבידנד בסך של  100,000אלפי
ש"ח.

ד.

קרנות הון אחרות
ההרכב  -מיוחס לבעלי מניות החברה:
לימים  31בדצמבר
 2010ו2011 -
אלפי ש"ח
הטבת מס בגין הענקת מניות ליו"ר דירקטוריון החברה )לשעבר-מנכ"ל
החברה(
עסקה עם בעל שליטה

6,169
865
7,034

ה.

זכויות שאינן מקנות שליטה
הרכב זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות המאוחדים על המצב הכספי:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
1,073

החלק בשווי המאזני
ו.

542

ניהול ודרישות הון
.1

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את
פעילותה על מנת שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה ,וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית
עתידית .החברה ושומרה ביטוח כפופות לדרישות הון הנקבעות על-ידי המפקח.
כחלק מתהליך יישומה של הדירקטיבה  ,SOLVENCY IIנדרשת החברה לבצע תהליך הערכה
עצמית של הסיכונים להם היא חשופה ולקבוע הון אשר לדעתה יהווה כרית ביטחון לסיכונים
אלו )ראה גם סעיף  5להלן( .בתקופת הדוח ,הגדירה החברה כהון עצמי נדרש )"הון יעד"( את
דרישת ההון כפי שנדרשה על ידי הדירקטיבה )על פי הכללים שנקבעו בהגשה הראשונה
שהוגשה למפקח בחודש פברואר  ,(2011ובלבד שלא יפחת מתקנות ההון העצמי .מובהר כי
אין מדובר בהון מחייב ,אלא בהון יעד שהחברה תשאף לשמור עליו ,וכי אין ודאות כי החברה
תעמוד בהון יעד זה בכל נקודת זמן.
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן  -מבטחים פנסיה( מחויבת לעמוד בתנאים של הון עצמי
מינימלי על-פי תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,תשכ"ד .1964-בחודש
פברואר  2012פורסמו תקנות חדשות בדבר הון מחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות
פנסיה  -ראה סעיף ) 7ב( להלן.
לעניין עמידה בדרישות ההון ,ראה סעיפים  7להלן.
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הון ודרישות הון )המשך(
ו.

ניהול ודרישות הון )המשך(
.2

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה ושומרה ביטוח בהתאם לתקנות ההון
והנחיות המפקח.
החברה
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
הון עצמי מינימלי:
הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח )א(1

2,637,959

2,244,703

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי

1,916,293

2,048,846

הון ראשוני מורכב )ג(

263,379

263,951

סך הכל הון ראשוני

2,179,672

2,312,797

הון משני מורכב )ד(

199,065

-

הון משני נחות )ה(

509,358

609,668

2,888,095

2,922,465

250,136

677,762

19,388

-

סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון
עודף )*(

)א(1

)*(

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם
להוראות המפקח ,ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה
הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי
פעילות בביטוח סיעודי
סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים
הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות אישפוז
דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה
נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון
השקעה בחברת ביטוח ובחברה מנהלת מאוחדות
נכסי השקעה ונכסים אחרים

280,670
7,036
141,358
608,661
3,537
43,950
855,873
392,125

282,681
6,731
141,358
650,863
3,477
48,768
759,975
347,772

סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים
ערבויות
סך הכל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות

130,040
138,082
36,627
2,637,959

126,347
127,137
31,807
2,526,916

בניכוי הפרש הנדרש להשלמה עד ליום  31בדצמבר) 2011 ,ב(

-

282,213

2,637,959

2,244,703

מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות ,חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח
כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה.
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ו.

ניהול ודרישות הון )המשך(
.2

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה ושומרה ביטוח בהתאם לתקנות ההון
והנחיות המפקח) .המשך(
שומרה ביטוח
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
הון עצמי מינימלי:
הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח )א(2

204,933

159,625

הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון:
הון ראשוני בסיסי )ו(

)א(2

)*(

203,667

179,005

בניכוי הון ראשוני מעבר למגבלת כפל מההון הבסיסי
הון משני נחות )ה(
סך הכל הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון
עודף )*(

36,726
240,393
35,460

)(36,383
34,907
177,529
17,904

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם
להוראות המפקח ,ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה

12,576

8,697

הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:
פעילות בביטוח כללי

126,837

114,617

נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון
נכסי השקעה ונכסים אחרים
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי
סיכונים תפעוליים
סך הכל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות

1,463
38,893
15,087
22,653
204,933

1,526
43,231
9,404
19,835
188,613

בניכוי הפרש הנדרש להשלמה עד ליום  31בדצמבר2011 ,

-

28,988

204,933

159,625

מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות ,חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח
כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה.

84

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :15
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ו.

ניהול ודרישות הון )המשך(
.2

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה ושומרה ביטוח בהתאם לתקנות ההון
והנחיות המפקח) .המשך(
)ב(

בחודש נובמבר  2009פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )הון עצמי
מינימלי הנדרש ממבטח( )תיקון( ,התשס"ט) 2009-להלן -התיקון( .בהתאם לתיקון
מבטח יהיה חייב להגדיל ,עד למועד פרסום הדוח הכספי ,את הונו העצמי כהגדרתו
בתיקון בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לפי התקנות ,לפני התיקון ולאחריו )להלן -
ההפרש( .ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי .הגדלת ההון העצמי נעשתה
במועדים ובשיעורים המפורטים להלן:
עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום  31בדצמבר 2009 ,לפחות  30%מההפרש;
עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום  31בדצמבר 2010 ,לפחות  60%מההפרש;
עד ליום  31בדצמבר 2011 ,הושלם מלוא ההפרש.
השיעורים האמורים הוגדלו ב 15%-במועדי פרסום הדוחות הכספיים החצי שנתיים
העוקבים למועדי הדוחות הכספיים האמורים לעיל.

.3

)ג(

לפרטים בדבר הון ראשוני מורכב שהנפיקה החברה לחברה האם ,ראה באור  25ד'
להלן.

)ד(

לפרטים בדבר הנפקת כתבי התחייבות נדחים המהווים הון משני מורכב בחברה ,ראה
באור  25ג' ).(5

)ה(

כולל שטרי הון בשומרה ביטוח שהונפקו לחברה וכתבי התחייבות נדחים בחברה ,אשר
הונפקו עד ליום  31בדצמבר 2009 ,ומהווים הון משני נחות.

)ו(

ביום  26ביוני 2011 ,הנפיקה שומרה ביטוח לחברה  9מליון מניות הטבה בנות  1ש"ח
ערך נקוב כל אחת.

במסגרת התיקון לתקנות ההון נוספו לדרישות ההון הקיימות ,דרישות הון בגין קטגוריות
אלו:
א.
ב.
ג.
ד.

סיכונים תפעוליים.
סיכוני שוק ואשראי ,כשיעור מהנכסים ,לפי מידת הסיכון המאפיינת את הנכסים
השונים.
סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי.
דרישות הון בגין ערבויות.

כמו כן ,הורחבו דרישות ההון בגין קטגוריות אלו:
א.
ב.

תוכניות מבטיחות תשואה בביטוח חיים שאין כנגדן או כנגד חלקן אגרות חוב
מיועדות.
דרישות הון בגין החזקת המבטחת בחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה.

כמו כן ,ניתנו ההקלות הבאות:
-

הקלה באופן חישוב ההון בשל הוצאות לפיתוח מערכות מידע ,בכפוף לאישור המפקח.
ניכוי עתודה למס שנוצרה בגין נכסים לא מוכרים אשר מוחזקים בניגוד לתקנות
השקעה או בניגוד להוראות המפקח.
נקבע כי המפקח יהיה רשאי להתיר ,בכפוף לתנאים עליהם יורה ,הפחתה של דרישת
ההון ,בגובה של עד  35%מההפרש המקורי ,בשל רכישת פעילות קופות גמל או חברה
מנהלת של קופות גמל ,במידה והונו העצמי ,של המבטח ,במועד הדוח הינו לפחות
ההון העצמי המינימלי הנדרש ממנו בניכוי  35%מההפרש המקורי בשל רכישת פעילות
קופות גמל או חברה מנהלת של קופות גמל.
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)המשך(
במסגרת התיקון נמחקה ההגדרה של הון בסיסי ,שונו הגדרות הון ראשוני והון משני ונוספה
הגדרה של הון שלישוני .הגדרות הון משני והון שלישוני הוכפפו לתנאים ולשיעורים עליהם
יורה המפקח .בעניין זה פרסם המפקח הוראת שעה ,לפיה בתקופה שמיום תחילתו של
התיקון ועד למועד עליו יודיע המפקח ,אין שינוי בהגדרות ,במבנה ובחישוב ההון הקיים של
חברות ביטוח .הוראת שעה זו בוטלה בחוזר ביטוח שפורסם בחודש אוגוסט  2011כאמור
להלן .בהמשך לכך ,ובהתאם לכוונת הפיקוח לאמץ בעתיד את הדירקטיבה של האיחוד
האירופי בדבר הבטחת כושר פירעון של מבטחים  ,Solvency IIפורסם בחודש אוגוסט 2011
חוזר בדבר הרכב הון עצמי מוכר של מבטח )להלן  -החוזר( ,אשר נכנס לתוקפו החל מהדוחות
הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר.2011 ,
החוזר קובע כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח ,וכן מסגרת עקרונות להכרה ברכיבי הון
שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים ,כדלהלן:
א.

הון ראשוני  -כולל הון ראשוני בסיסי )בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה(,
שטרי הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות ומכשירי הון ראשוני מורכב .מכשירי
ההון הראשוני המורכב כוללים מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי
המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תשלומי קרן ,ופרעונם נדחה בפני כל
התחייבויות המבטח ובנסיבות מסוימות )הון עצמי מוכר קיים נמוך מהנדרש( ,קרן
המכשיר תימחק או תומר למניות רגילות .מועד הפרעון הראשון של מכשירים אלה
יבוא לאחר פרעון ההתחייבויות הביטוחיות המאוחרות ביותר או  49שנים ,כמוקדם
שביניהם .ניתן לבצע פידיון מוקדם לאחר  10שנים ממועד ההנפקה באישור המפקח.

ב.

הון משני  -כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח
באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית ,ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני
הון ראשוני )אם כי ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני אחר או הון שלישוני(.
מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה המשקפת
ממוצע משוקלל של התקופות לפרעון ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת שנתיים ,או
 20שנים כמוקדם שביניהם .ניתן לבצע פידיון מוקדם לאחר  8שנים ממועד ההנפקה.

ג.

הון שלישוני  -כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח
באמצעות דחיית תשלומי קרן בלבד ,ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני
הון ראשוני )אם כי ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני או הון שלישוני אחר(.
מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני לא יפחת מ 5 -שנים מיום הנפקתו.

לעניין זה ,התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה ,ללא חלק
ההתחייבויות המגובה במלואו באג"ח חץ ובניכוי חלקם של מבטחי משנה.
ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים והמכשירים הכלולים ברבדים השונים
בשיעורים הבאים:
א.

שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני לא יפחת מ 60%-מסך
ההון העצמי של המבטח.

ב.

שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון הראשוני הבסיסי לא יפחת מ-
 70%מסך ההון הראשוני.

ג.

שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על  20%מסך ההון הראשוני.

ד.

שיעורם הכולל של רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהון השלישוני לא יעלה על  15%מסך
ההון העצמי של המבטח.

החוזר כולל הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום  30בספטמבר,
 2011ועד למועד יישומה של הדירקטיבה בישראל במועד עליו יודיע המפקח ,אשר לפיה
הוראות החוזר יכנסו לתוקף בהדרגה.
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)המשך(
כמו כן נקבע בהוראת השעה כי שיעורם הכולל של מכשירי הון הנכללים ב"הון משני נחות"
לא יעלה על  50%מההון הבסיסי .הון משני נחות מוגדר כסך הרכיבים הבאים:
א.

כתבי התחייבות נדחים ,בין שניתנים להמרה במניות ובין שלא ניתנים להמרה במניות,
שהונפקו לתקופה של  5שנים לפחות ,ותקופת פרעונם בעוד שנתיים לפחות לאחר
תאריך הדיווח ,ובלבד שלא הוצאו לבעל שליטה;

ב.

כתבי התחייבות נדחים שהונפקו לבעלי שליטה והם צמודים למדד לכל היותר ,אך
אינם נושאים ריבית ושמועד הפרעון שלהם לא פחות משנתיים לאחר תאריך הדיווח.

בנוסף להוראת השעה כולל החוזר הוראות מעבר כדלהלן:

.4

א.

הון משני נחות ,אשר הונפק עד ליום  31בדצמבר ,2009 ,יוכר עד למועד פרעונו הסופי
בתנאים בהם הוכר עד לפרסום חוזר זה.

ב.

הון משני נחות ,אשר הונפק מיום  1בינואר 2010 ,ואילך ,לא יוכר עם יישומה של
הדירקטיבה בישראל ,או מיום  31בינואר ,2013 ,לפי המוקדם.

ג.

מכשירי הון ראשוני מורכב ,מכשירי הון משני מורכב ומכשירי הון שלישוני מורכב,
אשר הונפקו מיום  1בינואר 2010 ,ואילך ,ואשר אושרו על ידי המפקח ,יוכרו עד למועד
פרעונם הסופי בתנאים בהם הונפקו ובהתאם למגבלות השיעורים החלים על הרבדים
השונים.

ד.

מכשירי הון ראשוני מורכב ,הון משני מורכב והון שלישוני מורכב ,אשר יונפקו ממועד
תחילתו של החוזר בתנאים הקבועים בו ,יוכרו במלואם עם יישומה של הדירקטיבה
בישראל עד למועד פרעונם.

בחודש מרס  2010פורסם מכתב הבהרה שענינו קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד על ידי
מבטח )להלן " -ההבהרה"(.
בהתאם להבהרה ,חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח לחלוקת
דיבידנד ,החל מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת  ,2009בכפוף לקיום הון עצמי כמפורט
בהבהרה וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים  2010ו ,2011-תוכנית שרות חוב מעודכנת
ומאושרת בידי דירקטוריון חברת ההחזקות המחזיקה בחברת הביטוח ,תוכנית פעולה
אופרטיבית לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון
חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד .יחד עם זאת נאמר בהבהרה כי חברה אשר סך
ההון העצמי שלה ,לאחר חלוקת הדיבידנד ,גבוה מ 110%-מהסכום הנדרש בהבהרה ,תהא
רשאית לחלק דיבידנד ללא צורך בקבלת אישורו מראש של המפקח ,ובלבד שמסרה למפקח
הודעה על כך וכן את המסמכים הנדרשים טרם חלוקת הדיבידנד .בתקופת הדוח חילקה
החברה דיבידנד בסך של  100מיליוני ש"ח ,לאחר שהודיעה על כך למפקח.
בחודש דצמבר  ,2011פרסם המפקח מכתב )להלן " -ההבהרה השנייה"( הכולל את
הקריטריונים המוזכרים בהבהרה בתוספת דרישה לאישור תוכנית שרות החוב גם על ידי
דירקטוריון חברת הביטוח וכן דרישה לפיה לאחר אישור המפקח יעמוד היחס המינימלי שבין
ההון העצמי הקיים לאחר חלוקת דיבידנד לבין הסכום הנדרש על שיעור של  .105%לגבי
חלוקת דיבידנד ללא צורך בקבלת אישור מראש של המפקח עודכן היחס שבין סך ההון
העצמי לאחר חלוקת הדיבידנד לבין הסכום הנדרש בהבהרה השנייה לשיעור של .115%
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ביום  10ביולי 2007 ,אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה ) Solvency IIלהלן -
"הדירקטיבה המוצעת"( .הדירקטיבה המוצעת מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת
להבטחת כושר הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד.
בהתאם לחוזר שפרסם המפקח ,בכוונתו ליישם את הוראות הדירקטיבה המוצעת לגבי חברות
ביטוח בישראל במועד יישומה במדינות החברות באיחוד האירופי .הדירקטיבה המוצעת
מבוססת על שלושה נדבכים :דרישות כמותיות ,דרישות איכותיות ודרישות גילוי .הקבוצה
החלה להיערך ליישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעו.

.6

בחודש יוני  2008פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה  IFRS -לצורך
חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח .מטרת החוזר הייתה לקבוע הוראות
לעניין אופן יישום תקנות ההון לגבי השקעות בחברות מוחזקות )לרבות חברות ביטוח
וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח( .על פי החוזר דרישות ההון לפי תקנות ההון
יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו .לצורך חישוב ההון המוכר לפי תקנות ההון ,ההשקעה
של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת וכן בחברות מוחזקות אחרות
תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלא.
לגבי ההון העצמי הכלול בתמצית הנתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של
החברה )להלן  -סולו( בהתאם להוראות החוזר האמור ,ראה נספח א' לדוחות הכספיים
המאוחדים.

.7

א(

בחודש פברואר  2009הודיע הממונה למנהלי חברות מנהלות של קרנות פנסיה ,כי
גישתו בנוגע להוצאות רכישה נדחות הינה שהוצאות רכישה נדחות הינן נכס לא מוכר
לצורך חישוב ההון העצמי המזערי הנדרש מחברות מנהלות )להלן  -גישת הממונה(.
עוד נאמר בהודעתו של הממונה ,כי בכוונתו לבצע תיקון להוראות התקנות הנוגעות
לדרישות ההון כך שישקפו את גישתו זו ועד לתיקון האמור יש לנהוג לפי הודעתו.
נכון ליום  31בדצמבר 2011 ,הכירה מבטחים פנסיה בדוחות הכספיים בהוצאות רכישה
נדחות בסך של כ 94 -מיליון ש"ח .בהתאם לגישת הממונה המפורטת לעיל ,נכון ליום
 31בדצמבר ,2011 ,ההון העצמי המזערי הנדרש ממבטחים פנסיה מסתכם לסך של כ-
 103מיליון ש"ח.

ב(

בחודש פברואר  2012פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הון
עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( ,התשע"ב2012-
ותקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון מס'  ,(2התשע"ב2012-
)להלן ביחד – התקנות החדשות(.
בהתאם לתקנות החדשות הורחבו דרישות ההון מחברות מנהלות והן כוללות דרישות
הון בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים ולהוצאות השנתיות ,אך לא פחות מהון עצמי
התחלתי בסך של  10מיליון ש"ח.
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון )להלן – הממונה( רשאי להורות על הפחתת
דרישות ההון או הגדלתן בהתחשב ,בין היתר ,בסיכונים המאפיינים את פעילותה של
החברה המנהלת ,ובלבד שהגדלת דרישות ההון תהיה לתקופה קצובה.
בהתאם לסמכותו ,פרסם הממונה בחודש פברואר  ,2012חוזר שעיקריו מתן הקלות
בדרישות ההון לחברות מנהלות מסוימות.
חברה מנהלת נדרשת להעמיד הון נוסף בגין חברות מנהלות נשלטות ובגין סכום
הנכסים המוחזקים בניגוד להוראות דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש הכלולות
בתקנות החדשות.
כמו כן כוללות התקנות החדשות דרישה להחזקת נכסים נזילים בשיעור של 50%
לפחות מההון העצמי המזערי הנדרש.
חברה מנהלת תהיה רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגובה
ההון העצמי הנדרש ממנה לפי התקנות החדשות.
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.7

ב(

.8

בחודש אוקטובר  ,2010נתקבלה הנחיה מהמפקח בדבר התייחסות לחריגות בתחום
ההשקעות .בהנחיה נקבע כי חריגות פאסיביות הנובעות משינוי דירוג או רכישה עצמית,
יתוקנו לפי הכללים הבאים:
א.
חריגה בנייר ערך סחיר תתוקן בתוך  50ימי עסקים.
חריגה באג"ח לא סחיר הנסחר במערכת רצף מוסדיים ,שהמח"מ שלו אינו עולה על 3
ב.
שנים ,לרבות אג"ח לא סחיר שאינו נסחר במערכת רצף מוסדיים וכן פיקדון ,ניתן
להחזיקם עד למועד הפידיון.
חריגה באג"ח לא סחיר הנסחר במערכת רצף מוסדיים ,שהמח"מ שלו עולה על  3שנים,
ג.
תתוקן בתוך  6חודשים.

בהתאם לתקנות נקבעה הוראת מעבר לפיה ,חברה מנהלת תהיה חייבת להגדיל את
הונה העצמי ,כהגדרתו בתקנות ,בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לפי התקנות לפני
התיקון ולאחריו )להלן  -ההפרש( .ההפרש יחושב לכל מועד דיווח של הדוח הכספי.
עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום  31במרס 30% - 2012 ,מההפרש;
עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום  31בדצמבר 60% - 2012 ,מההפרש;
עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום  31בדצמבר 80% - 2013 ,מההפרש;
עד ליום  31בדצמבר 2014 ,יושלם מלוא ההפרש.
על פי התקנות החדשות ,אילו היו מיושמות במלואן ללא התחשבות באבני הדרך,
תקטן דרישת ההון במבטחים פנסיה ב 23 -מיליוני ש"ח ותגיע לסך של כ 80 -מיליוני
ש"ח לעומת ההון הנדרש ערב תיקון התקנות .בהתחשב בהון הקיים של מבטחים
פנסיה ליום  31בדצמבר ,2011 ,למבטחים פנסיה עודפי הון בסך של כ 26 -מיליוני ש"ח.
ראה בנוסף באור  36להלן.

ד.

חריגה בנייר ערך בהסדר חוב תתוקן בתוך  50ימי עסקים מתום תקופה של שלושה
חודשים ממועד גיבוש ו/או יישום הסדר חוב.

אי תיקון החריגות כאמור יגרור החזר דמי ניהול בקרן פנסיה או סיווג כנכס לא מוכר בחברות
הביטוח.
למרות האמור לעיל ,במכתב ששלח המפקח למנהלי הגופים המוסדיים ,נקבע כי השקעות של
גופים מוסדיים באירלנד ,לא תיחשבנה כהחזקה העומדת בניגוד לתקנות ההשקעה ולתקנות
מס הכנסה במשך תקופה של ששה חודשים שתחילתה ביום  21בפברואר.2011 ,
בהמשך למכתב הקודם ,שלח המפקח מכתב נוסף ,אשר על פיו הוארכה התקופה כאמור
בששה חודשים נוספים החל מיום  14באוגוסט ,2011 ,לאחר תאריך הדיווח ,ביום 14
בפברואר 2012 ,האריך המפקח את התקופה בשלושה חודשים נוספים.
נכון לתאריך הדיווח לחברה חריגות פאסיביות בסך של כ 24 -מיליוני ש"ח בנכסים המוחזקים
כנגד התחייבויות תלויות תשואה וסך של כ 1.2 -מיליוני ש"ח בנוסטרו.
.9

ביום  15בפברואר ,2012 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת מבטחים פנסיה כדיבידנד בעין
לחברה האם כמפורט בביאור  36להלן .הערך בספרי החברה של ההשקעה במבטחים פנסיה
ליום  31בדצמבר 2011 ,הינו כ 615 -מיליוני ש"ח .לחלוקה הנ"ל אין השפעה מהותית על עודף
ההון של מנורה ביטוח.
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

2011

 31בדצמבר
2010
2011
ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2010
ברוטו

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח:
חוזי ביטוח
חוזי השקעה

2010

2011
שייר

4,786,657
5,738

4,581,184
26,203

118,434
-

105,044
-

4,668,223
5,738

4,476,140
26,203

4,792,395

4,607,387

118,434

105,044

4,673,961

4,502,343

בניכוי סכומים המופקדים בחברה
במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת
לעובדי הקבוצה

)(16,547

)(16,316

-

-

)(16,547

)(16,316

סך הכל ביטוח חיים וחיסכון
ארוך טווח

4,775,848

4,591,071

118,434

105,044

4,657,414

4,486,027

חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח
בריאות

588,811

540,775

286,560

259,965

302,251

280,810

חוזי ביטוח הכלולים במגזר
ביטוח כללי

4,525,876

4,332,706

966,516

972,332

3,559,360

3,360,374

סה"כ התחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה
שאינם תלויי תשואה

9,890,535

9,464,552

90

1,371,510

1,337,341

8,519,025

8,127,211
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
2011

 31בדצמבר
2010
2011
ביטוח משנה
באלפי ש"ח

2010
ברוטו

2010

2011
שייר

ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח:
חוזי ביטוח
חוזי השקעה

10,631,622
1,177,355

10,817,331
1,108,792

-

-

10,631,622
1,177,355

10,817,331
1,108,792

11,808,977

11,926,123

-

-

11,808,977

11,926,123

בניכוי סכומים המופקדים
בחברה במסגרת תוכנית
הטבה מוגדרת לעובדי
הקבוצה

)(63,797

)(62,739

-

-

)(63,797

)(62,739

סך הכל ביטוח חיים וחיסכון
ארוך טווח

11,745,180

11,863,384

-

-

11,745,180

11,863,384

חוזי ביטוח הכלולים במגזר בריאות

45,811

45,424

-

-

45,811

45,424

סה"כ התחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה תלויי
תשואה

11,790,991

11,908,808

-

-

11,790,991

11,908,808

בחוזי ביטוח תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים או צמודים לתשואה שמניבות
השקעות מסויימות של החברה בניכוי דמי ניהול .חוזים אלה כוללים ,בין היתר ,תוכניות ביטוח
המזכות/מחייבות את המבוטח בבונוס/מאלוס לפי תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות המשתתפות
ברווחי השקעה של החברה .בחוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המבוטח אינם
תלויים ברווח או ההפסד מההשקעות שביצעה החברה.
ההבחנה בין חוזים תלויי תשואה לבין חוזים שאינם תלויי תשואה נעשית ברמת הכיסוי הבודד ,כך שישנן
פוליסות ביטוח עם מספר כיסויים אשר חלקם תלויי תשואה וחלקם אינם תלויי תשואה.
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי
א' .1ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים:
 31בדצמבר
2010

2011

2011

ברוטו
ענף רכב חובה
הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(
תביעות תלויות
סך ענף רכב חובה )ראה ג' 3ו -ג' 4להלן(

2010

2011

ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2010
שייר

280,670
199,971
1,980,351
2,460,992

262,020
161,660
1,941,574
2,365,254

10,113
182,537
192,650

41,033
7,383
165,276
213,692

280,670
189,858
1,797,814
2,268,342

220,987
154,277
1,776,298
2,151,562

ענפי חבויות
הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(
הפרשה לפרמיה בחסר
תביעות תלויות
סך ענפי חבויות
סך בענפי רכב חובה וחבויות )ראה ג' 1ו -ג'2
להלן(

94,552
269,505
1,688
639,467
1,005,212

99,521
273,420
1,310
615,236
989,487

44,826
144,571
156,360
345,757

55,308
139,818
133,499
328,625

49,726
124,934
1,688
483,107
659,455

44,213
133,602
1,310
481,737
660,862

3,466,204

3,354,741

538,407

542,317

2,927,797

2,812,424

ענפי רכוש ואחרים
הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
הפרשה לפרמייה בחסר
תביעות תלויות
סך ענפי רכוש ואחרים )ראה ב' להלן(

610,803
28,241
424,775
1,063,819

575,839
4,544
402,595
982,978

190,213
5,412
232,484
428,109

205,739
224,276
430,015

420,590
22,829
192,291
635,710

370,100
4,544
178,319
552,963

יתרה בגין צרוף עסקים
ענפי חבויות
סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח
הכלולים במגזר ביטוח כללי

)(4,147

)(5,013

-

-

)(4,147

)(5,013

4,525,876

4,332,706

966,516

972,332

3,559,360

3,360,374

הוצאות רכישה נדחות:
ענף רכב חובה
ענפי חבויות
ענפי רכוש ואחרים

26,060
20,961
153,061

25,454
22,357
146,725

9,732
47,261

3,915
11,672
52,933

26,060
11,229
105,800

21,539
10,685
93,792

200,082

194,536

56,993

68,520

143,089

126,016

)(946

)(946

-

-

)(946

)(946

סך-הכל הוצאות רכישה נדחות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
בניכוי הוצאות רכישה נדחות:

199,136

193,590

56,993

68,520

142,143

125,070

ענף רכב חובה

2,434,932

2,339,800

192,650

209,777

2,242,282

2,130,023

ענפי רכוש ואחרים

981,050
910,758
4,326,740

963,063
836,253
4,139,116

336,025
380,848
909,523

316,953
377,082
903,812

645,025
529,910
3,417,217

646,110
459,171
3,235,304

יתרה בגין צרוף עסקים
ענפי חבויות

ענפי חבויות
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
א' .2התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן:

2011

 31בדצמבר
2010
2011
ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2010
ברוטו

2010

2011
שייר

הערכות אקטואריות:
דר' אברהם לוונגליק
מר ניר הרמתי

2,873,985
97,877

2,765,282
85,725

508,759
16,050

453,832
14,936

2,365,226
81,827

2,311,450
70,789

סה"כ הערכות אקטואריות

2,971,862

2,851,007

524,809

468,768

2,447,053

2,382,239

הפרשות על בסיס הערכות
אחרות:
הערכת מחלקת
תביעות בגין התביעות
התלויות הידועות

94,641

105,408

46,904

50,274

47,737

55,134

תוספת לתביעות התלויות
בגין תביעות שאירעו
אך טרם דווחו )(IBNR

6,093

5,963

3,940

2,905

2,153

3,058

הפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה
הערכות אחרות

986,025
1,926

937,380
2,881

235,039
1,140

302,080
1,104

750,986
786

635,300
1,777

עודף הכנסות על הוצאות
)צבירה(

469,476

435,080

154,684

147,201

314,792

287,879

4,530,023

4,337,719

966,516

972,332

3,563,507

3,365,387

יתרה בגין צרוף עסקים

)(4,147

)(5,013

-

-

)(4,147

)(5,013

סה"כ ההתחייבויות בגין
חוזי ביטוח הכלולים
במגזר ביטוח כללי

4,525,876

4,332,706

93

966,516

972,332

3,559,360

3,360,374
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ב'.

תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי ,בניכוי הוצאות רכישה נדחות:
.1

ענפי רכב חובה וחבויות
2011

 31בדצמבר
2010
2011
ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2010
ברוטו

2010

2011
שייר

יתרה לתחילת השנה

3,302,862

3,036,740

526,730

359,397

2,776,132

2,677,343

עלות התביעות המצטברת
בגין שנת חיתום שוטפת

675,090

664,382

69,785

155,235

605,305

509,147

שינוי ביתרות לתחילת שנה
כתוצאה מהצמדה למדד

78,030

70,001

12,296

8,257

65,734

61,744

שינוי באומדן עלות התביעות
המצטברת בגין שנות
חיתום קודמות

)(131,242

)(108,578

)(48,041

)(6,594

)(83,201

)(101,984

סך השינוי בעלות התביעות
המצטברת

621,878

625,805

34,040

156,898

587,838

468,907

תשלומים לישוב תביעות
במהלך השנה:
בגין שנת חיתום שוטפת
בגין שנות חיתום קודמות

9,541
534,479

9,762
504,443

2,848
36,730

3,654
34,758

6,693
497,749

6,108
469,685

סך תשלומים לתקופה

544,020

514,205

39,578

38,412

504,442

475,793

צבירה בגין שנת חיתום שוטפת
צבירה שנזקפה לרווח בגין
שנת החיתום ששוחררה
יתרת השינוי בצבירה

88,873

67,357

22,294

30,707

66,579

36,650

)(171,186
116,709

)(75,100
153,577

)(55,845
41,034

)(13,536
31,676

)(115,341
75,675

)(61,564
121,901

סך שינוי בצבירה לתקופה

34,396

145,834

7,483

48,847

26,913

96,987

שינוי עקב צירוף עסקים

866

8,688

-

-

866

8,688

יתרה לסוף השנה

3,415,982

3,302,862

528,675

526,730

2,887,307

2,776,132

.1

יתרות הפתיחה והסגירה כוללות :תביעות תלויות ,הפרשה לפרמיה בחסר ,צבירה ,פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי
הוצאות רכישה נדחות.

.2

עלות התביעות המצטברת ) (Ultimateהינה :יתרת תביעות תלויות )ללא צבירה( ,הפרשה לפרמיה בחסר ,פרמיה
שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות
לישוב תביעות.

.3

התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות( בייחוס לשנות החיתום.
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ב'.

תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי ,בניכוי הוצאות רכישה נדחות
)המשך(:
.2

ענפי רכוש ואחרים
2010

2011
ברוטו

 31בדצמבר
2010
2011
ביטוח משנה
אלפי ש"ח

2010

2011
שייר

יתרה לתחילת השנה

836,253

758,100

377,082

299,402

459,171

458,698

עלות התביעות המצטברת
בגין שנת חיתום שוטפת

957,501

937,843

312,653

342,227

644,848

595,616

שינוי בעלות התביעות
המצטברות בגין אירועים
שקדמו לשנת הדוח

6,045

)(7,679

)(4,743

3,036

10,788

)(10,715

963,546

930,164

307,910

345,263

655,636

584,901

תשלומים לישוב תביעות
במהלך השנה:
בגין אירועים של שנת הדוח
בגין אירועים שקדמו לשנת
הדוח

677,435

641,735

183,445

185,111

493,990

456,624

263,931

229,223

116,257

92,289

147,674

136,934

סך תשלומים

941,366

870,958

299,702

277,400

641,664

593,558

שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם
הורווחה ,נטו מהוצאות
רכישה נדחות
שינוי בהפרשה לפרמיה בחסר
יתרה לסוף השנה

28,628
23,697

14,403
4,544

)(9,854
5,412

9,817
-

38,482
18,285

4,586
4,544

910,758

836,253

380,848

377,082

529,910

459,171

.1

יתרות הפתיחה והסגירה כוללות :תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר ,פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי
הוצאות רכישה נדחות.

.2

עלות התביעות המצטברת בגין אירועים בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת
סך תשלומי התביעות בתקופת הדוח לרבות הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות.

.3

תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח ובתוספת השינוי
ביתרת תביעות תלויות בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח.

.4

התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן )הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(
בייחוס לשנות הנזק.
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התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ג'.1

בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,ברוטו ,בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות ליום  31בדצמבר:2011 ,
שנת חיתום

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

סה"כ

אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2011
תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
עלות תביעות מצטברות ,ליום  31בדצמבר 2011
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר 2011
סה"כ התחייבויות ביטוחיות

6,930
47,045
85,886
116,693
153,578
176,341
199,918
219,334
234,827
245,966

8,940
58,496
115,830
174,874
226,800
280,180
308,988
331,635
356,507

11,175
78,299
165,891
235,958
294,991
350,808
387,178
421,826

14,824
95,853
187,868
276,657
357,119
424,851
487,206

16,063
105,432
195,809
279,663
372,260
435,073

16,408
190,563
286,564
376,955
462,844

16,235
98,499
196,870
278,162

14,880
79,277
176,408

10,012
62,108

9,542

342,132
370,392
401,159
278,720
277,349
284,589
288,068
292,048

491,186
539,676
569,655
407,531
413,219
416,403
412,937
420,840

648,001
705,670
736,075
505,207
522,840
520,333
518,699
513,372

692,387
769,842
790,233
633,303
630,469
639,165
630,780

685,237
764,186
771,047
674,839
689,779
668,026

703,348
802,473
841,311
787,183
790,625

696,478
792,278
809,978
644,736

695,642
810,066
825,333

656,077
759,651

763,963

417,757

283,663
281,770
)(3,050

)(10,226

)(8,165

2,523

6,813

)(3,442

)(15,547

)(1.09%

)(2.51%

)(1.62%

0.40%

1.01%

)(0.44%

)(0.47%

281,770
245,966

417,757
356,507

513,372
421,826

630,780
487,206

668,026
435,073

790,625
462,844

644,736
278,162

825,333
176,408

759,651
62,108

763,963
9,542

6,296,013
2,935,642

35,804

61,250

91,546

143,574

232,953

327,781

366,574

648,925

697,543

754,421

3,360,371
55,611

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת  2001ויתרה בגין צירוף עסקים

3,415,982

סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום  31בדצמבר 2011

*(
**(

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :18

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ג'.2

בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,בשייר עצמי ,בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות ליום  31בדצמבר:2011 ,
שנת חיתום

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

סה"כ

אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2011
תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
עלות תביעות מצטברות ,ליום  31בדצמבר 2011
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר 2011
סה"כ התחייבויות ביטוחיות

6,610
42,439
79,103
107,323
137,763
159,094
180,547
194,272
205,656
216,803

8,346
55,024
106,122
158,888
208,013
258,900
286,184
308,467
332,963

9,996
74,404
159,385
229,087
285,485
335,846
371,137
405,694

13,243
91,499
182,738
269,594
348,111
413,991
474,696

15,159
102,609
192,231
275,506
367,852
429,051

15,779
112,261
206,913
295,958
379,302

15,533
94,468
188,919
269,635

13,285
74,636
163,358

6,266
47,352

6,694

279,681
292,883
323,190
252,112
246,864
251,935
255,482
258,016
250,545
249,510
2,602

406,275
469,565
490,884
369,006
382,148
386,940
384,694
381,857
380,953

599,456
649,737
679,275
483,855
500,732
497,424
495,856
492,359

630,278
693,723
713,307
614,245
608,708
618,608
609,379

611,505
685,493
694,436
637,764
643,336
625,160

619,376
679,629
703,715
654,058
662,149

620,068
697,090
714,412
610,582

594,369
698,364
713,275

465,574
559,232

671,884

)(11,947

)(8,504

4,866

12,604

)(8,091

)(8,470

1.03%

)(3.24%

)(1.76%

0.79%

1.98%

)(1.24%

)(0.28%

249,510
216,803

380,953
332,963

492,359
405,694

609,379
474,696

625,160
429,051

662,149
379,302

610,582
269,635

713,275
163,358

559,232
47,352

671,884
6,694

5,574,483
2,725,548

32,707

47,990

86,665

134,683

196,109

282,847

340,947

549,917

511,880

665,190

2,848,935
38,372

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת  2001ויתרה בגין צירוף עסקים

2,887,307

סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום  31בדצמבר 2011

*(
**(

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :18

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ג' .3בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,ברוטו ,בענפי ביטוח רכב חובה ליום  31בדצמבר:2011 ,
שנת חיתום

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

סה"כ

אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2011
תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
עלות תביעות מצטברות ,ליום  31בדצמבר 2011
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר 2011
סה"כ התחייבויות ביטוחיות

6,145
38,417
69,198
92,181
117,842
134,280
148,434
162,786
171,661
178,280

6,665
48,968
100,007
151,868
196,317
240,048
263,635
281,362
301,403

8,773
68,955
145,697
206,179
254,990
297,188
327,496
355,031

11,938
85,694
167,985
246,990
315,813
370,018
416,043

12,109
88,622
168,917
236,853
317,083
366,060

13,513
89,192
173,138
246,327
310,756

13,022
82,326
160,598
225,947

11,451
65,714
145,545

4,880
48,316

4,226

220,213
235,165
263,253
206,191
203,085
203,979
208,803
209,966
202,171
202,367
3,824

325,831
383,655
409,858
336,496
335,501
341,431
341,471
339,894
337,080

470,943
524,999
547,774
420,271
429,731
431,741
431,539
425,616

493,182
558,298
568,495
522,371
515,515
530,110
515,204

466,641
538,499
533,957
512,096
525,974
509,369

474,244
555,661
570,588
543,051
537,483

474,137
562,635
574,052
492,218

492,915
606,083
618,811

458,170
556,895

565,861

)(584

)(5,345

7,167

2,727

5,568

13,357

1.85%

)(0.17%

)(1.27%

1.37%

0.53%

1.03%

0.52%

202,367
178,280

337,080
301,403

425,616
355,031

515,204
416,043

509,369
366,060

537,483
310,756

492,218
225,947

618,811
145,545

556,895
48,316

565,861
4,226

4,760,904
2,351,607

24,087

35,677

70,585

99,161

143,309

226,727

266,271

473,266

508,579

561,635

2,409,297
25,635

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 2001

2,434,932

סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום  31בדצמבר 2011

*(
**(

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :18

התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי )המשך(
ג'.4

בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות ,בשייר עצמי ,בענפי ביטוח רכב חובה ליום  31בדצמבר:2011 ,
שנת חיתום

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

סה"כ

אלפי ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2011
תביעות ששולמו )מצטבר( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים( בסוף השנה:
לאחר שנה ראשונה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
לאחר שש שנים
לאחר שבע שנים
לאחר שמונה שנים
לאחר תשע שנים
לאחר עשר שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה **(
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים
עלות תביעות מצטברות ,ליום  31בדצמבר 2011
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר 2011
סה"כ התחייבויות ביטוחיות

5,838
36,532
65,222
86,892
111,433
126,858
140,691
151,389
158,253
164,937

6,665
48,968
94,123
140,819
182,602
224,618
247,054
264,552
284,547

8,773
68,955
145,697
206,179
253,710
295,521
324,901
353,104

11,938
85,694
167,985
246,625
313,991
366,749
411,692

12,109
88,622
168,917
236,853
317,049
365,248

13,513
89,192
173,138
246,233
308,738

13,022
82,326
160,598
225,947

11,451
65,714
143,790

4,135
40,343

4,226

301,325
376,569
390,284
307,697
315,431
321,579
322,103
320,962
319,164

462,857
514,263
537,006
413,799
423,336
425,246
425,175
420,945

484,621
544,681
555,250
516,312
509,444
523,272
509,417

458,716
526,793
522,755
504,710
512,767
498,182

463,599
533,312
545,059
509,231
508,384

462,226
539,637
551,567
479,422

479,530
581,911
595,142

364,405
455,912

555,043

209,963
219,465
246,589
192,784
189,056
189,150
193,568
192,465
185,976
186,702
6,082

)(11,467

)(7,146

6,895

6,528

847

1,739

3.15%

)(3.73%

)(1.73%

1.34%

1.29%

0.17%

0.07%

186,702
164,937

319,164
284,547

420,945
353,104

509,417
411,692

498,182
365,248

508,384
308,738

479,422
225,947

595,142
143,790

455,912
40,343

555,043
4,226

4,528,313
2,302,572

21,765

34,617

67,841

97,725

132,934

199,646

253,475

451,352

415,569

550,817

2,225,741
16,541

תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 2001

2,242,282

סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום  31בדצמבר 2011

*(
**(

הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים.
עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית )הראשונה לאחר שחרור הצבירה( להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
א.

פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות
נתונים ליום
 31בדצמבר2011 ,

)א(

)ב(

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות
נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה
משנת 2004
תלוי
שאינו תלוי
עד שנת
עד שנת
תשואה
תשואה
2003
(1) 1990
באלפי ש"ח

פוליסות ללא מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה בודדת
פרט

סה"כ

קבוצתי

לפי חשיפה ביטוחית:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח:
קצבה ללא מקדמים מובטחים

-

-

-

-

-

-

-

קצבה עם מקדמים מובטחים:
עד חודש מאי 2001
מחודש יוני 2001
קצבה בתשלום
הוני )ללא אופציה לקצבה(
מרכיבי סיכון אחרים

1,561,778
107,810
2,156,121
80,196

3,855,501
660,870
98,734
3,481,472
361,308

174,949
-

1,640,987
5,171
588,978
261,030

271,428

31,602

5,417,279
2,301,857
386,664
6,226,571
1,005,564

סה"כ בגין חוזי ביטוח

3,905,905

8,457,885

174,949

2,496,166

271,428

31,602

15,337,935

התחייבויות בגין חוזי השקעה

3,898

2,843

1,840

1,174,512

-

-

1,183,093

סה"כ בביטוח חיים

3,909,803

8,460,728

176,789

3,670,678

271,428

31,602

16,521,028

לפי חשיפה פיננסית:
שאינו תלוי תשואה
תלוי תשואה

3,858,702
51,101

199,717
8,261,011

176,789
-

260,796
3,409,882

248,242
23,186

31,602
-

4,775,848
11,745,180

סה"כ

3,909,803

8,460,728

176,789

3,670,678

271,428

31,602

16,521,028

100

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
א.

פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות )המשך(
נתונים ליום
 31בדצמבר2010 ,

)א(

)ב(

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות
נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה
משנת 2004
תלוי
שאינו תלוי
עד שנת
עד שנת
תשואה
תשואה
2003
(1) 1990
באלפי ש"ח

פוליסות ללא מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה בודדת
פרט

סה"כ

קבוצתי

לפי חשיפה ביטוחית:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח:
קצבה ללא מקדמים מובטחים

-

-

-

-

-

-

-

קצבה עם מקדמים מובטחים:
עד חודש מאי 2001
מחודש יוני 2001
קצבה בתשלום
הוני )ללא אופציה לקצבה(
מרכיבי סיכון אחרים

1,456,398
67,078
2,178,817
87,279

3,968,560
614,509
88,049
3,872,137
363,617

171,095
-

1,328,770
641,512
223,020

224,394

34,225

5,424,958
1,943,279
326,222
6,692,466
932,535

סה"כ בגין חוזי ביטוח

3,789,572

8,906,872

171,095

2,193,302

224,394

34,225

15,319,460

התחייבויות בגין חוזי השקעה

23,410

9,144

2,793

1,099,648

-

-

1,134,995

סה"כ בביטוח חיים

3,812,982

8,916,016

173,888

3,292,950

224,394

34,225

16,454,455

לפי חשיפה פיננסית:
שאינו תלוי תשואה
תלוי תשואה

3,758,410
54,572

202,935
8,713,081

173,888
-

221,854
3,071,096

199,759
24,635

34,225
-

4,591,071
11,863,384

סה"כ

3,812,982

8,916,016

173,888

3,292,950

224,394

34,225

16,454,455
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
ב.

פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות
נתונים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2011 ,
עד שנת
1990

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות
נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה
משנת 2004
שאינו תלוי
עד שנת
תלוי תשואה
תשואה
2003
אלפי ש"ח

פוליסות ללא מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה בודדת
קבוצתי

פרט

סה"כ

פרמיות ברוטו:
50,404
28,507
21,739

59,214
363,329
197,857

55
-

582,472
78,383

289,333

9,768

109,618
974,363
597,080

מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר
סה"כ

100,650

620,400

55

660,855

289,333

9,768

1,681,061

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
ישירות לעתודות ביטוח

3

56

6

407,629

-

-

407,694

מרווח פיננסי כולל דמי ניהול

14,463

52,220

)(4,279

42,012

-

-

104,416

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים

29,678

)(25,607

)(4,054

)(112,246

1,177

)(114

)(111,166

קיזוזים והתאמות
רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים לאחר
קיזוזים והתאמות

-

)(2,415

-

-

-

-

)(2,415

29,678

)(28,022

)(4,054

)(112,246

1,177

)(114

)(113,581

הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

)(8,689

)(1,106

)(659

)(1,397

)(745

)(157

)(12,753

סך כל הרווח )ההפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים

20,989

)(29,128

)(4,713

)(113,643

432

)(271

)(126,334

רווח מפנסיה

90,986

סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

)(35,348

פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח עסק חדש )(2

201

1,337

-

144,545

48,130

-

194,213

פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

611

6,157

55

86,932

-

-

93,755

פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה עסק חדש

-

-

-

17,707

-

-

17,707

פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

-

-

-

351,379

-

-

351,379

העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

-

-

-

25,682

-

-

25,682

העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

40

25,246

-

37,377

-

-

62,663

הערות:
)(1
)(2
)(3

המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.
הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש ,אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית.
המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות.
המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל )לרבות רווח כולל אחר( לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה
כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות .בחוזים תלויי תשואה ,המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה
והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוח.
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות )המשך(
ב.
נתונים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2010 ,
עד שנת
(1) 1990

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות
נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה
משנת 2004
שאינו תלוי
עד שנת
תלוי תשואה
תשואה
2003
אלפי ש"ח

פוליסות ללא מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה בודדת
קבוצתי

פרט

סה"כ

פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר

50,501
35,049
6,100

61,861
364,261
205,493

124,738
-

462,740
103,126

268,973

18,051

112,362
986,788
601,743

סה"כ

91,650

631,615

124,738

565,866

268,973

18,051

1,700,893

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
ישירות לעתודות ביטוח

3

111

9

399,511

-

-

399,634

מרווח פיננסי כולל דמי ניהול

71,006

159,455

)(13,290

33,870

-

-

251,041

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים

57,037

57,637

)(13,832

)(84,485

47,259

2,047

65,663

קיזוזים והתאמות

-

)(2,183

-

-

-

-

)(2,183

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות

57,037

55,454

)(13,832

)(84,485

47,259

2,047

63,480

רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

16,030

874

-

982

663

116

18,665

סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים

73,067

56,328

)(13,832

)(83,503

47,922

2,163

82,145
99,774

רווח מפנסיה

181,919

סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח – עסק חדש )(2

195

1,786

-

125,400

50,258

-

177,639

פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

51

4,993

124,738

62,818

-

-

192,600

פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה – עסק חדש

-

-

-

28,996

-

-

28,996

פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

-

-

-

352,578

-

-

352,578

הערות:
)(1
)(2
)(3

המוצרים שהונפקו עד לשנת ) 1990לרבות הגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם/בחלקם באגרות חוב מיועדות.
הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש ,אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית.
המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות.
המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות )לרבות רווח כולל אחר( בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה
כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות .בחוזים תלויי תשואה ,המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה
והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוח.
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
ב.

פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות )המשך(
נתונים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2009 ,
עד שנת
(1) 1990

פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות
נספחים( לפי מועד הנפקת הפוליסה
משנת 2004
שאינו תלוי
עד שנת
תלוי תשואה
תשואה
2003
אלפי ש"ח

פוליסות ללא מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה בודדת
קבוצתי

פרט

סה"כ

פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר

61,407
30,378
17,425

70,805
383,439
217,680

36,328
-

352,493
97,629

239,710

30,213

132,212
802,638
602,657

סה"כ

109,210

671,924

36,328

450,122

239,710

30,213

1,537,507

תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
ישירות לעתודות ביטוח

46

606

38

237,192

-

-

237,882

מרווח פיננסי כולל דמי ניהול

136,016

55,633

6,397

23,674

-

-

221,720

רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים

107,279

)(47,712

6,064

)(36,410

50,575

20,952

100,748

קיזוזים והתאמות
רווח )הפסד( מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות
רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים
סך כל הרווח )הפסד( הכולל מעסקי ביטוח חיים

107,279
69,970
177,249

)(1,827
)(49,539
)(49,539

6,064
6,064

)(36,410
)(36,410

50,575
517
51,092

20,952
538
21,490

)(1,827
98,921
71,025
169,946
93,270

רווח מפנסיה

263,216

סה"כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
131

3,126

-

125,355

54,270

-

182,882

פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

599

5,183

34,657

33,810

-

-

74,249

פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה – עסק חדש

-

-

-

18,819

-

-

18,819

פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

-

-

-

174,334

-

-

174,334

פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח – עסק חדש )(2
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
ג.

מידע נוסף אודות התחייבויות תלויות תשואה
ליום
 31בדצמבר
2011
התחייבויות
תלויות
תשואה

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2011
גמלאות
תביעות
פרמיות/
תקבולים ותום תקופה פדיונות
אלפי ש"ח

בגין פוליסות שהונפקו בין :1991-2003
קרן ט'
קרן י'
בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
חוזי השקעה

405,859
7,926,598
2,235,368
1,177,355

18,789
888,105
660,679
407,685

12,469
228,821
62,715
-

17,824
316,744
157,319
280,768

סך הכל

11,745,180

1,975,258

304,005

772,655

ליום
 31בדצמבר
2010
התחייבויות
תלויות
תשואה

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2010
גמלאות
תביעות
פרמיות/
תקבולים ותום תקופה פדיונות
אלפי ש"ח

בגין פוליסות שהונפקו בין :1991-2003
קרן ט'
קרן י'
בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
חוזי השקעה

443,529
8,341,263
1,969,800
1,108,792

18,308
886,786
540,937
399,622

7,588
214,401
46,568
-

15,855
326,248
141,293
186,951

סך הכל

11,863,384

1,845,653

268,557

670,347
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באור - :19

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )המשך(
ד.

מידע אודות תשואה ודמי ניהול בגין התחייבויות תלויות תשואה

תשואה שנתית נומינלית ברוטו
2011
קרן י'

)(5.67

מסלול כללי
בפוליסות החל
משנת 2004

)(5.57

2010
11.63

11.63

2009
40.53

40.53

2008
באחוזים
)(23.12

)(23.12

2007
6.92

6.92

תשואה שנתית
ממוצעת
נומינלית  5שנים
אחרי דמי
לפני דמי
ניהול
ניהול
4.00

4.02

5.73

2.68

דמי ניהול לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2011
באלפי ש"ח
52,220

159,455

55,632

30,824

25,196

18,443

אחר

11,188

8,674

5,232

סך הכל

94,232

193,325

79,307
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח )המשך(
ה.

מידע אודות העברות כספים
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח
העברות לחברה מגופים אחרים:
העברות מחברות ביטוח אחרות
העברות מקרנות פנסיה
העברות מקופות גמל

19,337
1,511
4,834

סך הכל העברות לחברה

25,682

העברות מהחברה לגופים אחרים:
העברות לחברות ביטוח אחרות
העברות לקרנות פנסיה
העברות לקופות גמל
סך הכל העברות מהחברה

39,131
11,335
12,197
62,663

העברות נטו

)(36,981

ההעברות מתייחסות לביטוח חיים ואינן מתייחסות לנכסי קרנות פנסיה אשר אינם כלולים בדוחות
הכספיים המאוחדים.
באור - :20

נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות
א.

פירוט ההתחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה פיננסית
הנתונים הכלולים בכל אחד מהטורים בטבלאות שלהלן הינם בגין הפוליסה העיקרית והכיסויים
הנוספים המצורפים אליה.
נתונים ליום  31בדצמבר2011 ,
סיעודי
פרט

אחר *(

קבוצתי

סה"כ

אלפי ש"ח
תלוי תשואה
אינו תלוי תשואה

45,811
388,552

3,711

196,548

45,811
588,811

סה"כ

434,363

3,711

196,548

634,622

פרט

נתונים ליום  31בדצמבר2010 ,
סיעודי
אחר *(
קבוצתי
אלפי ש"ח

סה"כ

תלוי תשואה
אינו תלוי תשואה

45,424
365,768

4,555

170,452

45,424
540,775

סה"כ

411,192

4,555

170,452

586,199

*(

החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך והכיסוי המהותי ביותר הכלול
בביטוח בריאות אחר הינו הוצאות רפואיות.
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות )המשך(
ב.

פירוט ההתחייבויות ברוטו בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחית
נתונים ליום  31בדצמבר2011 ,
סיעודי
קבוצתי

פרט
קצבה בתשלום
מרכיבי סיכון אחרים

44,679
389,684

1,872
1,839

אלפי ש"ח
167,654
28,894

214,205
420,417

סה"כ

434,363

3,711

196,548

634,622

*(

החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך והכיסוי המהותי ביותר הכלול
בביטוח בריאות אחר הינו הוצאות רפואיות.

פרט
קצבה בתשלום
מרכיבי סיכון אחרים

43,654
367,538

סה"כ

411,192

*(

ג.

אחר *(

סה"כ

נתונים ליום  31בדצמבר2010 ,
סיעודי
אחר *(
קבוצתי
אלפי ש"ח
145,462
2,756
24,990
1,799
4,555

170,452

סה"כ
191,872
394,327
586,199

החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך והכיסוי המהותי ביותר הכלול
בביטוח בריאות אחר הינו הוצאות רפואיות.

פירוט התוצאות לפי פוליסות
נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
סיעודי
סה"כ
אחר
קבוצתי
פרט
אלפי ש"ח
פרמיות ברוטו

56,896

724

(* 268,309

325,929

רווח מעסקי ביטוח בריאות
הפסד כולל אחר מעסקי
ביטוח בריאות
סך כל הרווח הכולל מעסקי
ביטוח בריאות

20,909

1,402

28,979

51,290

)(2,245

)(16

)(1,983

)(4,244

18,664

1,386

26,996

47,046

פרמיה משונתת  -עסק חדש

4,524

-

31,663

36,187

*(

מתוך זה פרמיות פרט בסך של  239,625אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בסך  28,684אלפי ש"ח.
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נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות )המשך(
ג.

פירוט התוצאות לפי פוליסות )המשך(
נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
סיעודי
סה"כ
אחר
קבוצתי
פרט
אלפי ש"ח
פרמיות ברוטו
רווח )הפסד( מעסקי ביטוח
בריאות
רווח כולל אחר מעסקי
ביטוח בריאות
סך כל הרווח )ההפסד(
הכולל מעסקי ביטוח
בריאות
פרמיה משונתת  -עסק
חדש
*(

49,548

859

(* 261,921

312,328

)(6,813

)(972

19,611

11,826

1,605

19

193

1,817

)(5,208

)(953

19,804

13,643

5,584

-

25,128

30,712

מתוך זה פרמיות פרט בסך של  223,894אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בסך  38,027אלפי ש"ח.
נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,
סיעודי
סה"כ
אחר
קבוצתי
פרט
אלפי ש"ח

פרמיות ברוטו

43,741

1,407

(* 246,642

291,790

רווח מעסקי ביטוח בריאות
רווח כולל אחר מעסקי
ביטוח בריאות
סך כל הרווח הכולל מעסקי
ביטוח בריאות
פרמיה משונתת  -עסק
חדש

55,943

2,588

40,703

99,234

1

98

3,026

3,125

55,944

2,686

43,729

102,359

5,224

-

2,325

7,549

*(

מתוך זה פרמיות פרט בסך של  209,790אלפי ש"ח ופרמיות קולקטיב בסך  36,852אלפי ש"ח.
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תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ,חוזי והשקעה וחוזי ביטוח בריאות ,ברוטו
ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )*(
סה"כ
חוזי ביטוח חוזי השקעה
אלפי ש"ח

ביטוח
בריאות

יתרה ליום  1בינואר2010 ,

13,677,105

858,153

14,535,258

470,170

ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעה
גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות
קיטון בגין תביעות ,פדיונות ותום תקופה
שינויים בגין שינוי בהנחות
סיווג מחדש של תוכניות השקעה
שינויים אחרים

1,103,172
1,187,107
)(717,701
16,974
)(6,829
59,632

58,917
399,622
)(188,526
6,829
-

1,162,089
1,586,729
)(906,227
16,974
59,632

8,860
33,714
)(4,045
39,592
37,908

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

15,319,460

1,134,995

16,454,455

586,199

ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי )הפסדי( השקעה
גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות
קיטון בגין תביעות ,פדיונות ותום תקופה
שינויים בגין שינוי בהנחות
סיווג מחדש של תוכניות השקעה
שינויים אחרים

)(409,788
1,179,125
)(836,001
21,674
63,465

)(54,371
407,685
)(283,542
)(21,674
-

)(464,159
1,586,810
)(1,119,543
63,465

12,304
32,711
8,017
)(4,609

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

15,337,935

1,183,093

16,521,028

634,622

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

)*( הרכב )ברוטו(:
חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

4,775,848
11,745,180

4,591,072
11,863,384

16,521,028

16,454,456

 .1ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעות  -סעיף זה כולל ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין
היתרה לתחילת השנה ,בתוספת ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין הפרמיות לחסכון בלבד
שנרשמו בתקופת הדוח.
 .2גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות  -פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה.
הפרמיה כוללת את הפרמיה לחסכון וחלק מהפרמיה במוצרים בעלי פרמיה קבועה.
 .3שינויים אחרים  -הסעיף כולל שינויים בעתודה בגין תביעות תלויות ,רזרבה לתביעות עיתיות,IBNR ,
קצבאות בתשלום וכדומה )על-פי ההנחות שהיו בשימוש בסוף השנה הקודמת( .בנוסף הסעיף כולל גם
את השפעת הריבית ,הפרשי ההצמדה ורווחי ההשקעה שלא נכללו בסעיף "ריבית ,הפרשי הצמדה
ורווחי השקעות" ,כגון :ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחי השקעה על תשלומי תביעות ועל פרמיות שאינן
חסכון .בביטוח בריאות ,עיקר הסכום הנכלל בסעיף זה מהווה שינוי אומדן אקטוארי ,הנובע מההפרש
בין התוצאות בפועל ובין הערכה לתחילת השנה.
התנועה בהתחייבות בגין חוזי ביטוח אינה כוללת התייחסות לפוליסות שהונפקו ובוטלו בשנת הדוח.
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מסים על ההכנסה
א.

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
.1

כללי
החברה ,שומרה ביטוח ,מבטחים פנסיה וגיוס הון הינן "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו .1975-המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס
רווח.
על הכנסות יתר החברות המוחזקות חל מס חברות בלבד.

.2

חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
על החברה והחברות המוחזקות חל ,עד לתום שנת  ,2007חוק מס הכנסה )תיאומים בשל
אינפלציה( ,התשמ"ה) 1985-להלן  -החוק( .על-פי החוק ,נמדדו התוצאות לצורכי מס כשהן
מותאמות לשינויים במדד.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק שקבע כי תחולתו של חוק התיאומים
תסתיים בשנת המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות
המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס .החל משנת  ,2008נמדדות התוצאות לצורכי
מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום 31
בדצמבר .2007 ,התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל
אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס .2007

.3

הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח
א.

הסכם עם שלטונות המס
בין התאחדות חברות הביטוח בישראל לבין שלטונות המס קיים הסכם )להלן  -הסכם
המס( המתחדש ומתעדכן מדי שנה ,המסדיר סוגיות מס ייחודיות לענף בגין שנות המס
עד וכולל שנת המס  .2010ההסכם מתייחס בין היתר לנושאים הבאים:
•

הוצאות רכישה נדחות ) - (DACהוצאות ישירות של חברות ביטוח לרכישת חוזי
ביטוח חיים יותרו בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני ארבע
שנים .הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז מופחתות על פני
תקופה של  6שנים ,בדומה לשיעור ההפחתה בספרים.

•

ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות  -להכנסות החייבות בשיעורי מס מופחתים
ולהכנסות הפטורות ממס המתקבלות בחברות הביטוח )"הכנסות מועדפות"(
יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת חלק מההכנסות המועדפות להכנסות
חייבות במס מלא ,בהתאם לשיעור הייחוס .שיעור הייחוס שנקבע בהסכם תלוי
במקור הכספים המניבים את ההכנסות המועדפות.

•

מיסוי הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות
תשואה.

•

השפעת המעבר לתקינה בינלאומית  -הוסכם כי ההשפעה החד פעמית ביום
המעבר לתקינה הבינלאומית תופחת לצורכי מס בפריסה ל 3-שנים החל משנת
 2008ועד וכולל שנת  .2010יחד עם זאת ,סוכם כי אם וכאשר רשות המסים
תגבש את עמדתה בנושא באופן הסותר את עקרונות ההסכם ,ידונו הצדדים
בהשלכות המס הנובעות מכך.



ביטול חוק התיאומים  -הוסכם כי השפעת הוראת המעבר בחוק התיאומים בכל
הנוגע לניירות ערך סחירים תופחת לצורכי מס בפריסה ל 3 -שנים החל משנת
 2008ועד וכולל שנת .2010

טרם נחתם הסכם לשנת המס  .2011הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות
ההסכם האמור.
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מסים על ההכנסה )המשך(
א.

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה )המשך(
.3

הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח )המשך(
ב.

המס החל על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים
בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספים  ,(2007התשס"ז 2007-מיום  11בינואר 2007 ,נקבעו כללים לגבי
המס החל על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים שנכללה בדוחות
הכספיים עד ליום  31בדצמבר .2006 ,על פי הכללים ,חלק העתודה המחושב בגובה
 0.17%מסכום הביטוח בסיכון ,בשייר עצמי ,הקיים בביטוח חיים ואשר בגינו הוגדרה
דרישת הון ,יהיה פטור ממס .בהסכם המיסוי הענפי צוין כי בבסיס הפטור עומדת
דרישת ההון ,שבאה לידי ביטוי כאמור לעיל ,ובמידה ותתבטל או תקטן דרישת ההון
ידונו הצדדים בהשלכות המס הנובעות מכך ,ככל שישנן.
ליום  31בדצמבר 2006 ,יתרת העתודה הקיימת בחברה היוותה  0.17%מסכום הביטוח
בסיכון בשייר העצמי.

.4

אי החלת תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSלצרכי מס
ביום  4בפברואר 2010 ,פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס'  – 174הוראת
שעה לשנות המס  2008 ,2007ו) 2009 -להלן – הוראת השעה( .בהתאם להוראת השעה ,תקן
חשבונאות ישראלי מספר  29בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,(IFRSלא יחול
לצורך קביעת ההכנסה החייבת בשנים האמורות ,אף אם יושם לצורך עריכת הדוחות
הכספיים.
משמעות הוראת השעה הינה שתקני ה IFRS -לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח
המדווח לצרכי מס בגין שנות המס האמורות .להערכת הקבוצה ,לתיקון הפקודה אין השפעה
מהותית על הוצאות המס המדווחות בדוחות הכספיים.
ביום  12בינואר ,2012 ,פורסם ברשומות תיקון לסעיף 87א לפקודת מס הכנסה )תיקון מס'
 188לפקודת מס הכנסה( ,אשר במסגרתו הוארך תוקף הוראת השעה גם לגבי שנות המס 2010
ו.2011 -

.5

ביום  2באוגוסט 2009 ,פירסמה רשות המסים בישראל את דוח הועדה לבחינת השלכות המס
הכרוכות ביישום המלצות ועדת בכר )להלן  -הועדה והדוח( .הועדה קבעה בהמלצותיה מספר
עקרונות בסיסיים אשר יהוו תשתית עקרונית לעמדת רשות המסים באשר למיסוי עיסקאות
המכר שבוצעו בעקבות המלצות ועדת בכר .בהתאם להמלצות הועדה ,יש לייחס 80% - 85%
מעודף העלות הנוצר ברכישה למוניטין ולזכות החוזית לניהול חשבונות יחדיו )על פי פירוט
הכלול בדוח( .יתרת עודף העלות ) (15%-20%תיוחס לנכסים בלתי מוחשיים אחרים אשר
אינם בני הפחתה לצרכי מס על ידי הרוכש )כגון רשימת לקוחות ,מותגים וכיוצ"ב(.
ביחס לעסקאות בהן נרכשו מניות ,לעומת עסקאות בהן נרכשו פעילות ונכסים אחרים,
)עסקאות במתווה של מכר מניות( ,קבעה הועדה כי המוכרים יהיו חייבים במס כבמכר רגיל
של מניות והרוכשים לא יהיו זכאים לכל הפחתה בשל עלות הרכישה.
ליישום המלצות הדוח אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים.

ב.

שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה
.1

המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם החברה ,המהווה את עיקר פעילות
הקבוצה ,מורכב ממס חברות וממס רווח.

.2

בהתאם לצווי מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )הוראת שעה(,
התשס"ט 2009-שאישרה הכנסת בחודשים יוני ודצמבר  2009ודצמבר  2010יעמוד שיעור מס
הרווח החל על מוסדות כספיים כדלהלן:
 - 16.5%החל מיום  1ביולי 2009 ,ועד ליום  31בדצמבר.2009 ,
 - 16.0%בשנים .2010-2012
 - 15.5%החל מיום  1בינואר.2013 ,
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מסים על ההכנסה )המשך(
ב.

שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה )המשך(
.3

ביום  5בדצמבר 2011 ,התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב -
) 2011להלן  -החוק( .במסגרת החוק בוטל ,בין היתר ,החל משנת  ,2012מתווה ההפחתה של
שיעורי מס החברות .במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של  25%החל משנת
 .2012לאור העלאת שיעור מס החברות ל 25% -כאמור לעיל ,הועלו בהתאמה גם שיעור המס
על רווח הון ריאלי ושיעור המס על השבח הריאלי.
להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה:

שעור מס
חברות

שעור מס
רווח
%

26
25
24
25
25

(* 16.0
16.0
16.0
16.0
15.5

שנה
2009
2010
2011
2012
 2013ואילך

שעור מס
כולל
במוסדות
כספיים
36.21
35.34
34.48
35.34
35.06

*( שיעור מס משוקלל.
השפעת השינויים כאמור על יתרות המסים הנדחים ,הביאה לקיטון ברווח הכולל בשנת 2011
בסך של כ 15,043-אלפי ש"ח .מתוך הסכום האמור סך של כ 12,927 -אלפי ש"ח שמקורו
בהגדלת התחייבויות בגין מסים נדחים נזקף לסעיף מסים על ההכנסה ,סך של  77אלפי ש"ח
נזקף לסעיף רווח נקי מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים וסך של כ 2,039 -אלפי ש"ח נזקף
להון.
ג.

שומות מס
.1

שומות מס סופיות
לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2008למבטחים פנסיה הוצאו שומות
מס סופיות עד וכולל שנת המס  2001והשומות לשנות המס  2002-2006נחשבות כסופיות.
לשומרה ביטוח הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2009לשומרה נדל"ן שומות
מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2010השומות של חברות מאוחדות אחרות לשנות המס עד
וכולל  2007נחשבות כסופיות.

.2

שומות מס במחלוקת
א.

בחודש יולי  2009הוצאו למבטחים פנסיה שומות מס ,לפי מיטב השפיטה ,לשנות
מס  ,2005-2007שמהותן היוון הוצאות רכישה בגין עמיתים חדשים .לטענת רשות
המסים אין להתיר את ההוצאות הנ"ל בשנת היווצרותן אלא בדרך של פריסה לתקופה
של  15שנים.
מבטחים פנסיה חולקת על טענת רשות המסים המהווה בסיס לדרישה האמורה
והגישה השגות בהתאם .רשות המסים לא השיבה להשגות אלו תוך שנה ממועד
הגשתן על ידי מבטחים פנסיה .לפיכך ,ובשל העובדה שחלפו ארבע שנים ממועד הגשת
הדוח השנתי לרשות המסים בגין שנות המס  2005ו ,2006 -נחשבות השומות לשנות
מס אלו כסופיות .מבטחים פנסיה לא הפרישה בגין השומה לפי מיטב השפיטה
שהוצאה לשנת המס  ,2007שכן יש לטענתה סיכויים טובים שהשגותיה יתקבלו.

ב.

בחודש אוקטובר 2010 ,הוצא למבטחים פנסיה צו בגין שנת  2004לפיו מבטחים פנסיה
נדרשת לשלם סך של כ 389-מיליוני ש"ח )כולל חיוב ריבית והפרשי הצמדה עד למועד
הוצאת השומה החלופית( ,מעבר לחבות המס ששולמה על-ידה וזאת כשומה חלופית
במסגרת ההליכים שהתנהלו בין פקיד השומה לחברה בדבר הפחתת המוניטין שנבע
לחברה ברכישת מבטחים פנסיה .מבטחים פנסיה חלקה על טענת פקיד השומה והגישה
בחודש נובמבר  2010הודעת ערעור על צו זה לבית המשפט .בחודש פברואר 2011
נחתם הסכם פשרה בין רשות המסים לבין החברה ומבטחים פנסיה ,אשר במסגרתו
הוסכם כי עלות הרכישה לא תופחת לצרכי מס והשומה החלופית שהוצאה למבטחים
פנסיה תבוטל .להסכם ניתן תוקף של פסק דין .לפיכך ,נחשבת השומה לשנת מס זו
כסופית.
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מסים על ההכנסה )המשך(
ד.

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים
לחברה מאוחדת הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31
בדצמבר 2011 ,לסך של כ 1,193 -אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר 4,522 - 2010 ,אלפי ש"ח( .בגין יתרות
אלה ובגין הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים
כמפורט בסעיף ח' להלן.
לחברה מאוחדת של שומרה ביטוח הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות
ומסתכמים ליום  31בדצמבר 2011 ,לסך של כ 3,734 -אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר2,294 - 2010 ,
אלפי ש"ח( ,והפסדי הון בסך  3,161אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר 3,161 – 2010 ,אלפי ש"ח( .בגין
הפסדים עסקיים אלה לא נכלל נכס מס נדחה ,בהיעדר צפי לניצולו בעתיד הנראה לעין.

ה.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים נדחים המתייחסים ליצירה והיפוך של
הפרשים זמניים ,ראה גם סעיף ח' להלן
מסים בגין שנים קודמות )שוטפים ונדחים(
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות
שינוי בשיעורי המס

ו.

30,906

84,828

84,804

)(22,193
)(5,182

5,250
2,583

61,524
5,360

12,927

-

)(5,836

16,458

92,661

145,852

מסים על ההכנסה )הטבת מס( המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
רווח )הפסד( בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
רווח )הפסד( בגין התאמות הנובעות מתרגום
דוחות כספיים של פעילות חוץ

ז.

)(45,830

7,148

111,544

3,162
)(42,668

)(604
6,544

111,544

הטבת מס המתייחסת לסעיפי ההון
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
18

הטבת מס בגין תשלום מבוסס מניות
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מסים על ההכנסה )המשך(
ח.

מסים נדחים
ההרכב:
הוצאות
רכישה
נדחות
בביטוח
חיים
יתרת נכס )התחייבות(
מס נדחה ליום
 1בינואר 2010

רכוש
קבוע
ונדל"ן
להשקעה

הפרשות
מכשירים לחובות
פיננסים מסופקים
אלפי ש"ח

הטבות
לעובדים

אחרים

סה"כ

)(122,759

)(21,426

)(30,072

29,833

17,606

759

)(126,059

שינויים אשר נזקפו
לרווח והפסד
שינויים אשר נזקפו
לרווח הכולל ולהון

8,333

)(7,455

)(4,731

577

)(273

3,588

39

-

-

)(7,148

-

-

629

)(6,519

יתרת נכס )התחייבות(
מס נדחה ליום
 31בדצמבר 2010

)(114,426

)(28,881

)(41,951

30,410

17,333

4,976

)(132,539

שינויים אשר נזקפו
לרווח והפסד
שינויים אשר נזקפו
לרווח הכולל ולהון

726

)(6,576

30,111

)(2,771

5,156

982

27,628

-

-

45,830

-

-

)(3,144

42,686

השפעת השינוי
בשיעורי המס

)(14,746

)(4,929

1,561

2,373

2,469

268

)(13,004

העברה לנכסים
מיועדים לחלוקה

-

-

3,821

-

)(1,546

-

2,275

יתרת נכס )התחייבות(
מס נדחה ליום
 31בדצמבר 2011

)(128,446

)(40,386
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3,082

)(72,954

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :22

מסים על ההכנסה )המשך(
ח.

מסים נדחים )המשך(
ההרכב) :המשך(
המסים הנדחים מוצגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי כדלקמן:
 31בדצמבר
2010

2011
אלפי ש"ח
נכסי מסים נדחים
התחייבויות בגין מסים נדחים

7,602
)(80,556

116
)(132,655

)(72,954

)(132,539

ליום  31בדצמבר 2011 ,לא הוכרו התחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בסך כולל של כ-
 74,760אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר 131,965 - 2010 ,אלפי ש"ח( ,המתייחסים להשקעות בחברות
מאוחדות בשל העדר צפי למימוש השקעות אלה בעתיד הנראה לעין.
ט.

מס תאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים
בדוח רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מסים על ההכנסה
שנזקף בדוח רווח והפסד:
לשנה שהסתיימה ליום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
רווח לפני מסים על ההכנסה

12,618

255,848

417,911

שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים
)ראה סעיף ב לעיל(

34.48%

35.34%

36.21%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל
הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד כספי

2,882

93,514

151,347

עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
הכנסות פטורות

2,634
)(2,065

6,969
)(5,184

1,888
)(2,858

הפרשים בבסיס המדידה
הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים
גידול )קיטון( בהפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחים
ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות ,בגינם לא נזקפו
מסים נדחים בעבר
עדכון מסים נדחים בגין שינויי חקיקה
עדכונים שוטפים של יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי
המס
מסים בגין שנים קודמות )שוטפים ונדחים(
אחרים

395
16
)(28

)(63
)(416
85

)(414
343

12,927

-

)(4,173
)(5,836

3,614
)(5,182
1,265

)(5,097
2,583
270

5,360
195

מסים על ההכנסה

16,458

92,661

145,852

שיעור מס אפקטיבי ממוצע

130.43%

36.22%

34.90%
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התחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר ,הטבות לאחר סיום העסקה ,הטבות אחרות לטווח ארוך
והטבות בגין פיטורין.
הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או
פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת ,לפי סעיף  14כמתואר להלן .התחייבויות
הקבוצה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה.
חישוב התחייבות הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על-פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת
העובד אשר ,לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,ממומנות ,בדרך כלל ,על-ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה
מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן:
תוכניות הפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963-על-פיו הפקדותיה
השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת
לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות
הפקדה מוגדרת .ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים  2010 ,2011ו 2009 -לסך של
 20,688אלפי ש"ח ,לסך של  14,558אלפי ש"ח וסך של  11,523אלפי ש"ח בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות
הנהלה וכלליות.
תוכנית הטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על-ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת ,כאמור לעיל ,מטופל
על-ידי הקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות עובדים ומנגד קיימים סכומים
בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.
א.

הרכב ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

התחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת שאיננה ממומנת

37,074

32,513

התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ממומנת

131,037

123,994

168,111

156,507

42,189

40,641

125,922

115,866

שווי הוגן של נכסי התוכנית

117

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :23

התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
ב.

מידע באשר לתוכניות הטבה מוגדרות
.1

השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
2010

2011
אלפי ש"ח

.2

יתרה ליום  1בינואר

156,507

132,272

עלות הריבית
עלות שירות שוטף
הטבות ששולמו
הפסד )רווח( אקטוארי ,נטו
התאמות אחרות
העברה להתחייבויות המתייחסות לנכסים המיועדים
לחלוקה לבעלים

7,414
17,984
)(8,444
)(975
)(1,158

6,806
16,420
)(6,508
7,391
126

)(3,217

-

יתרה ליום  31בדצמבר

168,111

156,507

נכסי התוכנית
א(

נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על-ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך )קופ"ג
לשכירים וקרנות פנסיה( וכן פוליסות ביטוח מתאימות.

ב(

התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית
2010

2011
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

40,641

31,520

תשואה צפויה
רווח )הפסד( אקטוארי ,נטו
הפקדות לתוכנית על-ידי המעביד
הטבות ששולמו
התאמות אחרות
העברה להתחייבויות המתייחסות לנכסים המיועדים
לחלוקה לבעלים

2,172
)(2,428
9,003
)(3,786
)(1,566

1,786
317
9,176
)(2,175
17

)(1,847

-

יתרה ליום  31בדצמבר

42,189

40,641
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התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
ב.

מידע באשר לתוכניות הטבה מוגדרות )המשך(
.3

ההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
 31בדצמבר
2010
2011
%

.4

שיעור ההיוון

4.96

5.31

שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

5.37

5.43

שיעור עליית שכר צפויה

4.96

5.39

הסכומים לגבי השנה השוטפת ושנים קודמות
2011

 31בדצמבר
2010

2009

אלפי ש"ח

ערך נוכחי של ההתחייבות בגין
ההטבה המוגדרת

168,111

156,507

132,272

שווי הוגן של נכסי התוכנית

42,189

40,641

31,520

גרעון בתוכנית

)(125,922

)(115,866

)(100,752

התאמות הנובעות מניסיון העבר לגבי:

.5

התחייבויות התוכנית

)(975

7,391

10,833

נכסי התוכנית

)(2,428

317

3,021

הוצאות שנזקפו לרווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
עלות שירות שוטף
ריבית בגין ההתחייבות להטבות
תשואה צפויה על נכסי התוכנית
הפסד אקטוארי ,נטו שהוכר השנה
סך הוצאות בגין הטבות לעובדים *(

17,745
7,343
)(2,102
1,312
24,298

16,137
6,685
)(1,756
6,898
27,964

16,238
3,633
)(923
8,099
27,047

תשואה בפועל על נכסי התוכנית

)(374

2,175

3,799

*(

ההוצאות נכללו בסעיף שכר עבודה ונלוות בדוח רווח והפסד ,ראה באור  33להלן.
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זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח

עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
הוצאות לשלם
ספקים ונותני שירותים
זכאים בגין רכוש קבוע
מוסדות ורשויות ממשלתיות
חברות קשורות
הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה

62,972
18,400
113,359
48,722
18,764
6,419
59,813

78,248
13,653
55,772
16,680
13,609
71,404

חברות ביטוח ותווכני ביטוח:
פקדונות של מבטחי משנה
חשבונות אחרים

381,588
81,701

384,311
50,265

סך כל חברות ביטוח ותווכני ביטוח

463,289

434,576

סוכני ביטוח
מבוטחים ועמיתים
הפרשה להשתתפות מבוטחים ברווחים
פרמיה מראש
קרנות פנסיה
אחרים

170,891
183,899
12,577
31,981
6,775
4,177

189,575
162,752
3,458
36,773
19,133
2,061

סך הכל זכאים ויתרות זכות

1,202,038

1,097,694

ראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה במסגרת באור )(2)38ז'(.
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התחייבויות פיננסיות
באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות .מידע נוסף בדבר החשיפה של
הקבוצה לסיכוני ריבית ,מטבע חוץ ונזילות ,ניתן בבאור  38בדבר ניהול סיכונים.
א .פרוט התחייבויות פיננסיות
 31בדצמבר
2010
2011
2010
2011
שווי הוגן **(
ערך בספרים
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות המוצגות
 .1בעלות
מופחתת:
כתבי התחייבויות נדחים *(
)ראה סעיף ג' להלן(
שטרי הון שהונפקו לחברה האם
)ראה סעיף ד' להלן(

964,213

818,688

1,012,982

887,442

270,358

263,952

247,048

253,131

1,234,571

1,082,640

1,260,030

1,140,573

התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי
 .2הוגן דרך רווח והפסד:
נגזרים
סך התחייבויות פיננסיות
*( מזה כתבי התחייבות נדחים
המהווים הון משני
**(

108,150

-

108,150

-

1,342,721

1,082,640

1,368,180

1,140,573

708,423

609,668

759,498

678,560

השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות הנסחרות בבורסה בתל-אביב מבוסס על מחירן בבורסה
לתאריך הדיווח ,השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות שאינן נסחרות מבוסס על היוון תזרים
מזומנים צפוי מתעודות ההתחייבות.
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התחייבויות פיננסיות )המשך(
ב.

התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת  -פרטים בדבר ריבית והצמדה
 31בדצמבר
2010
2011
ריבית אפקטיבית
אחוזים

בסיס הצמדה:
צמוד מדד
ג.

4.86

4.73

כתבי התחייבות נדחים  -פרטים נוספים

פירוט

צמודים למדד:

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

 %ריבית
שנתית
נקובה
6.60
5.84
5.45
4.05
4.65

ערך בספרים ליום
 31בדצמבר
2011
2010
אלפי ש"ח
19,088
31,416
241,502
470,925
201,282

27,922
38,287
294,344
458,135
-

964,213

818,688

)(1

כתב התחייבות נדחה שהנפיקה החברה לבנק ביום  20בינואר .2000 ,כתב ההתחייבות נפרע
בעשרה תשלומים שנתיים שווים החל מיום  20בינואר .2004 ,זכויות הבנק לקבלת סכומים
כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של החברה.

)(2

כתבי התחייבויות נדחים שהנפיקה החברה למשקיעים מוסדיים ביום  8ביולי 2001 ,ושאינם
סחירים בבורסה .כתבי ההתחייבות נפרעים בעשרה תשלומים שנתיים שווים ,החל מיום 8
ביולי .2006 ,זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל
הנושים האחרים של החברה.

)(3

כתבי התחייבות נדחים שהנפיקה החברה למשקיעים מוסדיים בחודשים מאי וספטמבר 2004
ושאינם סחירים בבורסה .כתבי התחייבות דורגו על-ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג .Aa2
כתבי ההתחייבות נפרעים בששה תשלומים שנתיים שווים החל מיום  6במאי.2010 ,
זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים
של החברה.
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התחייבויות פיננסיות )המשך(
ג.

כתבי התחייבות נדחים  -פרטים נוספים )המשך(
)(4

כתבי התחייבות בסך של  200מיליון ש"ח ע.נ .שהונפקו על-ידי מנורה גיוס הון למשקיעים
מוסדיים ולציבור בחודש מאי .2007 ,תמורת הנפקת כתבי ההתחייבות הופקדה בחברה,
לשימושה ,על-פי שיקוליה ועל אחריותה .החברה התחייבה לשלם לבעלי כתבי ההתחייבות
את הקרן ,ההצמדה והריבית על-פי תנאי כתבי ההתחייבות .כתבי ההתחייבות דורגו על-ידי
חברת מידרוג בדירוג  Aa2והינם סחירות בבורסה .כתבי ההתחייבות ייפרעו באחד עשר
תשלומים שנתיים שווים החל מיום  1ביולי.2012 ,
בחודש מאי  2008הנפיקה מנורה גיוס הון על-פי תשקיף  200,000,000ש"ח ע.נ .כתבי
התחייבות )סדרה א'( ,רשומים על שם ,בני  1ש"ח ע.נ .כ"א ,של מנורה גיוס הון בדרך של
הרחבת סדרה שנרשמה לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,על-פי תשקיף
שפרסמה מנורה גיוס הון ביום  3במאי) 2007 ,להלן  -סדרה א'( .כתבי ההתחייבות הונפקו
בניכיון בשיעור של  .2.57%זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני
תביעותיהם של כל הנושים האחרים של החברה.
בחודש אוקטובר  2011הודיעה חברת מדרוג בע"מ כי היא משאירה את דירוג כתבי
ההתחייבות )סדרה א'( שהונפקו על ידי מנורה גיוס הון על כנו בדירוג  Aa2תוך הצבת אופק
שלילי.

)(5

ביום  6באוקטובר 2011 ,גייסה מנורה גיוס הון חוב בהיקף של  200מיליוני ש"ח בהנפקה
פרטית מגופים מוסדיים .כספי הגיוס משמשים כהון משני מורכב בחברה .לקראת ההנפקה
פרסמה חברת מדרוג דוח דירוג אשר קבע כי דירוג כתבי ההתחייבות האמורים הינו Aa3
באופק שלילי.
כתבי ההתחייבות )סדרה ב'( בני  1ש"ח ערך נקוב כל אחד ,נושאים ריבית שנתית בשיעור של
 ,4.65%צמודים למדד שפורסם בחודש אוגוסט  2011ועומדים לפירעון בתשלום אחד ביום 14
באוקטובר .2024 ,הריבית על כתבי ההתחייבות )סדרה ב'( תשולם בתשלומים שנתיים ביום
 14באוקטובר של כל שנה קלנדרית החל משנת  2012ועד מועד פירעונן הסופי בשנת .2024
עם זאת ,למנורה גיוס הון אפשרות לפידיון מוקדם בשנת  ,2021בהתקיים אחד מהתנאים
הבאים (1) :במקביל לפידיון המוקדם של כתבי ההתחייבות )סדרה ב'( ,תנפיק מנורה גיוס הון
מכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה; או ) (2באישור מראש של המפקח ובתנאים שיקבע.
ככל שמנורה גיוס הון לא תנצל את זכותה לפירעון מוקדם ,תשולם תוספת ריבית למחזיקי
כתבי ההתחייבות על הריבית אותה נושאים כתבי ההתחייבות באותה עת ,בגין יתרת
התקופה )ממועד הפידיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד הפירעון בפועל( ,שתהא
בשיעור של  50%ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה )"הריבית המעודכנת"( .תוספת
הריבית כאמור תעמוד על שיעור של .1.235%
כמו כן ,בגין כתבי ההתחייבות )סדרה ב'( ,יידחו תשלומי קרן ו/או ריבית ,אשר במועד הקובע
לתשלומם תתקיימנה "נסיבות משהות" ,כהגדרתן בשטר הנאמנות .תשלומים אלו יידחו עד
שתחדלנה להתקיים "הנסיבות המשהות" וזאת לא יותר משלוש שנים ממועד פירעון הריבית
ו/או הקרן .תשלומי קרן וריבית אשר נדחו כאמור ,ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה וריבית
בשיעור הריבית הנקובה בגין כתבי ההתחייבות כמפורט בשטר הנאמנות.
תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של  200מיליוני ש"ח והופקדה בחברה בפיקדון נדחה בתנאי
פירעון וריבית זהים לתנאי כתבי ההתחייבות .הפיקדון האמור הינו בדרגה שווה לכתבי
ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו/או תנפיק החברה ,ובעל מעמד נדחה לעומת שאר
התחייבויותיה של החברה כלפי נושיה.
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התחייבויות פיננסיות )המשך(
ד.

שטרי הון שהונפקו לחברה האם
בחודש יולי  ,2010הנפיקה החברה שטר הון נדחה לחברה האם ,בסך של  170מיליוני ש"ח .שטר ההון
הונפק לתקופה של ארבעים ותשע שנים ,כאשר לחברה קיימת אופציה לפירעון מוקדם לאחר עשר
שנים ולאחר מכן ,מדי חמש שנים .הריבית שתשולם על השטר הינה בשיעור של  ,5.3%צמודה
למדד .שטר ההון הנדחה אושר על ידי המפקח על הביטוח כהון ראשוני מורכב .בחודש ספטמבר
 2010הנפיקה החברה לחברה האם שטר הון נדחה נוסף בסך  80מיליוני ש"ח ע.נ ..שטר ההון הונפק
בפרמיה של כ 3 -מיליוני ש"ח ,בתנאים זהים לשטר ההון שהונפק בחודש יולי .2010

ה.

הוצאות הנפקה שטרם הופחתו
יתרת הוצאות ההנפקה הנדחות שטרם הופחתו ליום  31בדצמבר 2011 ,הינה בסך של  3,235אלפי
ש"ח )ליום  31בדצמבר 2,756 - 2010 ,אלפי ש"ח( .הוצאות ההנפקה הנדחות מופחתות לפי שיטת
הריבית האפקטיבית.

ו.

התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן
שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה לרמות:
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן .הרמות השונות הוגדרו
באופן הבא:
-

רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל
למכשירים זהים.

-

רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,ישירים או בלתי ישירים ,שאינם
כלולים ברמה  1לעיל.

-

רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

רמה 1
-

נגזרים *(
*(

 31בדצמבר2011 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
108,150

-

סה"כ
108,150

להלן סכום החשיפה ,נטו לנכס הבסיס ,המוצג במונחי דלתא של ההתחייבויות הפיננסיות
לתאריך הדוח הכספי:
ליום 31
בדצמבר
2011
אלפי ש"ח
מטבע חוץ

)(403,111

מדד מניות

18,784

ריבית

)(203,738
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פרמיות שהורווחו בשייר

ברוטו

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2011 ,
ביטוח
משנה
אלפי ש"ח

שייר

פרמיות בביטוח חיים
פרמיות בביטוח בריאות
פרמיות בביטוח כללי

1,681,061
325,929
2,354,892

118,579
101,410
591,402

1,562,482
224,519
1,763,490

סה"כ פרמיות
שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה
סה"כ פרמיות שהורווחו

4,361,882
)(43,029
4,318,853

811,391
67,042
878,433

3,550,491
)(110,071
3,440,420

ברוטו

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2010 ,
ביטוח
משנה
אלפי ש"ח

שייר

פרמיות בביטוח חיים
פרמיות בביטוח בריאות
פרמיות בביטוח כללי

1,700,893
312,328
2,279,287

113,191
95,114
756,624

1,587,702
217,214
1,522,663

סה"כ פרמיות
שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה
סה"כ פרמיות שהורווחו

4,292,508
)(22,098
4,270,410

964,929
)(60,111
904,818

3,327,579
38,013
3,365,592

ברוטו

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר2009 ,
ביטוח
משנה
אלפי ש"ח

שייר

פרמיות בביטוח חיים
פרמיות בביטוח בריאות
פרמיות בביטוח כללי

1,537,507
291,790
2,277,818

112,321
90,928
624,451

1,425,186
200,862
1,653,367

סה"כ פרמיות
שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה
סה"כ פרמיות שהורווחו

4,107,115
)(36,479
4,070,636

827,700
)(95,979
731,721

3,279,415
59,500
3,338,915

125

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :27

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח

השקעות פיננסיות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

97,075
56,961
)(681,745
)(116,646
3,742

320,655
276,464
430,336
146,565
626

991,347
646,718
1,018,036
224,181
)(3,787

סך הכל רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות
תשואה ,נטו

)(640,613

1,174,646

2,876,495

רווחים )הפסדים( מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן
תלויות תשואה ,הון ואחרים
הכנסות מנדל"ן להשקעה:
שערוך נדל"ן להשקעה
הכנסות שוטפות בגין נדל"ן להשקעה

820
6,321

6,381
6,386

)(133
4,983

סך הכל הכנסות מנדל"ן להשקעה

7,141

12,767

4,850

רווחים )הפסדים( מהשקעות פיננסיות ,למעט ריבית הפרשי
הצמדה הפרשי שער ודיבידנד בגין:
נכסים פיננסיים זמינים למכירה )א(
נכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד )ב(
נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים )ג(

6,075
)(46,778
25,732

138,590
39,977
18,230

123,147
43,177
)(3,301

)(14,971

196,797

163,023

הכנסות ריבית *( והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים שאינם נמדדים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד

496,175

539,072

560,799

הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים הנמדדים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד

37,620

16,714

6,306

רווח )הפסד( מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד ומנכסים אחרים
הכנסות מדיבידנד
סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות נטו והכנסות מימון

35,294
19,224
)(60,130

)(47,005
14,256
1,907,247

10,517
8,845
3,630,835

*( בהכנסות הנ"ל כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים אשר אינם מוצגים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד שערכם נפגם

8,657

4,833

6,213
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רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון )המשך(
א.

רווחים נטו מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
רווחים נטו מניירות ערך שמומשו
ביטול ירידות ערך )ירידות ערך( נטו שנזקפו לרווח
והפסד
סך הכל רווחים מהשקעות בגין
נכסים זמינים למכירה

ב.

82,880

122,499

69,052

)(76,805

16,091

54,095

6,075

138,590

123,147

רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
שינויים בשווי ההוגן נטו ,לרבות רווח ממימוש
בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה הראשונית

ג.

)(46,778

39,977

43,177

רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
רווחים נטו ממימוש נכסים המוצגים כהלוואות
וחייבים

23,938

16,783

27,243

ביטול ירידות ערך )ירידות ערך( נטו שנזקפו לרווח
והפסד

1,794

1,447

)(30,544

סך הכל רווחים )הפסדים( מהשקעות בגין נכסים
המוצגים כהלוואות ויתרות חובה

25,732

18,230

)(3,301
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הכנסות מדמי ניהול

2011

באור - :29

דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים
דמי ניהול קבועים בגין חוזי ביטוח חיים
דמי ניהול בגין חוזי השקעה

73,104
21,128

סה"כ הכנסות מדמי ניהול

94,232

193,325

79,307

הכנסות מעמלות

2011

באור - :30

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
9,792
108,082
56,327
68,350
13,188
16,893

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח

2009

עמלות בגין סוכנויות ביטוח

12,868

9,110

9,277

עמלות ביטוח משנה ,בניכוי שינוי בהוצאות רכישה
נדחות בגין ביטוח משנה

188,028

208,157

158,338

סה"כ הכנסות מעמלות

200,896

217,267

167,615

הכנסות אחרות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
650
250
388
)(22
311
545

הכנסות מתמלוגים
רווח )הפסד( הון ממכירת רכוש קבוע
הכנסות שכירות
אחרות

1,484

סה"כ הכנסות אחרות
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תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

2011
בגין חוזי ביטוח חיים:
תביעות ששולמו ותלויות
מקרי מוות ,נכות ואחרים
בניכוי ביטוח משנה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח

2009

299,626
)(53,782

292,827
)(69,160

250,471
)(59,770

245,844

223,667

190,701

פוליסות שנפדו
פוליסות שמועדן תם
גמלאות

570,262
160,949
22,059

549,146
136,897
15,234

452,893
108,584
7,508

סך כל התביעות

999,114

924,944

759,686

גידול בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח חיים )למעט שינוי בתלויות( בשייר

43,674

1,812,024

3,202,983

גידול )קיטון( בהתחייבויות בגין חוזי השקעה
בשל מרכיב התשואה

)(33,251

75,798

207,271

סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה בשייר בגין חוזי ביטוח חיים

1,009,537

2,812,766

4,169,940

סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח כללי:
ברוטו
ביטוח משנה

1,629,905
)(400,505

1,730,966
)(509,622

1,664,935
)(346,768

בשייר

1,229,400

1,221,344

1,318,167

סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בריאות:
ברוטו

213,113

246,663

201,572

ביטוח משנה

)(99,324

)(95,691

)(77,867

בשייר

113,789

150,972

123,705

סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה בשייר

2,352,726

4,185,082

5,611,812
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עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

2011

באור - :33

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח

2009

הוצאות רכישה:
עמלות רכישה
הוצאות רכישה אחרות
שינוי בהוצאות רכישה נדחות

492,978
200,821
)(41,712

505,913
207,682
)(70,961

476,120
182,279
)(10,713

סה"כ הוצאות רכישה

652,087

642,634

647,686

עמלות שוטפות אחרות
הוצאות שיווק אחרות

148,739
10,903

166,089
7,236

136,144
7,210

סה"כ עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

811,729

815,959

791,040

לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות בסך

16,587

24,902

20,168

הוצאות הנהלה וכלליות

2011

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח

2009

שכר עבודה ונלוות
פחת והפחתות
אחזקת משרדים ותקשורת
ייעוץ משפטי ומקצועי
מיכון )ללא פחת ושכר(
קנסות
בנק
אחזקת רכב
אחרות
השתתפויות

404,371
82,039
60,040
37,530
77,723
262
20,604
11,543
28,384
)(32,323

349,978
65,802
48,747
28,945
69,756
14,176
18,627
9,829
25,878
)(9,558

315,294
50,956
42,885
24,912
68,455
16,328
8,905
22,330
)(11,526

סה"כ *(

690,173

622,180

538,539

בניכוי:
סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות
ותשלומים בגין חוזי ביטוח
סכומים שסווגו בסעיף עמלות ,הוצאות
שיווק והוצאות רכישה אחרות

)(71,013

)(58,909

)(43,993

)(211,724

)(214,918

)(189,489

הוצאות הנהלה וכלליות
)*( הוצאות הנהלה וכלליות כוללות
הוצאות בגין מיכון בסך

407,436

348,353

305,057

208,192

160,760

157,811

לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות הנהלה
וכלליות בסך

58,693

42,748

35,413
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תשלום מבוסס מניות
א.

הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים
להלן ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בגין תוכניות תשלום מבוסס מניות:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח

ב.

סך ההוצאה שהוכרה מעסקת תשלום מבוסס מניות
המסולקת במכשירים הוניים )ראה סעיף ב' להלן(

1,310

1,921

2,630

סך ההוצאה שהוכרה מתוכנית תשלום מבוסס
מניות המסולקת במזומן )ראה סעיף ג' להלן(

1,869

5

-

3,179

1,926

2,630

תוכנית להקצאת מניות ליו"ר דירקטוריון החברה )לשעבר  -מנכ"ל החברה(
 .1פרטי התוכנית
ביום  27באוגוסט 2003 ,אישרו דירקטוריון החברה ולאחר מכן האסיפה הכללית שלה וכן ועדת
הביקורת והדירקטוריון של החברה האם תוכנית להקצאת מניות ליו"ר דירקטוריון החברה
)במועד אישור התוכנית  -מנכ"ל החברה( )להלן  -התוכנית( ,כמפורט להלן:
במסגרת התוכנית הקצתה החברה לנאמן עבור יו"ר דירקטוריון החברה מניות המהוות 4%
מהונה המונפק של החברה לאחר ההקצאה .המניות הוקצו ללא תמורה והינן זכאיות לכל
דיבידנד או הטבה אחרת ,שתחלק החברה ממועד אישור התוכנית .מניות אלה אינן ניתנות
להעברה ,מכירה או שעבוד.
הנאמן יעביר את המניות ליו"ר דירקטוריון החברה בעשר מנות שנתיות שוות ,החל מתום שנה
ממועד חתימת התוכנית .כמו כן ,ממועד הזכאות ,תהיה ליו"ר דירקטוריון החברה הזכות להמיר
את מניות החברה למניות החברה האם ,המהוות  4%מהונה של החברה האם לאחר ההמרה,
כפוף להתאמות .לחברה האם הזכות לחייב את יו"ר דירקטוריון החברה להמיר את המניות
כאמור לעיל.
שוויין ההוגן של המניות כאמור במועד הקצאתן הינו כ 44.7-מיליוני ש"ח .השווי ההוגן נמדד
על-פי השווי בו נסחרו מניות החברה האם בבורסה לניירות ערך בתל-אביב במועד הקצאת
המניות כאמור.
החברה והחברה האם קיבלו משלטונות המס אישור לתכנית בהתאם להוראות סעיף 102
לפקודת מס הכנסה ,במסלול הכנסת עבודה.
תוכנית הקצאת המניות כוללת תנאים אשר בקרות אחד מהם יהיה יו"ר דירקטוריון החברה
זכאי לכל המניות והפירות מהן באופן מיידי וכן ניתנה ליו"ר הדירקטוריון החברה האם הסמכות
להקדים את זכאות יו"ר דירקטוריון החברה בגין המניות בכמות שלא תעלה על  20%מהמניות.
התכנית להקצאת המניות אושרה באסיפה הכללית של החברה האם ביום  19בנובמבר2003 ,
וקיבלה את כל האישורים הנדרשים לפי החוק.
בשנת  2005המיר יו"ר דירקטוריון החברה שתי מנות )מתוך עשר( של מניות החברה שהוענקו לו
למניות החברה האם.
 .2שינוי בתוכנית
ביום  31ביולי 2008 ,אישרו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של החברה והחברה האם שינוי
בתכנית להקצאת מניות ליו"ר דירקטוריון החברה ,שאושרה לראשונה ביום  27באוגוסט2003 ,
)להלן  -התכנית המקורית( כמפורט להלן.
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תשלום מבוסס מניות )המשך(
ב.

תוכנית להקצאת מניות ליו"ר דירקטוריון החברה )לשעבר  -מנכ"ל החברה( )המשך(
 .2שינוי התוכנית )המשך(
בוצעה המרה מיידית של מלוא מניות החברה ,שהוחזקו אצל הנאמן עבור יו"ר דירקטוריון
החברה ,למניות החברה האם ,המוחזקות גם הן על-ידי הנאמן לטובתו ,וזאת בהתאם ליחס
ההמרה הקבוע בתכנית המקורית ,כשהוא מחושב נכון לערב אישור ועדת הביקורת
והדירקטוריון כאמור ,דהיינו נכון לתום יום המסחר של ה 30-ביולי) 2008 ,להלן  -ההמרה
המיידית( .מובהר בזאת ,כי כתוצאה מההמרה המיידית לא חל כל שינוי במועדי ההבשלה של
מנות המניות להן זכאי יו"ר דירקטוריון החברה על-פי התכנית המקורית.
בנוסף ,שונה מסלול המיסוי החל על המניות להן זכאי יו"ר דירקטוריון החברה ,ממסלול פירותי
למסלול הוני על-פי סעיף  102לפקודת מס הכנסה ,דהיינו :במקום מסלול ההקצאה הפירותי )מסלול
הכנסת עבודה( ,כפי שנקבע בתכנית המקורית ,ימוסה יו"ר דירקטוריון החברה במועד המימוש
)כהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה( על-פי המסלול ההוני .מובהר ,כי תכנית המניות על-פי
המסלול ההוני כאמור מחליפה את התכנית המקורית בתחולה לגבי שש המנות שטרם הבשילו על-
פי התכנית המקורית בלבד ,למעט השינויים הנ"ל ימשיכו לחול תנאי התכנית המקורית.
בהמשך לאמור לעיל ,ביום  24באוגוסט 2008 ,הנפיקה החברה האם סך של  1,696,518מניות
בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א ,כנגד קבלת מלוא יתרת מניות החברה שהוחזקו בנאמנות עבור יו"ר
דירקטוריון החברה על-פי התכנית המקורית וכתוצאה מכך עלה שיעור החזקות החברה האם
בחברה ל.100%-

ג.

תוכנית להקצאת יחידות תגמול למנכ"ל החברה ולנושאי משרה בכירה
 .1פרטי התוכנית
במסגרת תוכנית תגמול כוללת כמפורט בבאור  39ג' להלן ,הוקצו לנושאי משרה בחברה וכן
למנכ"ל מבטחים פנסיה ,יחידות תגמול בתנאים המפורטים להלן .לא הוקצו יחידות תגמול
לדירקטורים בחברה ולנושאי משרה אשר הינם צד קשור לבעל השליטה או שאינם חברי
הנהלה .דירקטוריון החברה מופקד על ניהול תוכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תוכנית
התגמול הכוללת ,ועל כל הפעולות שתהיינה נדרשות לשם כך ,לרבות קביעת זהות הניצעים,
הענקת יחידות תגמול נוספות לניצעים נוספים בהתאם להוראות תוכנית יחידות התגמול או
בשונה מהוראותיה לגבי ניצעים ספציפיים ,וכן על כל עניין אחר הדרוש לשם הסדרת ההענקות
לניצעים ,וכן ניהול ,הבהרה ויישום תוכנית הענקת יחידות התגמול.
יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב התגמול הכספי )ברוטו( המגיע לניצע במועד מימוש
יחידות התגמול בלבד ,ואינן מהוות אופציות ו/או זכות כלשהיא לרכוש ניירות ערך כלשהם של
מי מחברות הקבוצה ו/או אילו מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה.
הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמול ,יחושב על פי ההפרש בין מחיר
המימוש של כל יחידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול ,כשהוא מוכפל במספר
יחידות התגמול הממומשות )להלן  -סכום התגמול( .מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול הינו
ממוצע מחיר מנית החברה האם בבורסה  90יום לפני מועד אישור הדירקטוריון את התוכנית
)בחריג אחד ,של מנכ"ל החברה ,אשר לגביו חושב הממוצע לתקופת  90הימים שקדמה לאישור
ההתקשרות בהסכם עימו( .מחיר המימוש יהא מחיר הנעילה של מנית החברה האם בבורסה,
ביום המימוש )ואם יום המימוש אינו יום מסחר ,אזי ביום המסחר הראשון שלאחר יום
המימוש( .הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש יחידות התגמול הינו סכום "ברוטו" ,וכל מס
מכל מין וסוג שהוא אשר יחול על התשלום בגין יחידות התגמול ,ו/או שהחברה תהיה חייבת
לנכות על פי כל דין ,יחול על הניצע.
יחידות התגמול יבשילו במספר מנות ,על פני ארבע שנים ממועד אישור דירקטוריון החברה את
הענקת יחידות התגמול ,כאשר המנה הראשונה בשיעור של  50%תובשל בחלוף שנתיים25% ,
בחלוף שלוש שנים ו  25% -הנותרים בחלוף ארבע שנים .כל מנה תהא ניתנת למימוש בתוך שנה
ממועד הבשלתה ,כאשר לאחר חלוף המועד האחרון למימוש יחידות התגמול ביחס לכל מנה ,לא
יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול מכוח אותה מנה ,או לזכות כלשהי מכוחן .אורך
החיים של כל אופציה הינו שנה מיום הבשלתה.
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תשלום מבוסס מניות )המשך(
ג.

תוכנית להקצאת יחידות תגמול למנכ"ל החברה ולנושאי משרה בכירה )המשך(
 .1פרטי התוכנית )המשך(
בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרות ,פיטורין ,פרישה,
סיום יחסי עובד מעביד מחמת נכות/מוות ,וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות
הטבה ,חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר הדירקטוריון יקבע,
אם יקבע לפי ישקול דעתו ,מנגנוני התאמה ,לפי העניין.
 .2יתרת ההתחייבות בגין זכויות העובדים שהבשילה עד לתאריך הדיווח
 31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
1,874

5

 .3השווי ההוגן של האופציות הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי .סך שווי ההטבה
לנושאי המשרה בקבוצה ,בגין הענקת יחידות התגמול כאמור הינו כ 5,546 -אלפי ש"ח ,על פני
ארבע שנים ,המוכר על פני תקופת ההבשלה הצפויה.
עד למועד סילוק ההתחייבות ,מודדת החברה מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות בכל מועד
דיווח ,כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים בדוח רווח והפסד.
להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות:
תשואת דיבידנד )(%
תנודתיות צפויה במחיר המניה )(%
שיעור ריבית חסרת סיכון )(%
משך החיים החזוי של האופציות )שנים(
מחיר מניה )ש"ח(

49% - 37%
3.5% - 2.7%
2 - 4.7
29

 .4תנועה במהלך השנה
2010

2011
יחידות
1,052,337
)(40,334
125,992
1,137,995

יתרה ליום  1בינואר
יחידות תגמול שחולטו השנה
יחידות תגמול שהוענקו השנה
יתרה ליום  31בדצמבר

-

1,052,337
1,052,337

 .5הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החזוי של יחידות התגמול ליום  31בדצמבר,2011 ,
הינו  2.7שנים )אשתקד  3.55שנים(.
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הוצאות מימון
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
הוצאות ריבית ,הפרשי הצמדה והפרשי שער בגין:

באור - :36

כתבי התחייבות נדחים
שטרי הון שהונפקו לחברה האם
מבטחי משנה
אחרות

58,713
20,198
13,275
7,371

57,025
10,452
9,063
654

73,265
9,454
1,745

סך הכל הוצאות מימון

99,557

77,194

84,464

קבוצת מימוש המיועדת לחלוקה לבעלי המניות
לאחר תאריך הדיווח ,ביום  14בפברואר 2012 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקה של מלוא מניות
מבטחים פנסיה כדיבידנד בעין לחברה האם .ביום  15בפברואר 2012 ,בוצעה החלוקה .בהתאם לכך מוצגים
נכסי והתחייבויות מבטחים פנסיה כמיועדים לחלוקה לבעלי המניות ותוצאות הפעילות מוצגות כפעילות
המיועדת לחלוקה לבעלי המניות.
להלן קבוצות הנכסים וההתחייבויות העיקריות שסווגו כמיועדים לחלוקה לבעלים:
ליום  31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח
נכסים
נכסים בלתי מוחשיים

511,194

הוצאות רכישה נדחות

93,892

השקעות פיננסיות אחרות

73,443

נכסים אחרים

11,907

מזומנים ושווי מזומנים

-

נכסים המיועדים לחלוקה לבעלים

690,436

התחייבויות
זכאים ויתרות זכות

39,619

התחייבויות אחרות

6,143

התחייבויות המתייחסות לנכסים המיועדים לחלוקה לבעלים

45,762

נכסים נטו המיועדים לחלוקה לבעלים

644,674
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קבוצת מימוש המיועדת לחלוקה לבעלי המניות )המשך(
להלן נתונים על תוצאות הפעולות המתייחסים לפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים:

2011

באור - :37

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2010
אלפי ש"ח

2009

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

1,490

10,712

18,046

הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות

323,313

279,447

246,964

2,774

2,426

1,634

סך כל ההכנסות

327,577

292,585

266,644

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

72,195

55,596

48,661

הוצאות הנהלה וכלליות

154,596

127,415

114,913

הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

9,800

9,800

9,800

סך כל ההוצאות

236,591

192,811

173,374

רווח לפני מסים על ההכנסה

90,986

99,774

93,270

מסים על ההכנסה

33,833

37,559

38,123

רווח מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים

57,153

62,215

55,147

רווח למניה
חישוב הרווח הבסיסי למניה לשנת  2011התבסס על הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של
 52,782אלפי ש"ח )לשנת  - 2010רווח בסך  225,061אלפי ש"ח ,לשנת  - 2009רווח בסך  327,031אלפי ש"ח(
מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור בסך של  230,868אלפי מניות.
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ניהול סיכונים
.1

כללי
א.

מגזרי פעילות
הקבוצה פועלת בתחומי הפעילות העיקריים הבאים :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח )ביטוח
חיים ופנסיה( ,ביטוח בריאות וביטוח כללי .בפעילותה חשופה הקבוצה לסיכונים הבאים:
סיכונים פיננסיים :סיכוני שוק ,סיכוני אשראי וסיכוני נזילות.
סיכונים ביטוחיים.
סיכונים תפעוליים.

ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים
נטילת סיכונים מהווה חלק אינטגראלי מפעילותה העסקית של הקבוצה ולכן חיונית להשגת
יעדיה הכספיים ומימוש האסטרטגיה העסקית שלה .מטרת ניהול הסיכונים הינה ניהול שקול
של הסיכונים באופן שימקסם את הרווח תוך שמירה על מגבלות סיכון שנקבעו מראש
ועמידה בדרישות רגולטוריות .הקבוצה מינתה מנהלת סיכונים ראשית שתפקידה להקים את
מערך ניהול הסיכונים וליישם שיטות מקובלות לניהול סיכונים המתאימות לצרכיה העסקיים
של הקבוצה ובהתאמה גם לדרישות המפקח.
ניהול הסיכונים הינה פעילות חוצת-ארגון המבוססת על אחריות הגורמים העסקיים
באורגנים השונים בקבוצה לסיכונים הנלקחים על ידם ,יחידות תומכות הכוללות אקטואריה,
ביטוח משנה וכספים ,ותחום ניהול סיכונים העוסק בזיהוי ,מדידה ,בקרה ודיווח.
הדירקטוריונים השונים בקבוצה מתווים עקרונות לניהול הסיכונים ומאשרים מדיניות
בתחומי הפעילות השונים תוך התייחסות לפעילות ניהול הסיכונים .בקבוצה פועלות ועדות
לניהול סיכונים ,אחת עבור פעילות הביטוח ואחת עבור עמיתי הפנסיה ,בראשות המנכ"לים
השונים אשר תפקידן להגדיר ,לכוון ולתמוך בפעילויותיו של מערך ניהול הסיכונים בקבוצה,
תוך התחשבות בהיבטים עסקיים ורגולטורים.
במנורה ביטוח ובחברות המאוחדות שומרה ומנורה מבטחים פנסיה נערך מדי שנה סקר זיהוי
סיכונים בשיתוף מנהליה הבכירים של הקבוצה .במהלך הסקר מזוהים סיכונים חדשים,
מוערכים מחדש סיכונים קיימים ונבחנים הצעדים שננקטו לטיפול בסיכונים שהתממשו
במהלך השנה .תהליך השקת מוצרים חדשים כולל זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים
הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים לניהולם ולבקרה עליהם.
)(1

ניהול סיכונים פיננסיים )שוק ,אשראי ונזילות(
סיכון שוק מתייחס לאי הוודאות לגבי ערך הנכסים העתידי אשר עלול לעלות או לרדת
כתוצאה מחשיפתם לשינויים בגורמי שוק שונים ,כגון שיעורי ריבית ,שערי חליפין,
מחירי המניות ומרווחי אשראי.
סיכון אשראי מתייחס לאי הוודאות ביכולתו של לווה ,מנפיק ,או מבטח משנה לעמוד
בהתחייבויותיו לקבוצה .סיכון זה בא לידי ביטוי בשתי צורות:
א .במחיר השוק של נכס החוב  -המחיר מבטא את הערכת השוק לגבי יכולתה של
החברה המנפיקה לעמוד בהתחייבויותיה ולכן סיכון האשראי בא לידי ביטוי
במרווח הריבית בהשוואה לנכס חוב זהה שהונפק ע"י הממשלה ומוגדר ,לעניין
זה ,כחסר סיכון .ככל שהשוק מעריך כי סיכון האשראי עולה ,המרווח שבו נסחר
נכס החוב בשוק מתרחב וערכו יורד ,ולהפך.
ב .בהפסד ההשקעה שייגרם במקרה של חדלות פירעון  -כתוצאה מחוסר יכולתו של
המנפיק לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום קרן ו/או ריבית.
סיכון נזילות נובע מ) :א( פדיונות מואצים של פוליסות ביטוח חיים )הסתברותו של
תרחיש זה גברה עם פרסומן של תקנות לניוד כספי ההשקעות לטווח ארוך() .ב( אי
וודאות לגבי העוצמה והעיתוי של תביעות במסגרת הביטוח הכללי.
אחריות ניהול הסיכונים הפיננסיים מתחלקת בין בעלי תפקידים ופונקציות בארגון.
החל בדירקטוריון ,דרך ועדות השקעה ,ועדות אשראי ,אגף השקעות ,מחלקת ניהול
סיכונים ,מחלקת המערך האחורי )בק אופיס( ומחלקת דיווח ובקרה )מידל אופיס(.
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ניהול סיכונים )המשך(
.1

כללי )המשך(
ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(
)(1

ניהול סיכונים פיננסיים )שוק ,אשראי ונזילות( )המשך(
החברות בקבוצה נוקטות במדיניות של ניהול סיכונים פיננסיים על ידי פיזור
החשיפות באמצעות קביעת טווחי השקעה מותרים לסוגי הנכסים השונים ,תוך
התייחסות לפיזור ,בין השאר ,על פני איזורים גיאוגרפים ,מנפיקים ,מטבעות וענפי
משק .כמו כן קיימות מגבלות המתייחסות לגורמי סיכון ספציפיים ,כגון :ריבית ,מניות,
אשראי ושערי חליפין.
הדירקטוריונים בחברות הקבוצה קובעים את מדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים,
מאשרים טווחי השקעה בסוגי נכסים עיקריים ומאשרים מגבלות חשיפה וסיכון .עבור
התיקים המנוהלים )בהם הסיכונים הפיננסיים מושתים על המבוטח או העמית(,
מאשרים הדירקטוריונים את הקצאת הנכסים בכל תיק וקובעים מגבלת סיכון כולל
עבור כל אחד מהתיקים המנוהלים בהתאם להרכב תיק הייחוס .הדירקטוריונים
מקבלים דיווח שוטף לגבי עמידה במגבלות סטטוטוריות ומגבלות ניהול סיכונים
שאושרו על ידם .הנהלות החברות בקבוצה מיישמות את מדיניות ההשקעות ,מדיניות
האשראי ומדיניות ניהול הסיכונים הפיננסיים.
בקבוצה פועלות ועדות השקעה נוסטרו ,וועדות השקעה לכספי עמיתים או מבוטחים
אשר תפקידן ,בין השאר ,לפקח על מגבלות חשיפה וניהול סיכונים בקבוצה שאושרו
בדירקטוריונים השונים.
מחלקת דיווח ובקרה באגף השקעות )מידל אופיס( מנטרת באופן שוטף את המגבלות,
מתריעה על חריגות ,ומדווחת ,ע"פ העניין ,לועדות ההשקעה .מחלקת ניהול סיכונים
מבקרת את התהליך .חישוב ומעקב אחר מדדי סיכון ,בתיק הנוסטרו ובתיקים
המנוהלים ,מתבצעת ע"י מחלקת ניהול הסיכונים מדי רבעון ומדווח לועדות השקעה
ולדירקטוריונים של החברות השונות .ראה פירוט לגבי סוגי הסיכונים הפיננסיים,
החשיפות אליהם ומבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון בסעיפים  2ו 3-להלן.
עקרונות ניהול סיכוני שוק בנוסטרו של חברות הביטוח )נכסים כנגד עתודות ביטוח
כללי וביטוח חיים שאינם תלויי תשואה והון עצמי( מבוססים על ניהול נכסים מול
התחייבויות ) :(ALMהקצאת הנכסים נגזרת מהתאמת בסיסי ההצמדה ,כמו גם,
מעיתוי התקבולים והתשלומים הצפויים של הנכסים וההתחייבויות בהתאמה .ניהול
אפקטיבי של הנכסים מול ההתחייבויות מתבצע ע"י הגבלת החשיפה לסיכון ריבית
)פער מחמ"מ( ,למדידת סיכון השוק באמצעות מדד ה"ערך בסיכון בזנב" ),(TailVaR
מעקב אחר התאמת נכסים להתחייבויות בתקופות פירעון שונות וביצוע תרחישי
קיצון.
בתיקים המנוהלים )ביטוח חיים תלוי תשואה ופנסיה( מתבצע ניהול סיכון אקטיבי:
בחינה של הקצאת נכסים אסטרטגית לכל תיק מנוהל כנגד תיק סמן ,מדידת סיכונים
אבסולוטיים ויחסיים )יחסית לתיק סמן( ,חישוב מדדי ביצוע מתואמי סיכון וניתוח
השפעת תרחישי קיצון.
עקרונות ניהול סיכוני אשראי בתיק הנכסים כוללים פיזור סיכון האשראי על פני ענפי
משק ,אזורים גיאוגרפיים ,לווים )קבוצות ובודדים( ודירוגם .בהערכת סיכוני אשראי
בעסקאות ספציפיות עושה הקבוצה שימוש במודל פנימי אשר פותח על ידה ונמצא
בתהליך אישור על ידי המפקח .במסגרת פעילות ניהול סיכוני אשראי מתבצעת הערכה
שוטפת של הסיכונים תוך מאמץ לאיתור מוקדם של חובות בעייתיים לטיפול.
עקרונות מדיניות ניהול סיכון האשראי הנובע מחשיפה למבטחי משנה ,המבוססים על
שמירה על איכות התיק ופיזורו ,מפורטים בסעיף ) 5ו( להלן.
עקרונות מדיניות ניהול סיכון הנזילות מבוססים בעיקרם על שמירה על רמה
מינימאלית של שיעור נכסים סחירים ומזומנים בתיקי הנכסים .בנוסף ,נקבע משקל
מינימאלי להשקעה בנכסים נזילים בחו"ל ,בהתחשב בהסתברות להתממשות אירוע
קטסטרופלי בישראל שיחייב העמדת סכומי מזומנים גדולים בפרק זמן קצר.
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ניהול סיכונים )המשך(
.1

כללי )המשך(
ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(
)(2

ניהול הסיכונים הביטוחיים
הסיכון הביטוחי )הנובע מחיתום הפוליסות  (Underwriting Risk -מתייחס לחשיפה
להפסדים כספיים כתוצאה מבחירה של סיכונים אותם הקבוצה מבטחת ומתבטא באי
הוודאות לגבי מספר התביעות וסכום התביעות שעלול להיות גבוה מהצפוי בגלל
אירועים בלתי צפויים )למשל :אסון טבע ,משבר פוליטי-חברתי ,שינויים רגולטורים,
פריצת דרך רפואית שתביא להארכה של תוחלת החיים ,מגיפה וכו'(.
הסיכונים הביטוחיים מנוהלים על ידי הגורמים העסקיים של תחומי הביטוח השונים,
תוך תמיכה של יחידות אקטואריה ,חשבות וניהול סיכונים.
גורמים אלה מקיימים דיונים מקצועיים/ביטוחיים בנושא ניהול סיכונים ,ובכלל זה
ניתוחי חשיפות ,רווחיות ענפית ,ובדיקות תקופתיות של גורמי הסיכון ,ובהתאם לכך
מתקבלות החלטות ניהוליות .החשיפה לסיכונים ביטוחיים ממותנת על ידי פיזור של
חוזי הביטוח וע"י העברת החשיפה )חלקית( למבטחי משנה .הסיכונים מוקטנים גם על
ידי בחירה ויישום של אסטרטגיות חיתום ויצירת פיזור על פני ענפים ,סוגי הסיכון,
גובה הכיסוי וכדו' .הדירקטוריון מאשר מדי שנה את מדיניות העברת הסיכון
באמצעות חוזי ביטוח משנה בכל ענפי הביטוח .ראה פירוט לגבי סוגי הסיכונים
הביטוחיים ,החשיפות אליהם ,כלים ושיטות המשמשים באומדנם ומבחני רגישות
בגינם בסעיף  4להלן.
בחברת מנורה ביטוח ובשומרה קיימת מדיניות ניהול סיכונים ביטוחיים שאושרה על
ידי הדירקטוריונים של אותן חברות.
עקרונות מדיניות ניהול הסיכונים הביטוחיים הינם:
גישה כללית :תעריף הביטוח מותאם לתת מענה לכלל ההתחייבויות הביטוחיות
העתידיות שייווצרו כתוצאה מהתממשות הסיכונים הביטוחיים )המזוהים ברמת
הסתברות גבוהה( המגולמים בכל פוליסה ,כולל הוצאות ושיעורי רווח רצויים .משך
ואופי הכיסוי הביטוחי קובע את אופי תזרים ההתחייבויות העתידיות )"זנב קצר"
לעומת "זנב ארוך"(.
מגבלות חשיפה בשייר :בכל ענף וענף נקבעת מגבלת חשיפה מכסימלית בשייר ברמת
התיק ,הפוליסה או האירוע .המגבלה מבטאת את החשיפה לסיכון הביטוחי שהקבוצה
מוכנה לקחת על עצמה .כל סיכון מעבר לכך מועבר למבטחי משנה בחו"ל .בביטוח רכב
חובה ,חבות המבטח ,לפי חוק ,הינה בלתי מוגבלת .החברה רוכשת הגנת ביטוח משנה
מוגבלת ,כך שלהערכתה ההסתברות כי תיווצר חשיפה מעל לגבול ההגנה שנרכש הינה
זניחה .חשיפה לסוג סיכון חדש מתבצעת בהדרגתיות ,תוך איסוף נתונים על התפתחות
התביעות ,כאשר בתחילה חלק גדול מהסיכון מועבר למבטחי משנה.
תהליך עיצוב המוצר הביטוחי :בתהליך זה הקבוצה מגדירה את מהות הכיסוי הביטוחי
שהיא מעוניינת למכור .מטרת התהליך הינה להגביל ,כבר בשלב עיצוב המוצר ,חשיפה
לסיכונים שהקבוצה אינה מעוניינת לקחת .במסגרת תהליך עיצוב מוצר חדש מתבצע,
בין היתר ,תהליך של זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר וקביעת
הדרכים לניהולם ולבקרה עליהם .הקבוצה שואפת לבצע הערכה מדויקת ככל האפשר
לגבי ההון הדרוש )מותאם סיכון( להשקת המוצר החדש על מנת לכלול בתמחור המוצר
את עלות ההון הנדרש .במהלך מחזור החיים של המוצר ,כאשר מתעורר חשש כי
קיימת הרעה בתוצאות החיתומיות ,שמקורה אינו בתנודות אקראיות ,נערכות בדיקות
מעמיקות ,בין השאר ,להערכת הסיכון הגלום ,ובמידת הצורך מותאמת הערכת
הרזרבות.
חיתום :מערכת כללי החיתום כוללת מגבלות אשר מטרתן כפולה :א( ליצור היררכיה
בקבלת ההחלטות לגבי לקיחת הסיכון )מרמת הסוכן ,דרך ראש המחוז ,החתם ועד
ראש האגף( ב( להגביל את החשיפה לסיכונים הביטוחיים .כללי החיתום נאכפים
בצורה ממוכנת )למשל ,חתם אוטומטי בביטוח חיים או חסימות לרמת הכיסוי בביטוח
כללי( או ידנית ע"י איש מקצוע )למשל ,ד"ר לרפואה בביטוח בריאות(.
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ניהול סיכונים )המשך(
.2

כללי )המשך(
ב.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(
ניהול הסיכונים הביטוחיים )המשך(

)(2

עקרונות ניהול סיכונים של אירועים בהסתברות נמוכה ובעלי עצימות גבוהה) :המשך(
הקבוצה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת סכומי
כיסוי מרביים בחוזים מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים .מטרת
מדיניות החיתום וביטוח המשנה הינה להתאים את ההפסד המרבי הנגזר מהחשיפה
לקטסטרופות לסיכון שתומחר בתעריף .ההפסד המרבי נקבע מראש בהתאם לטעמי
הסיכון של הקבוצה כפי שאושרו על ידי הדירקטוריון.
)א( ניהול סיכון רעידת אדמה :סיכון זה הוא סיכון ביטוחי מהותי בו הקבוצה
מתייחסת להשפעה הפוטנציאלית של אירוע קיצון בלתי צפוי .מדיניות ניהול
הסיכון המובאת לאישור דירקטוריון הקבוצה ,מדי שנה ,מושתתת על שלושה
עקרונות:
 רוב הפוליסות המכסות רעידת אדמה כוללות מרכיב של השתתפות עצמית.
 העברת סיכון רעידת האדמה למבטחי משנה באמצעות חוזה יחסי.
 קניית הגנה על החשיפה בשייר ,על פי הסתברות לאירוע גדול ונדיר ),(MPL
באמצעות חוזה קטסטרופה ) .(Cat Cover
העקרונות הנ"ל מבוססים על הנחות ואומדנים לגבי אופי אירוע רעידת האדמה
והנזק בעטיו .אירוע נדיר מאוד שיתרחש בשונה מההנחות והאומדנים הנ"ל,
עלול לחשוף את הקבוצה לנזק בסכום גבוה יותר.
)ב( ניהול סיכון מלחמה :סיכון זה הוא סיכון ביטוחי מהותי בתחום ביטוח חיים בו
הקבוצה מתייחסת להשפעה פוטנציאלית של אירוע קיצון בלתי צפוי .בגין סיכון
מעין זה אין הקבוצה שומרת עתודות ביטוח ולכן מדיניות ניהול הסיכון
מבוססת בעיקרה על קניית הגנה לפי שיקול דעת ההנהלה על החשיפה בשייר.
יצוין ,כי בתחילת שנת  2011רכשה הקבוצה הגנה נוספת על החשיפה בשייר
כנגד כיסויי ריסק מוות ,נכות מוחלטת ואובדן כושר עבודה ,באמצעות חוזה Cat
 Coverהמכסה גם רעידת אדמה וגם אירועים מסוג מלחמה
גרעינית/ביולוגית/כימית עד לגבול כיסוי מסוים.
תהליך ניטור הסיכון:
התהליך כולל את הפעילויות הבאות:





בקרה על תהליך נטילת הסיכון וניהולו )מגבלות חשיפה ,חיתום ,טיפול בתביעות(
המתבצעת על ידי יחידות ייעודיות באגפים העסקיים.
הערכת הסיכון והעברתו למבטחי משנה מתבצעת ע"י מנהל אגף ,אקטואר או יחידה
יעודית על פי המדיניות המאושרת בדירקטוריונים )המבצעים גם מעקב אחר יישום
המדיניות בפועל(.
הערכה כמותית של הסיכונים על ידי ביצוע מבחני רגישות לגורמי הסיכון העיקריים
מתבצעת על ידי מחלקת אקטואריה ,כמו גם מחקרים סטטיסטיים של גורמי סיכון
באופן כללי ועל בסיס ניסיון הקבוצה.
בחברות הביטוח מבצעת מחלקת ניהול סיכונים חישוב של הון מותאם סיכון
המדווח ישירות למנכ"לי החברות ולדירקטוריונים של החברות.
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ניהול סיכונים )המשך(
.1

כללי )המשך(
ב.

ג.

תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים )המשך(
)(3

ניהול סיכונים תפעוליים
לפי הגדרה מקובלת הסיכון התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או אי התאמה של
תהליכים ,אנשים או מערכות פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגון.
הדירקטוריונים של חברות הביטוח בקבוצה אישרו מתודולוגיה לניהול הסיכונים
התפעוליים .החברה החלה בביצוע סקר מקיף של סיכונים תפעוליים שימופו
לתהליכים העסקיים ,במטרה לזהות את הסיכונים המהותיים ולקבוע תוכנית
אפקטיבית להגברת הבקרות התפעוליות והפחתת הסיכונים התפעוליים .התקדמות
היערכות חברות הביטוח תלויה גם בקיומן הצפוי של הנחיות מהפיקוח במסגרת יישום
התקן הבינלאומי להלימות הון עבור חברות ביטוח ."Solvency II" -
הקבוצה נקטה בפעולות שונות בתחום ניהול הסיכונים התפעוליים :ערכה תכנית DRP
) (Disaster Recovery Planלהקמה מחדש של המערכות המיכוניות במקרה של אירוע
חיצוני קטסטרופאלי שיפגע במשרדיה; הקימה ,כמתחייב ,בין היתר מהוראות
הרגולטור ,יחידות אבטחת מידע לטיפול בסיכוני אבטחת מידע בחברות הבנות
השונות; ביצעה סקרי סיכוני מעילות והונאות במטרה לגבש תכנית ביקורת רב שנתית,
ממוקדת סיכונים ,מתוך הכרה כי קיומם והאפקטיביות של תהליכי ביקורת ובקרה
פנימית עשויים להפחית את הסיכונים התפעוליים.
במסגרת יישום הוראות סעיף  404לחוק " "Sarbanes-Oxleyבהתאם להנחיות המפקח,
בוצע תהליך של הערכת הסיכונים הקשורים לדיווח הכספי ולגילוי נאות ,נקבעו הבקרות
שמטרתן למנוע או לצמצם את אותם סיכונים ונותחו פערי בקרה .במסגרת זאת ,אימצה
החברה את מודול הבקרה הפנימית של ה ,COSO-המהווה מסגרת מוגדרת ומוכרת
להערכת הבקרה הפנימית
בכוונת הקבוצה לנתח ולאחד את ממצאי סקרי הסיכונים התפעוליים השונים במטרה
לזהות את הסיכונים המהותיים ולקבוע תוכנית אפקטיבית להגברת הבקרות
התפעוליות והפחתת הסיכונים התפעוליים.

)(4

ניהול סיכונים כולל
חברות הביטוח בקבוצה מיישמות תהליך היערכות ליישום הוראות הדירקטיבה
האירופאית  .Solvency IIע"פ הערכות של רגולטורים שונים באירופה תאריך היישום
של הדירקטיבה עבור חברות הביטוח צפוי להדחות בשנה ,לתחילת שנת  .2014המפקח
על הביטוח הודיע בעבר כי יישום הדירקטיבה בישראל מתוכנן להיות בהתבסס על
יישומה במדינות החברות באיחוד האירופי ,ולכן צפוי כי תאריך היישום בישראל לא
יהיה לפני תחילת .2014
הדירקטוריון דן מעת לעת בהשלכות של אימוץ משטר סולבנסי  2בישראל על ניהול
ההון מותאם סיכון בקבוצה ומוודא היערכותה הארגונית והמיכונית של הקבוצה
לקראת יישום הדירקטיבה .לעניין זה ,מונתה ועדת דירקטוריון המפקחת על היערכות
הקבוצה לאימוץ סולבנסי  .2בכוונת הקבוצה לגבש עקרונות לניהול סיכונים כולל,
לאחר פרסום הנחיות מהמפקח בדבר יישום הנדבך השני בישראל.

דרישות חוקיות
תהליך ניהול הסיכונים בקבוצה מונחה על ידי דרישות רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי
הפעילות השונים שפורסמו בשנים האחרונות ,הכוללות ,בין היתר:
 תיקונים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א ,1981-בדבר דרישה
למנות מנהל סיכונים בחברות ביטוח ובחברות מנהלות של קרנות פנסיה
 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו( ,התשס"ז ,2007
הדורשות כי דירקטוריון מבטח ידון ויחליט בנושא הגדרת מדיניות החשיפה של
המבטח ושל המבוטחים לסיכונים השונים ,קביעת תקרות חשיפה לסיכונים ,ככל
שניתן לקבוע אותן ,קביעת רמת החשיפה הכוללת לסיכונים ,אישור כלים ובקרות
למדידת הסיכונים ולניהולם.
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ניהול סיכונים )המשך(
כללי )המשך(

.1

דרישות חוקיות )המשך(

ג.













.2

חוזר המפקח מס' " ,2006-1-14תפקידי אקטואר ממונה ומנהל סיכונים של המבטח",
המגדיר כי תפקידיו של מנהל הסיכונים יכללו:
 oזיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים המהותיים לחוסנו של המבטח או
העומדים בפני המבוטחים העשויים להשפיע על החבות כלפי המבוטחים ,ו/או
הכרוכים בנכסים המוחזקים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות או כנגד התחייבויות
תלויות תשואה.
 oהערכת השפעתם הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו והערכת ההון
העצמי הנדרש מהמבטח לצורך נשיאה בסיכונים המהותיים שזוהו.
 oתיאור אמצעי הבקרה והערכת הבקרות ,ההיערכות והביצוע
 oהמלצות לשיפור אופן ניהול הסיכונים המהותיים שזוהו
חוזר מפקח מס' " 2006-9-5השקת תוכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או
כניסה לתחום פעילות חדש" הדורש ,בין השאר ,זיהוי והערכה של סיכונים וקביעת
מדיניות וכלים למדידת הסיכונים ולניהולם.
חוזרי המפקח העוסקים בהיערכות ליישום תקן בינלאומי סולבנסי ,(Solvency II) 2
מס'  ,2008-1-5מס'  ,2009-1-3מס' .2010-1-7
חוזרי המפקח בנושא סיכוני אשראי ,מס' " 2007-9-15ניהול סיכוני אשראי אגב
פעילות השקעות" ,מס' " 2007-9-16העמדת אשראי לא סחיר על ידי גופים מוסדיים
 תשתית לתמיכה ניהולית ,מקצועית ותפעולית" הדורשים קיומם של מנגנוני ניהול,פיקוח ובקרה נאותים לניהול סיכוני אשראי ולצורך העמדת אשראי לא סחיר.
חוזרי המפקח בנושא אבטחת מידע ,מס'  ,2006-9-6וניהול טכנולוגיות מידע ,מס'
.2010-9-4
הוראות לעניין הטיפול בקטגוריות ספציפיות של סיכונים תפעוליים :מעילות
והונאות ובקרה על דיווח כספי.
הוראות לעניין מבטחי משנה.
הוראות המפקח בדבר דרישות ההון.

סיכוני שוק
א.

הגדרת סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים,
התחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים בגורמי סיכון
השוק .גורמי סיכון השוק כוללים ,בין היתר ,שינויים בעקומי הריבית ,בשערי מניות,
בשערי מטבע חוץ ובמרווחי האשראי.
בנוסף ,ריכוזיות של תיק ההשקעות בנכסים בארץ חושף את שווי תיק הנכסים לשינויים
פוליטיים וביטחוניים בישראל.
סיכון ריבית :תיק הנכסים חשוף לשינויים בעקומי הריבית )בעיקר לעקום הריבית הריאלי(
ובעקבות כך לשינויים באפיק נכסי החוב הסחירים .אין התאמה מלאה בין משך חיים
ממוצע )"מח"מ"( של הנכסים למח"מ ההתחייבויות ,בפרט בעסקי ביטוח חיים בהם מח"מ
ההתחייבויות ארוך ממח"מ הנכסים.
סיכון אקוויטי :סיכון של ירידות חדות בשווקי המניות בארץ ובעולם עלול לפגוע בשווי
מכשירים הוניים )כדוגמת מניות ,קרנות השקעה ,קרנות נאמנות( בתיק הנכסים.
סיכון מטבע :שינוי בשער חליפין של מטבעות זרים מול השקל עלול לגרום לשינוי בשווי
הנכסים הצמודים למטבע חוץ .הקבוצה מגדרת חלקית את החשיפה למט"ח באמצעות
חוזי אקדמה.
סיכון בסיס :סיכון של שינויים בבסיס ההצמדה של הנכסים וההתחייבויות .אי התאמה
בין נכסים להתחייבויות בבסיסי הצמדה עלול להביא למצב ששינוי בבסיס הצמדה ישפיע
על הנכסים ועל ההתחייבויות בצורה שונה ולגרום לפגיעה בהון הקבוצה.
סיכון נדל"ן :סיכון של ירידה במחירי הנדל"ן עלול לפגוע בערכם של נכסי נדל"ן בהם
משקיעה הקבוצה ישירות או באמצעות קרנות השקעה.
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ניהול סיכונים )המשך(
 .2סיכוני שוק )המשך(
ב.

הסיכונים הגלומים בנכסים ובהתחייבויות עבור חוזים תלויי תשואה
התחייבויות תלויות תשואה )בחברה בלבד(
התחייבויות תלויות תשואה הינן התחייבויות בגין חוזים בהם תגמולי הביטוח שלהם זכאי
המבוטח תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של הקבוצה ,בניכוי דמי ניהול
כמפורט להלן:
לגבי פוליסות שהונפקו עד שנת  2004דמי ניהול קבועים וכן דמי ניהול משתנים

בשיעור  15%מהתשואה הריאלית לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים.

בפוליסות שהונפקו משנת  2004ואילך  -דמי ניהול קבועים בלבד.
לגבי הנכסים וההתחייבויות בגין מוצרים אלו לא קיימת לקבוצה חשיפה ישירה בגין שינויים
בגורמי שוק .השפעת התוצאות הכספיות על רווחי חברת הביטוח מצטמצמת לחשיפה
הנגזרת מדמי הניהול המשתנים בהתאם לתנודתיות בתשואה הנזקפת למבוטחים ,וזאת רק
לגבי פוליסות שהונפקו עד  ,2004ומן ההיקף הכולל של ההתחייבות ממנה נגזרים דמי הניהול
הקבועים של המבטח לגבי כלל המוצרים תלויי התשואה.
לאור האמור ,מבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות המפורטים בסעיפים הבאים
אינם כוללים חוזים תלויי תשואה.
להלן מבחן רגישות לגבי חוזים תלויי תשואה והאופן בו הרווח )הפסד( מושפע מכל שינוי
בתשואה:
כל שינוי של  1%בתשואה הריאלית על ההשקעות לאחר ניכוי דמי ניהול הקבועים במסגרת
חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות שהונפקו עד שנת  ,2004שהיקף ההתחייבויות בגינם ליום
 31בדצמבר  2011כ 8.4 -מיליארד ש"ח ,משפיע על דמי הניהול בסך של כ 12.7 -מיליון ש"ח
)ליום  31בדצמבר  2010כ 8.9 -מיליארד ש"ח ,משפיע על דמי הניהול בסך של כ 13.3 -מיליון
ש"ח( .השפעת שינוי כאמור על פוליסות שהונפקו משנת  2004ואילך אינה מהותית .בפוליסות
שהונפקו עד שנת  ,2004כאשר התשואה בחוזים אלה הינה שלילית החברה אינה רשאית
לגבות דמי ניהול משתנים כל עוד לא תושג תשואה חיובית שתכסה את סך ההפסדים שנצברו
בתיק ההשקעות בשל התשואה השלילית .היות שליום  31בדצמבר  2011נצברה תשואה
שלילית )לאחר ניכוי דמי ניהול הקבועים( ,ולפי ההוראות לא תתכן גבייה של דמי ניהול
משתנים עד שלא תכוסה כל התשואה השלילית שנצברה .אי לכך ,לא תהיה השפעה מיידית
לשינוי של  1%בתשואה הריאלית על ההשקעות במסגרת חוזים תלויי תשואה על הרווח,
אלא רק לאחר כיסוי התשואה השלילית כאמור לעיל.

ג.

מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק
להלן מבחני רגישות ביחס להשפעת השינויים בשיעורי ריבית ,בשווי של השקעות במכשירים
הוניים ,במדד ובשע"ח על הרווח )הפסד( וההכנסה הכוללת )הון עצמי( עבור הנכסים
הפיננסיים ,ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה בגין
משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח ,ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים
קבועים .כך ,למשל ,השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו.
תוצאות מבחני הרגישות מבוססות על ההנחות הבאות:
 מבחני רגישות אלו אינם כוללים כאמור את השפעתם של חוזים תלויי תשואה.
 השינויים במשתנים הינם ביחס לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות.
 כמו כן ,הונח שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים
המוצגים בעלות מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכך ,במבחני הרגישות
שלהלן ,לא נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך.
 מבחני הרגישות ,מביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות.
 יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות ,כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס
לשינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם
שינויים.
 תוצאות מבחני הרגישות מוצגות נטו לאחר ניכוי השפעת המס.
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ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ג.

מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק )המשך(

ליום  31בדצמבר:2011 ,
שיעורי הריבית *(
1%1%+

רווח )הפסד(
רווח )הפסד(
כולל ***(

השקעות
במכשירים
הוניים **(
10%10%+

שיעור השינוי במדד
המחירים לצרכן
1%1%+
אלפי ש"ח

שיעור השינוי בשע"ח
של מטבע חוץ ****(
10%10%+

582

)(738

7,192

)(7,192

)(4,501

4,501

11,785

)(11,785

)(87,483

98,641

33,922

)(33,921

)(4,501

4,501

31,840

)(31,840

ליום  31בדצמבר:2010 ,

רווח )הפסד(
רווח )הפסד(
כולל ***(

שיעורי הריבית *(
1%1%+

השקעות
במכשירים
הוניים **(
10%10%+

שיעור השינוי במדד
המחירים לצרכן
1%1%+
אלפי ש"ח

שיעור השינוי בשע"ח
של מטבע חוץ ****(
10%10%+

)(5,264

5,897

5,400

)(5,387

)(2,793

2,793

8,908

)(8,908

)(83,839

90,970

29,480

)(29,467

)(2,793

2,793

23,731

)(23,731

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס
*(
למכשירים בריבית משתנה .בגין מכשירים בריבית קבועה ניתוח הרגישות נעשה ביחס
לשוויו ההוגן של המכשיר בתנאי שערכו הפנקסני מוצג ע"פ שוויו ההוגן .בגין מכשירים
בריבית משתנה החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי )ההשפעה
מחושבת על הריבית הצבורה( .במבחני הרגישות לא נלקחו בחשבון ,מתוך הנכסים
וההתחייבויות המוצגים בטבלה בסעיף ד' שלהלן כנכסים או התחייבויות "עם סיכון
ריבית ישיר" ,נכסי חוב שאינם סחירים המטופלים כהלוואות וחייבים ,מזומנים ושווי
מזומנים ,נכסי ביטוח משנה ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה ,התחייבויות
פיננסיות ופיקדונות ויתרות ביטוח משנה .לצורך חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון
שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה .סכום הנכסים
המושפעים מסיכון ריבית ישיר הינו  3,876מליוני ש"ח )שנה קודמת  4,116מיליוני ש"ח(,
ומתוכו  729מליוני ש"ח עובר דרך רווח והפסד )שנה קודמת  493מיליוני ש"ח(.
**( השקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע ,או שלחילופין ,לקבוצה אין מידע ביחס
לתזרים זה .בהתאם להגדרות ב IFRS 7-אינן כוללות השקעות בחברות כלולות.
***( ניתוחי הרגישות ביחס להכנסה הכוללת מביאים לידי ביטוי גם את ההשפעה על הרווח
)הפסד( לתקופה.
****( במסגרת מבחני הרגישות למדד ולשע"ח נלקחו גם מכשירים פיננסיים שאינם פריטים
כספיים.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ד.

סיכון ריבית ישיר
סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן או בתזרים
המזומנים הנובע מהנכס או ההתחייבות .סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית
במזומן.
יש לציין כי קיימים נכסים עם סיכון ריבית ישיר אשר שוויים ההוגן מושפע משינוי הריבית
בשוק אך הקבוצה אינה רושמת אותם בשווי הוגן בדוח הכספי ולכן אינם כלולים במבחני
הרגישות המתוארים בסעיף הקודם .ראה סכום נכסים אלה להלן.
תוספת המילה "ישיר" מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים
אחרים אבל לא באופן ישיר ,כדוגמת השפעת שינוי הריבית על שערי המניות.
לעניין ריבית ההיוון המשמשת לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בסעיף ) 4ב( ) (4להלן.
ליום  31בדצמבר2011 ,
תלוי
שאינו תלוי
סך הכל
תשואה
תשואה
אלפי ש"ח
נכסים עם סיכון ריבית ישיר:
נכסי חוב סחירים

3,679,513

4,001,963

7,681,476

נכסי חוב שאינם סחירים:
אג"ח ח"ץ
אחר

2,366,397
2,882,355

168,466
2,914,462

2,534,863
5,796,817

השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים המיועדים לחלוקה לבעלים
נכסי ביטוח משנה

171,532
210,270
30,517
1,371,510

96,070
535,315
-

267,602
745,585
30,517
1,371,510

סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר

10,712,094

7,716,276

18,428,370

נכסים ללא סיכון ריבית ישיר *(

3,565,097

4,408,476

7,973,573

סך הכל נכסים

14,277,191

12,124,752

26,401,943

התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר:
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
אחרים

1,262,946
9,890,535
381,588

79,775
11,790,991
-

1,342,721
21,681,526
381,588

סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

11,535,069

11,870,766

23,405,835

התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר **(

944,898

133,844

1,078,742

הון

1,917,366

-

1,917,366

סך הכל הון והתחייבויות

14,397,333

12,004,610

26,401,943

סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות

)(120,142

120,142

-

*( נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים :מניות ,רכוש קבוע ,מקרקעין להשכרה ,הוצאות
רכישה נדחות ,רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים הממוצע
)מח"מ( שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך יחסות )חייבים ויתרות חובה,
פרמיות לגבייה ,ויתרות שוטפות(.
**( התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר כוללות עתודות למס ,יתרות חו"ז למיניהן ,וכו'.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ד.

סיכון ריבית ישיר )המשך(

ליום  31בדצמבר2010 ,
תלוי
שאינו תלוי
סך הכל
תשואה
תשואה
אלפי ש"ח
7,952,748
3,978,995
3,973,753

נכסים עם סיכון ריבית ישיר:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים:
אג"ח ח"ץ
אחר

2,335,973
2,582,305

165,622
2,948,273

2,501,595
5,530,578

השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים
נכסי ביטוח משנה

187,342
353,573
1,337,341

148,707
67,575
-

336,049
421,148
1,337,341

סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר

10,770,287

7,309,172

18,079,459

נכסים ללא סיכון ריבית ישיר *(

3,120,621

4,664,847

7,785,468

סך הכל נכסים

13,890,908

11,974,019

25,864,927

התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר:
התחייבויות פיננסיות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
אחרים

1,082,640
9,464,552
384,311

11,908,808
-

1,082,640
21,373,360
384,311

סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

10,931,503

11,908,808

22,840,311

התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר **(

822,104

153,124

975,228

הון

2,049,388

-

2,049,388

סך הכל הון והתחייבויות

13,802,995

12,061,932

25,864,927

סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות

87,913

)(87,913

-

*(

נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים :מניות ,רכוש קבוע ,מקרקעין להשכרה ,הוצאות
רכישה נדחות ,רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים
הממוצע )מח"מ( שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך יחסות )חייבים ויתרות
חובה ,פרמיות לגבייה ,ויתרות שוטפות(.

**(

התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר כוללות עתודות למס ,יתרות חו"ז למיניהן ,וכו'.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ד.

סיכון ריבית ישיר )המשך(
הערות:
ביטוח חיים שאינו תלוי תשואה -עיקרו של תיק ביטוח החיים הינו בגין פוליסות מבטיחות
תשואה המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( המונפקות על ידי בנק ישראל לכל אורך
תקופת הפוליסה .לפיכך ,קיים לחברה כיסוי פיננסי חופף על עיקר ההתחייבויות מבחינת
ריבית והצמדה למשך חיי הפוליסות .ליום  31בדצמבר 2011 ,כיסו אגרות החוב המיועדות כ-
) 62%ליום  31בדצמבר 2010 ,כ (63% -מכלל ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בתוכניות
אלו.
בגין יתר השקעות החברה במסגרת עסקי ביטוח חיים ,קיימת חשיפה לשערי הריבית שישררו
בעת מיחזור ההשקעות אשר משך החיים שלהן עשוי להיות נמוך מאורך החיים הממוצע של
ההתחייבויות הביטוחיות.
בגין מוצרים אלה וכן בגין תביעות מתמשכות בתשלום ,בביטוח סיעודי ובביטוח אי-כושר
עבודה ,מבוסס חישוב ההתחייבות הביטוחית על שיעור הריבית התעריפית שבפוליסה )ראה
פירוט בסעיף ) 4ב( ).((4
בגין מוצרים במסגרת עסקי ביטוח כללי ,מבוסס חישוב ההתחייבויות הביטוחיות על תזרים
תביעות עתידי ריאלי בלתי מהוון ולכן ערכם המאזני אינו מושפע משינויים בריבית מעבר
לאינפלציה.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
סיכוני שוק )המשך(

.2
ה.

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לפי בסיסי הצמדה

בש"ח
צמוד
למדד

בש"ח
לא
צמוד

ליום  31בדצמבר2011 ,
פריטים
במטבע
לא
חוץ או
פיננסים
בהצמדה
ואחרים
אליו *(
אלפי ש"ח

נכסים
בגין חוזים
תלויי
תשואה

סה"כ

נכסים בלתי מוחשיים

-

-

-

366,338

-

366,338

נכסי מסים נדחים

-

-

-

7,602

-

7,602

הוצאות רכישה נדחות

-

-

-

837,363

8,457

845,820

רכוש קבוע

-

-

-

357,463

-

357,463

השקעה בחברות כלולות

-

-

116,438

-

-

116,438

נדל"ן להשקעה

-

-

-

68,768

-

68,768

נכסי ביטוח משנה

389,723

792,392

189,395

-

-

1,371,510

נכסי מסים שוטפים

-

89,824

-

-

-

89,824

חייבים ויתרות חובה

16,199

13,983

38,398

29,856

47,392

145,828

פרמיות לגביה

-

460,290

19,965

-

67,347

547,602

השקעות פיננסיות עבור
חוזים תלויי תשואה

-

-

-

-

11,466,241

11,466,241

השקעות פיננסיות
אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם
סחירים

542,428

2,701,450

435,635

-

-

3,679,513

334,854

4,763,351

150,547

-

-

5,248,752

מניות **(

200,913

-

61,257

-

-

262,170

אחרות
סה"כ השקעות פיננסיות
אחרות
מזומנים ושווי מזומנים
עבור חוזים תלויי
תשואה

51,642

165,719

174,692

-

-

392,053

1,129,837

7,630,520

822,131

-

-

9,582,488

-

-

-

-

535,315

535,315

מזומנים ושווי מזומנים
אחרים

168,902

-

41,368

-

-

210,270

נכסים המיועדים לחלוקה
לבעלים

58,333

18,988

2,682

610,433

-

690,436

סך כל הנכסים

1,762,994

9,005,997

1,230,377

2,277,823

12,124,752

26,401,943

*(

עיקר החשיפה למטבע חוץ מתייחסת לדולר.

**(

המטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם לערך הרשום.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ה.

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לפי בסיסי הצמדה )המשך(

בש"ח
לא
צמוד

סך כל ההון

-

בש"ח
צמוד
למדד

ליום  31בדצמבר2011 ,
פריטים
במטבע
לא
חוץ או
פיננסים
בהצמדה
ואחרים
אליו *(
אלפי ש"ח
-

-

1,917,366

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי
תשואה

-

סה"כ

1,917,366

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה
שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה
תלויי תשואה
התחייבויות בגין
מסים נדחים

1,451,354

259,924

8,179,257

-

-

9,890,535

-

-

-

-

11,790,991

11,790,991

-

-

-

80,556

-

80,556

התחייבויות בשל
הטבות לעובדים
התחייבויות בגין
מסים שוטפים

125,922

-

-

-

-

125,922

-

6,052

-

-

-

6,052

זכאים ויתרות זכות

603,176

327,321

121,460

16,237

133,844

1,202,038

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות
המתייחסות לנכסים
המיועדים לחלוקה
לבעלים

-

1,234,571

28,375

-

79,775

1,342,721

40,989

2,498

-

2,275

-

45,762

סך כל ההתחייבויות

2,221,441

9,749,699

409,759

99,068

12,004,610

24,484,577

סך כל ההון
וההתחייבויות

2,221,441

9,749,699

409,759

2,016,434

12,004,610

26,401,943

סך הכל חשיפה
מאזנית

)(458,447

)(743,702

820,618

261,389

120,142

-

חשיפה לנכסי בסיס
באמצעות מכשירים
נגזרים במונחי דלתא

277,953

56,711

)(334,664

-

-

-

סך הכל חשיפה

)(180,494

)(686,991

485,954

261,389

120,142

-

*(

עיקר החשיפה למטבע חוץ מתייחסת לדולר.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ה.

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לפי בסיסי הצמדה )המשך(

בש"ח
צמוד
למדד

בש"ח
לא
צמוד

ליום  31בדצמבר2010 ,
פריטים
במטבע
לא
חוץ או
פיננסים
בהצמדה
ואחרים
אליו *(
אלפי ש"ח

נכסים
בגין חוזים
תלויי
תשואה

סה"כ

נכסים בלתי מוחשיים

-

-

-

822,427

-

822,427

נכסי מסים נדחים

-

-

-

116

-

116

הוצאות רכישה נדחות

-

-

-

874,456

9,041

883,497

רכוש קבוע

-

-

-

195,871

-

195,871

השקעה בחברה כלולה

-

-

21,935

-

-

21,935

נדל"ן להשקעה

-

-

-

70,553

-

70,553

נכסי ביטוח משנה

449,281

723,218

164,842

-

-

1,337,341

נכסי מסים שוטפים

-

92,749

-

-

-

92,749

חייבים ויתרות חובה

19,142

23,476

22,487

22,345

20,063

107,513

פרמיות לגביה
השקעות פיננסיות עבור
חוזים תלויי תשואה

-

443,394

9,953

-

71,728

525,075

-

-

-

-

11,805,612

11,805,612

השקעות פיננסיות
אחרות:
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם
סחירים

881,025

2,594,230

498,498

-

-

3,973,753

116,549

4,690,389

111,340

-

-

4,918,278

מניות **(

207,673

-

64,184

-

-

271,857

אחרות
סה"כ השקעות פיננסיות
אחרות

84,809

146,389

186,004

-

-

417,202

1,290,056

7,431,008

860,026

-

-

9,581,090

מזומנים ושווי מזומנים
עבור חוזים תלויי
תשואה

-

-

-

-

67,575

67,575

מזומנים ושווי מזומנים
אחרים

292,907

-

60,666

-

-

353,573

סך כל הנכסים

2,051,386

8,713,845

1,139,909

1,985,768

11,974,019

25,864,927

*(

עיקר החשיפה למטבע חוץ מתייחסת לדולר.

**(

המטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם לערך הרשום.
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ניהול סיכונים )המשך(
.2

סיכוני שוק )המשך(
ה.

פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לפי בסיסי הצמדה )המשך(

בש"ח
לא
צמוד

סך כל ההון

-

בש"ח
צמוד
למדד

ליום  31בדצמבר2010 ,
פריטים
במטבע
לא
חוץ או
פיננסים
בהצמדה
ואחרים
אליו *(
אלפי ש"ח
-

-

2,049,388

התחייבויות
בגין חוזים
תלויי
תשואה

-

סה"כ

2,049,388

התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה
שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה
תלויי תשואה
התחייבויות בגין
מיסים נדחים

1,367,447

277,233

7,819,872

-

-

9,464,552

-

-

-

-

11,908,808

11,908,808

-

-

-

132,655

-

132,655

התחייבויות בשל
הטבות לעובדים
התחייבויות בגין
מסים שוטפים

115,866

-

-

-

-

115,866

-

13,324

-

-

-

13,324

זכאים ויתרות זכות

563,709

254,890

114,072

11,899

153,124

1,097,694

התחייבויות פיננסיות

-

1,082,640

-

-

-

1,082,640

סך כל ההתחייבויות
סך כל ההון
וההתחייבויות

2,047,022

9,170,726

391,305

144,554

12,061,932

23,815,539

2,047,022

9,170,726

391,305

2,193,942

12,061,932

25,864,927

סך הכל חשיפה
מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס
באמצעות מכשירים
נגזרים במונחי דלתא

4,364

)(456,881

748,604

)(208,174

)(87,913

-

347,094

24,884

)(371,978

-

-

-

סך הכל חשיפה

351,458

)(431,997

376,626

)(208,174

)(87,913

-

*(

עיקר החשיפה למטבע חוץ מתייחסת לדולר.
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ניהול סיכונים )המשך(
 .2סיכוני שוק )המשך(
ו.

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים
ליום  31בדצמבר2011 ,
נסחרות
במדד
ת"א 100

נסחרות
במדד מניות
היתר

נסחר
בחו"ל

לא
סחיר
אלפי ש"ח

סה"כ

%

ענף משק
תעשיה

57,283

4,591

-

11,144

73,018

27.85%

בינוי ונדל"ן

21,924

9,932

6,510

-

38,366

14.63%

מסחר

747

3,636

-

-

4,383

1.67%

השקעה ואחזקות
תקשורת ושירותי
מחשב

14,851

4,755

-

-

19,606

7.48%

26,479

2,162

3,569

9,669

41,879

15.97%

בנקים

43,589

245

-

21,314

65,148

24.85%

שירותים פיננסיים
שירותים עסקיים
אחרים

7,107

662

-

3,465

11,234

4.29%

-

186

-

-

186

0.07%

אחר

-

-

-

8,350

8,350

3.19%

סה"כ

171,980

26,169

10,079

53,942

262,170

100%
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ניהול סיכונים )המשך(
 .2סיכוני שוק )המשך(
ו.

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים )המשך(
ליום  31בדצמבר2010 ,
נסחרות
במדד
ת"א 100

נסחרות
במדד מניות
היתר

נסחר
בחו"ל

לא
סחיר
אלפי ש"ח

סה"כ

%

ענף משק
תעשיה

57,461

5,116

532

18,127

81,236

29.88%

בינוי ונדל"ן

19,019

22,445

4,671

-

46,135

16.97%

מסחר

1,213

4,720

-

-

5,933

2.18%

השקעה ואחזקות
תקשורת ושירותי
מחשב

11,292

5,409

2,189

-

18,890

6.95%

24,964

4,118

3,234

15,165

47,481

17.47%

בנקים

34,181

334

-

5,370

39,885

14.67%

שירותים פיננסיים
שירותים עסקיים
אחרים

10,785

1,352

-

5,998

18,135

6.67%

-

310

31

419

760

0.28%

אחר

-

-

-

13,402

13,402

4.93%

סה"כ

158,915

43,804

10,657

58,481

271,857

100%
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ניהול סיכונים )המשך(
.3

סיכוני נזילות
א.

סיכוני נזילות
סיכון נזילות הינו הסיכון שהקבוצה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד
בהתחייבויותיה.
הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש הקבוצה לשלם
תביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד.
יצוין כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר  -כתוצאה מהתממשותו של
אירוע קטסטרופה בביטוח כללי או אירוע אשר יפגע בו זמנית גם בביטוח חיים ואשר יגרום
לעלייה חדה ,בלתי צפויה ,בתביעות  -עלול לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר
ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק שלהם .בפרט ,הקבוצה עלולה להדרש
לשלם תביעות טרם קבלת ההשתתפות ממבטח המשנה.
חלק ניכר מהתחייבויותיה הביטוחיות במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ,אינן חשופות
לסיכון הנזילות בגלל אופיים של חוזי הביטוח כמתואר להלן.
 חוזים תלויי תשואה ,בביטוח חיים  -על פי תנאי החוזים זכאים בעליהם לקבל את
שווי ההשקעות האמורות בלבד .לפיכך ,ירידה בערך ההשקעות מכל סיבה שהיא
תלווה במקביל בירידה זהה בגובה התחייבויות הקבוצה.
 חוזים שאינם תלויי תשואה ,בביטוח חיים  -על פי תנאי החוזים ,זכאים בעליהם לקבל
תשואה מובטחת .ההתחייבות בגין חוזים אלה ליום  31בדצמבר 2011 ,הינה בסך של
 3,993מיליוני ש"ח המהווה  24%מתיק ביטוח החיים) .שנה קודמת  3,880מיליוני ש"ח
המהווה  24%מתיק ביטוח החיים( .חוזים אלו לפני שנת  1992מגובים בעיקרם
באגרות חוב מיועדות )ח"ץ( המונפקות על ידי מדינת ישראל .הקבוצה זכאית לממש
אג"ח אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות האמורות.
סיכון הנזילות של הקבוצה נובע ,אפוא ,בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב
מיועדות ואינם כנגד חוזים תלויי תשואה .יתרת הנכסים הללו ליום  31בדצמבר2011 ,
הינה בסך  7.3מיליארד ש"ח )שנה קודמת  7.2מיליארד ש"ח(.
מתוך יתרת הנכסים האמורה ,ליום  31בדצמבר 2011 ,סך של כ 4.2 -מיליארד ש"ח הינם
נכסים סחירים )ליום  31בדצמבר 4.5 2010 ,מיליארד ש"ח( ,הניתנים למימוש בזמן קצר
יחסית ,בהתאם לתנאי הנזילות של שוקי ההון.
על פי תקנות דרכי ההשקעה על חברת הביטוח להחזיק בנכסים נזילים )דהיינו אגרות חוב
ממשלתיות או מזומנים ושווי מזומנים( בשיעור שלא יפחת מ 15%-מההון הנדרש .ליום 31
בדצמבר  2011ו ,2010 -חברות הביטוח המאוחדות עמדו בדרישת התקנות.
ועדת השקעות דנה מדי רבעון בהתאמת הנכסים מול ההתחייבויות ומפקחת על קיומם של
נכסים נזילים למימוש צרכי הנזילות של הקבוצה הנובעים מהפריסה הצפויה של
התחייבויותיה .ראה ניתוח להלן.

ב.

ניהול נכסים והתחייבויות
הקבוצה מנהלת את נכסיה והתחייבויותיה בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו.
הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות
והפיננסיות הבלתי מהוונות של הקבוצה .היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין
התאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות בדוח על המצב הכספי.
מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות כדלקמן:



כספי חסכון  -מועדי פירעון חוזיים ,דהיינו גיל הפרישה ,ללא הנחות ביטולים ,בהנחה
שכל החיסכון יימשך כהוני ולא כקצבה.
גמלאות בתשלום ,אכ"ע בתשלום וסיעודי בתשלום  -על בסיס אומדן אקטוארי.
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ניהול סיכונים )המשך(
.3

סיכוני נזילות )המשך(
ב.

ניהול נכסים והתחייבויות )המשך(
מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי נכללו בטבלאות כדלקמן:
 התחייבויות ביטוחיות שהוערכו ע"י האקטואר  -על בסיס אומדן אקטוארי.
 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה  -נפרסה על בסיס אומדן אקטוארי.
 עודף הכנסות על הוצאות )צבירה( ופרמיה בחסר בגין מוצרי בריאות  -נכלל בעמודת "ללא
מועד פירעון מוגדר".

מועדי הפירעון של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס מועדי
הפירעון החוזיים .בחוזים בהם הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של הסכום ,ההתחייבות
נכללת על בסיס המועד המוקדם ביותר שבו הקבוצה יכולה להידרש לשלם את ההתחייבות.

ג.

ניתוח של מועדי פרעון של סכומי ההתחייבויות הפיננסיות והביטוחיות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ובריאות )*(

עד שנה

מעל שנה
ועד
 5שנים

מעל 5
שנים ועד
 10שנים

מעל 10
שנים ועד
 15שנים

מעל
 15שנים

ללא מועד
פירעון
מוגדר

סה"כ

אלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר,
2011

733,423

1,400,241

1,395,870

1,132,543

1,098,557

1,117,638

6,878,272

ליום  31בדצמבר,
2010

667,757

1,241,156

1,418,841

1,124,675

1,258,267

1,078,855

6,789,551

)*(

לא כולל חוזים תלויי תשואה.

התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי

עד שנה

מעל שנה
ועד  3שנים

מעל  3שנים
ועד  5שנים

מעל
 5שנים

ללא מועד
פירעון מוגדר

סה"כ

אלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר,
2011

1,769,696

1,089,664

614,752

586,435

465,329

4,525,876

ליום  31בדצמבר,
2010

1,667,048

1,006,146

591,517

637,928

430,067

4,332,706
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סיכוני נזילות )המשך(
ג.

ניתוח של מועדי פרעון של סכומי ההתחייבויות הפיננסיות והביטוחיות )המשך(
התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה

עד שנה

מעל שנה
ועד 5
שנים

מעל 5

מעל 10

שנים
ועד 10
שנים

שנים
ועד 15
שנים

מעל
 15שנים

סה"כ

אלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר2011 ,
התחייבויות פיננסיות

175,290

549,659

609,610

279,454

-

1,614,013

התחייבויות בגין חוזי
השקעה

5,738

-

-

-

-

5,738

התחייבויות בגין חוזי
השקעה תלויי תשואה

1,177,355

-

-

-

-

1,177,355

ליום  31בדצמבר2010 ,
התחייבויות פיננסיות

124,312

594,742

571,029

87,769

-

1,377,852

התחייבויות בגין חוזי
השקעה

26,203

-

-

-

-

26,203

התחייבויות בגין חוזי
השקעה תלויי תשואה

1,108,792

-

-

-

-

1,108,792
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.4

סיכונים ביטוחיים
א.

תיאור הסיכונים הביטוחיים העיקריים
סיכוני חיתום :הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין
הסיכון שהוערך בעת התמחור וקביעת הפרמיה ,לבין ההתרחשות בפועל ,כך שהפרמיות
הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות .הפערים עשויים לנבוע משינויים
מקריים בתוצאות העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו/או בשכיחות התביעות
כתוצאה מגורמים שונים.
הקבוצה מנהלת סיכון זה בעיקר על ידי) :א( הגבלתו של הסיכון באמצעות תהליכי חיתום
המותאמים לכל סוג מוצר ביטוחי )ב( העברתו של הסיכון לצד שלישי באמצעות חוזי ביטוח
משנה.
סיכוני רזרבה :הסיכון להערכה לא נכונה של התחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך
שהרזרבות האקטואריות אינן מספיקות לכיסוי כל ההתחייבויות והתביעות .המודלים
האקטוארים על פיהם ,בין היתר ,מעריכה הקבוצה את התחייבויותיה הביטוחיות ,מבוססים
על כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את העתיד לקרות .חשיפת הקבוצה מורכבת
מהסיכונים הבאים:
סיכון מודל  -הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו/או להערכת ההתחייבויות
א(
הביטוחיות.
סיכון פרמטר  -הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וביניהם הסיכון שהסכום שישולם
ב(
עבור סילוק ההתחייבויות הביטוחיות של הקבוצה ,או שמועד סילוק ההתחייבויות
הביטוחיות ,יהיה שונה מזה הצפוי.
סיכון התהליך  -סיכון שגם אם המודלים והפרמטרים מתאימים ,ייתכנו סטיות מקריות
ג(
בפועל לעומת הערך הצפוי בשנה מסויימת.
הקבוצה מנהלת סיכון זה באמצעות עריכת סקירה מדוקדקת של דוחות האקטוארים ע"י
ועדת המאזן שמטרתה הפחתת הסיכון של שימוש בהנחות או שיטות שגויות .בנוסף נערכות
ביקורות של מבקר הפנים.
סיכון עיצוב המוצר :הסיכון שבתהליך עיצוב מוצרים חדשים או שינוי מוצרים קיימים,
הקבוצה תיחשף לסיכונים שאינה רוצה להיחשף אליהם.
הקבוצה מנהלת סיכון זה באמצעות קיום תהליך מוסדר של אפיון ופיתוח מוצר חדש ,הכולל
סקירה של הסיכונים ואופן הטיפול בהם וניסוח חוזה הביטוח באופן המשקף בצורה מדויקת
את הסיכונים שהקבוצה מוכנה לקחת על עצמה מול המבוטח.
סיכון קטסטרופה :חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה )קטסטרופה( כגון אסון
טבע ,מלחמה ,טרור ,נזקי טבע או רעידת אדמה ,יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה .אירועי
הקטסטרופה המהותיים אליהם חשופה הקבוצה בארץ הם מלחמה ורעידת אדמה.
הקבוצה מנהלת את סיכון הקטסטרופה בביטוח חיים באמצעות העברתו למבטח משנה
בחו"ל במסגרת חוזה  Cat Coverאשר מכסה גם ריסק מוות ,נכות מוחלטת ואובדן כושר
עבודה כתוצאה מאירוע קטסטרופלי כגון רעידת אדמה או מלחמה.
גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי ,כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול או
הצטברות נזקים בגין אירוע רעידת אדמה בשכיחות נזק של  1:500שנה )שיעור נזק מירבי
) ,(2.60% - 1.75% (MPLהוא כ 3,822 -מיליון ש"ח ברוטו וכ 95 -מיליון ש"ח בשייר עצמי
)בשנה קודמת  2,666מיליון ש"ח חשיפה ברוטו ו 100 -מיליון ש"ח בשייר עצמי(.
הקבוצה מנהלת סיכון זה באמצעות העברתו למבטחי משנה בחו"ל במסגרת חוזים יחסיים ו-
חוזה  Cat Coverהמחודשים מדי שנה ע"פ רמת ה MPL -הרצויה בהינתן היקף והרכב תיק
הפוליסות המכסות סיכון זה .הקבוצה מבצעת הערכה מחדש של הסיכון מדי שנה ע"פ הרכב
תיק הפוליסות בפועל.
לעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצרת למבטח חשיפה לסיכונים
הביטוחיים המתוארים לעיל  -ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי סוגי סיכונים
ביטוחיים בסעיפים ב' ו-ג' להלן.
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תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם
א(

ב(
ג(
ד(

ה(

ו(

.2

תכנית ביטוח מסוג עדיף ומסלולי השקעה  -במוצר זה מרכיב החיסכון מזוהה.
עבור פוליסות שהופקו לפני שנת  ,2004הסיכונים הגלומים כוללים סיכונים
פיננסיים והשפעתם על דמי הניהול שהקבוצה גובה ,כמו גם סיכונים ביטוחיים
כתוצאה מכיסויים המצורפים לפוליסה )מוות ,א.כ.ע ,.מחלות קשות וסיעודי(:
תמותה ,תחלואה ,קטסטרופה .וסיכונים אחרים .רכיב החסכון ורכיב הריסק
מושפעים מסיכון הוצאות וסיכון ביטולים.
תכנית ביטוח מסוג מעורב  -במוצר זה מרכיב החיסכון משולב במרכיב הביטוחי
של סיכון המוות .במוצר זה גלומים אותם סיכונים המתוארים בפסקה ) (1לעיל.
תכנית המבטיחה קצבה מובטחת הסיכונים הגלומים במוצר זה הם :סיכון
אריכות חיים וסיכון הוצאות.
תוכניות ביטוח חיים ובריאות אחרות כוללות מוצרי סיכון טהור )אובדן כושר
עבודה ,מקרה מוות ,סיעודי ,מחלות קשות ,נכויות וכו'( נמכרות כפוליסות
עצמאיות או שהן מצורפות לפוליסות אחרות .הסיכונים הגלומים במוצר זה
זהים לסיכונים המתוארים בפסקה ) (1לעיל ,ללא השפעה מהותית על דמי
ניהול.
תוכניות ביטוח הוצאות רפואיות  -תוכניות אלו כוללות כיסויים של השתלות
וטיפולים מיוחדים בחו"ל ,בחירת מנתח פרטי בבתי חולים פרטיים ,תרופות
שאינן בסל וכיסויים אמבולטוריים נוספים כגון התייעצות עם רופא מומחה.
הסיכונים העיקריים הגלומים במוצר זה הם גידול בהוצאות הרפואיות כתוצאה
מהתקדמות טכנולוגיות ,הכנסת שר"פים )שירות רפואי פרטי( לבתי החולים
הציבוריים או שינוי בסל הבריאות הממלכתי והשב"נים )שירותי בריאות
הניתנים מחוץ למסגרת סל הבריאות הממלכתי באמצעות קופות החולים
תמורת תשלום נוסף(.
סיכונים נוספים אשר גלומים במוצרים אלה באופן גנרי )משותף לכולם( הם:
שינויים בכללי חיתום אשר עלולים להביא לאי התאמה בין פרופיל הסיכון לבין
התעריף ,שינויים באקלים שיפוטי אשר עלולים להביא לעלייה בלתי צפויה
בתדירות של תביעות או בעלות של תביעה ממוצעת ,שינויים רגולטורים וסיכון
מודל אשר מתייחס לשימוש במודל לא מתאים לתמחור או לחישוב רזרבה או
שימוש בפרמטרים לא נכונים.

אופן מדידת הסיכון הביטוחי
הקבוצה מודדת את הסיכונים הביטוחיים לשתי מטרות עיקריות:
) (1תמחור המוצרים הביטוחיים.
) (2חישוב תרומת הסיכון הביטוחי לחישוב ההון הכולל הנדרש.
מדידת הסיכונים לכל מוצר נעשית ע"י האקטואר אשר מנתח את התביעות )ע"פ
נתונים שהצטברו בחברה ובהסתמך על מידע שמתקבל ממבטח המשנה או ממקורות
רלוונטיים אחרים( ,מעריך את צפי התביעות ויתר העלויות כגון הוצאות ועמלות וגוזר
את התעריף המתאים למוצר ולאוכלוסיות השונות של המבוטחים הפוטנציאליים.
מדידת הסיכון הכולל )לכל הפוליסות יחד( נעשית ע"פ מודל סטנדרטי למוצרי ביטוח
בישראל .המודל מבוסס על ביצוע שינויים בגורמי הסיכון המשפיעים על ערכם ההוגן
)ע"פ הערכה מיטבית( של ההתחייבויות הביטוחיות .לדוגמא ,שינוי קיצוני בשיעורי
התמותה שהונחו או שינוי פתאומי בשיעורי הביטולים שהונחו לצורך חישוב
ההתחייבויות הביטוחיות .כמו כן ,המודל מניח השפעה של אירוע קיצון )קטסטרופה(
על גובה התחייבויות לפי פרמטרים שנקבעו מראש )גידול בתמותה ובתחלואה( .יצוין,
כי מדידת הסיכון מתחשבת בכך שלא כל הסיכונים מתממשים בו זמנית ולכן קיימות
קורלציות בין הסיכונים השונים אשר מקטינות את הסיכון הכולל.
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תיאור השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
)(1

)(2

)(3
)(4

)(5

)(6

תוכניות ביטוח מסוג "עדיף" ומסוג "מסלולי השקעה":
בתוכניות ביטוח מסוג "עדיף" ומסוג "מסלולי השקעה" קיים מרכיב חיסכון
מזוהה .העתודה הבסיסית והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת
תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה כדלקמן:
קרן צמודה לתשואת תיק השקעות )חוזים תלויי תשואה(.
קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה מובטחת
כנגד נכסים מותאמים )חוזים מבטיחי תשואה(.
בחלק לא מהותי של המקרים יש הבטחה למתן הטבה לפוליסות מעל ותק
מסוים לפי תנאי הפוליסה.
בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות אלו )אי כושר עבודה ,מקרה מוות,
סיעודי וכו'( מחושבת התחייבות ביטוחית בנפרד כאמור להלן.
תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה )"מסורתי"(:
תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה משלבות מרכיב של סכום חסכון במקרה
שהמבוטח נשאר בחיים בתום תקופת התוכנית עם מרכיב ביטוחי של סיכון
מוות במשך תקופת התוכנית .בגין מוצרים אלה מחושבת התחייבות ביטוחית
לכל כיסוי כהיוון של תזרים המזומנים בגין התביעות הצפויות ,כולל תשלום
בתום התקופה ,בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות .חישוב זה מבוסס על
ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים ו/או על הנחות שהופקו מניסיון התביעות,
כולל שיעורי הריבית )להלן  -ריבית תעריפית( ,לוח התמותה או התחלואה.
החישוב נעשה בשיטה הידועה בשם " ,"Net Premium Reserveאשר אינה כוללת
בזרם התקבולים הצפוי את המרכיב שהועמס בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות
וההוצאות ,ומנגד אינה מנכה את ההוצאות והעמלות הצפויות .בגין מוצרים
מסורתיים תלויי תשואה מחושבת העתודה בהתאם לתשואה שהושגה בפועל
בניכוי דמי ניהול.
התחייבויות לקצבאות בתשלום מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה על
בסיס לוחות תמותה עדכניים אשר פורסמו על-ידי אקטואר האוצר בחוזר
המפקח.
התחייבויות בגין קצבאות המשולמות לכל החיים בגין פוליסות בתוקף
)משולמות ומסולקות( שטרם הגיעו לשלב מימוש הגמלא או הגיעו לגיל פרישה
וטרם התחיל התשלום בפועל ,מחושבות בהתאם לחוזרי המפקח ולהסתברות
למשיכת הגמלא ובהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוחות תמותה
עדכניים .בעת עדכון לוחות התמותה נעשית הגדלה הדרגתית של ההתחייבויות
לגמלא בהתחשב ברווחים הצפויים מהפוליסות עד הגיע המבוטחים למועד
הפרישה .ככל שמקדמי הקצבה המובטחים בפוליסות טובים יותר למבוטח,
ההגדלה הנדרשת גבוהה יותר.
תוכניות ביטוח חיים אחרות כוללות מוצרי סיכון טהור )אובדן כושר עבודה,
מקרה מוות ,סיעודי ,מחלות קשות ,נכויות וכו'( הנמכרות כפוליסות עצמאיות
או שהן מצורפות לפוליסות עם תוכנית יסודית מסוג "עדיף"" ,מסלולי השקעה"
או "מסורתי" .בגין תוכניות אלו מחושבת התחייבות אקטוארית .באובדן כושר
עבודה וסיעודי החישוב נעשה על בסיס  .Net Premium Reserveבאובדן כושר
עבודה השיטה לוקחת בחשבון שיעורי ביטולים שמרניים ואילו בסיעודי נלקח
בחשבון ללא ביטולים ,ושניהם על בסיס הנחה מעודכנת לניסיון תביעות
צפויות.
בגין תביעות מתמשכות בתשלום ,בביטוח סיעודי ,בביטוח אובדן כושר עבודה
ורצף הכנסה ,מחושבת התחייבות ביטוחית בהתאם למשך תקופת התשלום
הצפויה.
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)(7

ההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי מורכבת מהתחייבות בגין עתודה
לתביעות תלויות ו) IBNR-תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו( והוצאות עקיפות
לסילוק תביעות ,עתודה להמשכיות והפרשה להפסדים עתידיים ,ככל שנדרשת.

)(8

ההתחייבות בגין תביעות תלויות בביטוח חיים כוללות הפרשות לתביעות שטרם
שולמו ,כולל  ,IBNRוכל הענפים חוץ מסיעודי ,אובדן כושר עבודה ורצף הכנסה,
אשר נכללים בסעיף עתודות.

)(9

התחייבויות בגין פוליסות בריאות הינן ממספר סוגים ,לקולקטיבים ולפוליסות
פרט בנפרד:
הפרשה לפרמיה בחסר שמחושבת כעודף )אם גבוה מאפס( של הערך

הנוכחי של כל העלויות העתידיות פחות הערך הנוכחי של כל ההכנסות
העתידיות ,לפי סוג הכיסוי בהנחות שמרניות.
תביעות תלויות ,כולל הפרשה ל IBNR-והוצאות עקיפות לסילוק תביעות.

עלות סעיף ההמשכיות בפוליסות קולקטיביות.
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ניהול סיכונים )המשך(
סיכונים ביטוחיים )המשך(
.4
ב.

ביטוח חיים ובריאות )המשך(
 .4ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
)(1

שיעור ההיוון
בגין תוכניות ביטוח מסוג "מעורב" וכדומה )"מסורתי"( )ראה סעיף  (2)3לעיל(
ומוצרי סיכון טהור )ראה סעיף  (5)3לעיל( עם פרמיה קבועה הריבית המשמשת
להיוון הינה כדלקמן:
)א( בתוכניות ביטוח המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות  -בריבית בשיעורים
של בין  2.5%ל 4.8%-צמודה למדד; בחישוב של השלמת עתודה לתשלום
קיצבה ,החלק שאינו מגובה באגרות חוב מיועדות  -בריבית חסרת סיכון.
)ב( בתוכניות מבטיחות תשואה ומבטיחות מקדם קצבה שאינן מגובות באגרות
חוב מיועדות )הושקו אחרי  - (2005ריבית של  ,2.5%ובחישוב של השלמת
עתודה לתשלום קיצבה  -ריבית חסרת סיכון.
)ג( בפוליסות המשלמות תשלומי סיעוד ואובדן כושר עבודה ,הריבית המשמשת
להיוון הינה כדלקמן:
 במידה והפיצוי אינו תלוי תשואה השיעור הוא .2.5%
 פיצויים תלויי תשואה מהוונים בשיעור  3.1%ברמה של הברוטו ו2.5% -
בחלקם של מבטחי המשנה.
שיעור ההיוון יכול להשתנות כתוצאה משינויים מהותיים בשיעור ריבית השוק
לטווח ארוך.

)(2

שיעורי תמותה ותחלואה






שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות בפוליסות מסוג
מעורב )"קלאסי"( בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה )לא
כולל תמותה של מבוטחים מקבלי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי ,אי
כושר עבודה או סיעוד( מבוססים בעיקר על טבלאות .AM49/52
ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות
תמותה עדכניים.
בהנחה שתהיה עליה בשיעור התמותה ,עקב עלייה בשיעור התמותה
בפועל לרמה העולה על ההנחה הקיימת ,תביא לקיטון ההתחייבות
לקצבאות המשולמות לכל החיים.
יצוין ,כי קיימת מגמה של גידול בתוחלת החיים וקיטון בשיעור התמותה
אשר נלקחת בחשבון לצורך קביעת הנחת התמותה המשמשת לחישוב
ההתחייבות לקצבה שתשולם בעתיד.
שיעורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה
ממחלות קשות ,אובדן כושר עבודה ,סיעוד ,ניתוחים ואשפוז ,נכות
מתאונה וכיוצ"ב .שיעורים אלה ותקופת תשלום הקצבאות )לעניין ביטוח
סיעוד ואי כושר עבודה( נקבעו על בסיס ניסיון החברה או מחקרים של
מבטחי משנה.
ככל שההנחה לגבי שיעור התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבות
הביטוחית בגין תחלואה ממחלות קשות ,אובדן כושר עבודה ,סיעוד,
ניתוחים ואשפוז ונכות מתאונה.

160

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכונים ביטוחיים )המשך(
ב.

ביטוח חיים ובריאות )המשך(
.4

ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
)(3

שיעורי נטילת גמלא
חוזי ביטוח חיים הכוללים מרכיב חיסכון ,התנהלו ,בגין כספים שהופקדו משנת
 2000עד לסוף שנת  2007בשני מסלולים אפשריים :מסלול הוני או מסלול
קצבתי .לעניין פרמיות שהופקדו עד שנת  2000רשאי המבוטח לבחור ,במועד
הפרישה ,את המסלול המועדף עליו .היות וסכום ההתחייבות הביטוחית שונה
בכל אחד משני המסלולים ,נדרשת החברה להעריך את שיעור הפוליסות בהן
יבחרו המבוטחים במסלול הקצבתי בשל ההשלכה לעניין העתודה הנדרשת בגין
התחייבויות מסוג זה .שיעור זה נקבע על פי הנחיות הפיקוח ,תוך התאמה
לניסיון שנצבר במנורה ביטוח .יצויין ,כי החל משנת  2008כמעט כל התוכניות
הן לקצבה.

)(4

שיעורי ביטולים
שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות הביטוחיות בגין חלק מביטוחי
הבריאות וביטוחי אובדן כושר עבודה וכן על קצבאות המשולמות לכל החיים
בתקופה שלפני התחלת התשלומים .ביטולי חוזי ביטוח יכולים לנבוע מביטול
פוליסות היזום על ידי החברה עקב הפסקת תשלומי הפרמיות או פדיונות
פוליסות לבקשת בעליהן .ההנחות לגבי שיעורי הביטולים מבוססות על ניסיון
החברה לגבי משך החיים של המוצר ומסגרות מכירה בהתאם לסוג המוצר.

)(5

שיעורי המשכיות
בביטוחי בריאות וביטוחי ריסק קבוצתיים )מעל סכום ביטוח מסויים( בהם
זכאים המבוטחים להמשיך ולהיות מבוטחים באותם תנאים במקרה בו החוזה
הקולקטיבי לא יחודש או שהמבוטח פורש מהקבוצה ,קיימת לחברה התחייבות
המבוססת על הנחות לגבי שיעורי ההמשכיות של הביטוחים הקולקטיבים
ושיעורי ההמשכיות של החוזים עם המבוטחים לאחר סיום החוזה הקולקטיבי.
ככל ששיעור ההסתברות שהחוזה הקולקטיבי לא יחודש ,גדל )שיעור המשכיות
גבוה יותר( ,כך גדלה ההתחייבות הביטוחית עקב המשך ביטוח בתנאים קודמים
ללא התאמת החיתום לשינוי במצבו הבריאותי של המבוטח.
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ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכונים ביטוחיים )המשך(
ב.

ביטוח חיים ובריאות )המשך(
.5

מבחני רגישות בביטוח חיים ובריאות *(
ליום  31בדצמבר(** :2011 ,
שיעור הביטולים
)פידיונות,
סילוקים
והקטנות(
-10%
+10%
רווח )הפסד(

)(16,162

6,328

שיעור תחלואה
-10%
+10%
אלפי ש"ח

שיעור תמותה
-10%
+10%

26,802

)(54,553

)(59,551

26,331

ליום  31בדצמבר:2010 ,
שיעור הביטולים
)פדיונות,
סילוקים
והקטנות(
-10%
+10%
רווח )הפסד(

4,805

)(11,498

שיעור תחלואה
-10%
+10%
אלפי ש"ח
)(50,911

12,891

שיעור תמותה
-10%
+10%
)(719

)(50,373

*(

ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספרים ולא על שווי כלכלי .לפיכך ,כאשר
יש שיפור בתמותה או בתחלואה והתוצאה הכלכלית המתקבלת בניתוח
הרגישות מביאה להקטנת העתודה המחושבת ביחס לתמחור הכיסוי המקורי,
אזי מטעמי שמרנות ,הרווח שנוצר בגובה הפרש העתודה אינו נלקח בחשבון.

**(

ניתוח הרגישות ליום  31בדצמבר 2011 ,בוצע בהתאם להבהרות שהתקבלו
בחוזר המפקח מיום  30בנובמבר.2011 ,
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ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי
.1

תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם
הסיכונים הגלומים במוצרי הביטוח הכללי באופן גנרי )משותף לכל הענפים( הם:
תנודתיות בחומרת התביעה ובשכיחותה )מספר גורמים משפיעים על אי וודאות זו -
עיכוב בדיווח על תביעות ,אקלים שיפוטי ,שינויי חקיקה ,תביעות גדולות( ,סיכון מודל
)סיכון רזרבה( ,סיכון ריכוז חשיפה.
)א(

רכב חובה
ביטוח רכב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר מהווה תנאי מוקדם הכרחי
לשימוש ברכב מנועי .פוליסת ביטוח חובה ,בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי,
מעניקה כיסוי לבעל הרכב והנוהג בו ,מפני כל חבות שהם עלולים לחוב לפי חוק
הפיצויים ומפני חבות אחרת שהם עלולים לחוב בשל נזק גוף שנגרם לנהג
הרכב ,לנוסעים בו או להולכי הרגל שנפגעו כתוצאה מהשימוש ברכב מנועי.
הכיסוי הביטוחי בתחום רכב חובה קבוע ואחיד בין חברות הביטוח .תביעות
ברכב חובה מתאפיינות ב "זנב ארוך"  LONG TAILדהיינו לעיתים חולף זמן רב
ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה .על פי תיקון לחוק
ההסדרים משנת  2010ואילך ההוצאות הרפואיות הוצאו מכיסוי פוליסת חובה
ושולמו על ידי קופות החולים.

)ב(

רכב רכוש
פוליסת ביטוח רכב רכוש כוללת כיסויים בגין נזק עצמי הנגרם לרכב המבוטח,
גניבה ,וכן נזק רכוש הנגרם על ידי הרכב המבוטח לצד שלישי .ניתן לרכוש
פוליסה לנזק לצד ג' בלבד או בשילוב עם כיסויים נוספים .הפוליסה התקנית
קובעת נוסח ותנאים מינימליים לביטוח מקיף לרכב אשר חברת ביטוח יכולה
לשנותם רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח .התעריף לביטוח רכב רכוש אינו
אחיד ותלוי במספר משתנים ,כגון :סוג וערך הרכב המבוטח ,ניסיון התביעה
המצטבר שלו ,גילו של הנהג והגבלת מספר הנהגים הרשאים לנהוג ברכב .ע"פ
רוב ,תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח.
רכב מקיף )פרטי ומסחרי לרבות משאיות(  -כיסוי בגין נזק לרכב כתוצאה
(1
מתאונה ,נזק לרכב כתוצאה מאש ,גניבת הרכב ,נזק שנגרם תוך כדי גניבת
הרכב ,נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע )שיטפון ,סערה ,שלג וברד( ,נזק
לרכב כתוצאה ממעשה זדון )למעט על ידי המבוטח או מי מטעמו( ,נזק
שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי.
ביטוח מקיף ללא כיסוי תאונות  -כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים
(2
המפורטים בס"ק א' לעיל ,למעט סעיף נזק כתוצאה מתאונה.
ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה  -כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים המפורטים
(3
בס"ק א' לעיל ,למעט גניבת הרכב.
(4
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -הגנה על המבוטח מפני אחריותו לנזקים
שנגרמו לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבו.
ביטוח אופנועים.
(5
בנוסף לכיסוי הבסיסי ,הקבוצה מאפשרת למבוטח להרחיב את הכיסוי
(6
כדלקמן :כיסוי לנזקי רעידת אדמה ,רכב חדש תמורת הישן שנגנב
)לרכבים משנות דגם אחרונות בלבד ולמקרה ביטוח של אובדן גמור(,
ביטוח רדיו טייפ או רדיו דיסק חליפי ,ביטוח שבר שמשות ,שירותי גרירה
ומתן רכב חליפי .בנוסף ,קיים מסלול ייחודי לכלי רכב פרטיים בלבד,
המאפשר סל רחב יותר של שירותים והטבות למבוטח ,עם אפשרות
לפרמיה מוזלת.
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באור  - :38ניהול סיכונים )המשך(
 .4סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי )המשך(
.1

תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם )המשך(
)ג(

חבויות אחרים
תביעות בחבויות מתאפיינות ב "זנב ארוך"  LONG TAILדהיינו לעיתים חולף זמן
רב ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה.
ביטוח חבות מעבידים  -כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף הנגרמים
(1
לעובד עקב ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח .החבות המכוסה היא חבות
לפי פקודת הנזיקין ,התש"ם ,1980-והביטוח הינו שיורי ,מעל הכיסוי לפי
חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה .1995-הביטוח נערך בדרך
כלל על בסיס אירוע .דמי הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים,
כאשר המרכזיים שבהם  -מספר העובדים המועסקים או היקף שכר
העבודה השנתי שמשלם המעסיק ,סוג פעילות המעסיק ,גבול האחריות
הרצוי ,ניסיון התביעות של המבוטח ,אמצעי ההגנה הקיימים בעסק
וכדומה .ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע .הגשת התביעה יכולה
להיעשות לאחר תקופת הביטוח בתוך תקופת ההתיישנות.
ביטוח צד שלישי  -הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את
(2
חבותו של המבוטח על פי כל דין ,בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד
שלישי שאינו עובד המבוטח בשל נזק שנגרם מאירוע תאונתי אשר
התרחש במהלך תקופת הביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש המבוטח
את הכיסוי הביטוחי .ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע .דמי
הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים ,כאשר המרכזיים שבהם –
עיסוק המבוטח ,היקף פעילות המבוטח ,גבול האחריות הרצוי ,ניסיון
התביעות של המבוטח ,חשיפה למפגעים או סיכונים סביבתיים ,אמצעי
ההגנה הקיימים בעסק וכדומה.
ביטוח אחריות מקצועית  -ביטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין
(3
כשל בביצוע חובתו המקצועית שתוצאתו נזק לצד שלישי ,בין אם הינו
לקוח של המבוטח ובין אם לאו .ביטוח אחריות מקצועית נערך על בסיס
הגשת תביעה .הכיסוי בפוליסה מוגבל לאירועים בלתי צפויים ואינו
מכסה מעשים מכוונים של המבוטח .המשתנה העיקרי המשפיע על דמי
הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח ,כאשר גם להיקף הפעילות ,גבול
האחריות הרצוי ,ותק במקצוע ,מספר העובדים ,מחזור ההכנסות ,ניסיון
התביעות של המבוטח והתחום הטריטוריאלי של הכיסוי והשיפוט
השפעה ניכרת על תעריף דמי הביטוח.
ביטוח אחריות המוצר  -ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק
(4
שנגרם על ידי מוצרים שיוצרו/שווקו /סופקו או הופצו על ידו ,לאחר
שפסקו מלהיות בחזקתו .ביטוח זה נערך על בסיס הגשת תביעה.
המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח,
כאשר גם להיקף הפעילות ,קיום פעילות ייצוא ,התקופה הרטרואקטיבית
הנדרשת ,גבול האחריות הרצוי ,ניסיון התביעות של המבוטח והתחולה
הטריטוריאלית של הכיסוי השפעה על תעריף דמי הביטוח
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  -ביטוח המכסה דירקטורים ונושאי
(5
משרה בשל בשל הפרת חבותם הניהולית שהופרה על ידי הדירקטורים
ונושאי המשרה .הביטוח נערך על בסיס הגשת התביעה .החבות המכוסה
היא בעיקרה מתוקף חוק החברות ,המטיל חבות אישית על נושאי
המשרה בחברה ,וככל שהחוק מאפשר לתת שיפוי לנושאי המשרה .בעלת
הפוליסה בביטוח זה הינה החברה ,הרוכשת את הכיסוי עבור נושאי
המשרה והדירקטורים המכהנים ו/או שכיהנו בעבר והם המוגדרים
כמבוטחים.
דמי הביטוח בענפי החבויות שתוארו מתבססים על מספר משתנים,
בהתאם לסוג הכיסוי ,כאשר המרכזיים מביניהם :גבול האחריות הרצוי,
ניסיון התביעות של המבוטח ,תחום העיסוק של הקבוצה ,הרכב בעלי
המניות ,המבנה והחוסן הפיננסיים של הקבוצה והיות הקבוצה ציבורית
או פרטית.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :38ניהול סיכונים )המשך(
 .4סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי )המשך(
.1

תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם )המשך(
)ג(

חבויות אחרים )המשך(
כלי טיס וכלי שיט  -ביטוח המכסה נזק או אבדן הקשורים לסיכוני תעופה
(6
או שיט .ביטוח כלי שיט מכסה גופי אניות; ביטוח כלי טיס כולל ביטוח
גופי מטוסים וביטוח תאונות נסיעה.
ביטוח ערבויות ביצוע וערבויות פיננסיות :הקבוצה משווקת ערבויות
(7
ביצוע שמהותן התחייבויות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות
המבוטח כלפיו .הפוליסות מונפקות לטובת מזמיני עבודה בפרויקטים
ומיועדות להבטיח עמידה בהתחייבויותיהם של קבלנים ,יזמים וגופים
גדולים נוספים בביצוע פרויקטים ,כפי שסוכמו בין הצדדים .בנוסף,
הקבוצה משווקת ערבויות פיננסיות שמהותן התחייבות לשיפוי המוטב
בגין הפרת התחייבות פיננסית של המבוטח כלפיו.
ביטוח ערבות חוק המכר :הקבוצה משווקת ביטוח המכסה את השקעתם
(8
של רוכשי יחידות דיור כנגזר מחוק המכר )דירות( תשל"ג  1973וחוק
המכר )דירות( )הבטחת השקעות רוכשי דירות( ,התשל"ה  .1974 -ביטוח
זה תואם את ההנחיות בחוק המכר ולרוב תקופת הביטוח שלו ארוכה
)מעל שנה( .הסיכון בפוליסות אלו הולך ופוחת עם הזמן כתוצאה
מהתקדמות הבנייה וקבלת החזקה בנכס .בהתאם להוראות הפיקוח,
ההכרה ברווח מהכנסות הקבוצה מענף זה נדחות לתקופה של  5שנים.
הקבוצה מנפיקה פוליסות אלו לקבלנים ,בין אם באמצעות שיווק ישיר
לקבלן או באמצעות בנקים המספקים מימון לפרוייקט הבנייה.
ביטוח רכוש

)ד(
(1

ביטוח דירות )מקיף דירות(  -ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת דירה
למגורים .תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות
ותכולתן( ,התשמ"ו) 1986-להלן לצורך סעיף זה" :התקנות"( מגדירות את
סוג הכיסוי הביטוחי המינימלי למבנה דירה ותכולתה ,כהגדרתן בתקנות
)להלן" :הפוליסה התקנית דירה"( .על פי התקנות ,ביטוח דירות כולל
כיסוי לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש ,פריצה ,כיסוי נזקי טבע ,רעידת
אדמה ונזקי צנרת .חברת הביטוח יכולה לשנות את הפוליסה התקנית
דירה רק אם השינוי הינו לטובת המבוטח .למבוטח ניתנת אפשרות לוותר
בכתב על כיסוי לרעידת אדמה .במרבית המקרים ,תביעות בגין פוליסות
אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח.

(2

אובדן רכוש ומקיף בתי עסק  -ביטוחים המכסים אבדן רכוש שאינו דירת
מגורים ותכולתה או רכב מנועי )למשל סחורות ,מכונות ,ציוד ,מפעלים
וכו'( .ביטוח בתי עסק כולל כיסוי לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש,
פריצה ,כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה .ניתן לרכוש בביטוחים אלה כיסוי
לנזק תוצאתי של אובדן רווחים.

(3

ביטוח משכנתאות  -כולל ביטוח מבנה עבור לווים הנוטלים משכנתא
למימון רכישת דירות .פוליסות אלו משועבדות לטובת המלווה .ביטוח זה
נמכר בדרך כלל בשילוב עם ביטוח חיים )ריסק( לכיסוי יתרת ההלוואה
במקרה של מות המבוטח.

(4

ביטוח ימי  -ביטוח ימי מכסה הובלת מטענים בים ובאוויר.

(5

מטענים בהובלה  -ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען הנגרם במסגרת
הובלה יבשתית

(6

ביטוח הנדסי )ביטוח שבר מכני(  -ביטוח המכסה נזקים לציוד הנובעים
מהפעלתו ,בניגוד לנזקים הנגרמים על ידי גורמים חיצוניים בלתי תלויים.
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באור  - 37ניהול סיכונים )המשך(
.4

סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי )המשך(
.1

תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם )המשך(
)ד( ביטוח רכוש )המשך(
(7

ביטוח הנדסי )עבודות קבלניות(  -כיסוי לעבודות קבלניות ,ציודן
וחומרים ,מפני נזק תאונתי.

(8

ביטוח הנדסי )עבודות הקמה(  -כיסוי לעבודות הקמה של מערכות
מכניות ,ציודן וחומרים ,מפני נזק תאונתי.

(9

ביטוח ציוד אלקטרוני  -כיסוי לנזק תאונתי ,למערכות מתח נמוך ולכיסוי
הוצאות שחזור מידע מחשבים ושכירת ציוד חלופי.

(10

ביטוח סיכוני טרור  -ביטוח שיורי )מעל תקבולי מס רכוש( המכסה נזק
פיזי לרכוש ואובדן רווח גולמי בשל מעשה טרור.
ביטוח דמי מחלה :כיסוי חבותו של המבוטח )המעסיק( כלפי עובדיו
לתשלום ימי מחלה .חבות המעביד לתשלום כפופה להוראות הדין
)חקיקה ,תקנות ,הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה( לעניין זכויות עובדים.

(11

.2

אופן מדידת הסיכון הביטוחי
החברה מודדת את הסיכונים הביטוחיים לשתי מטרות עיקריות:
 תמחור המוצרים הביטוחיים אותם היא מוכרת.
 תרומת הסיכון הביטוחי לחישוב ההון הכולל הנדרש.
מדידת הסיכונים הביטוחיים לכל מוצר ומוצר נעשית ע"י האקטואר אשר מנתח את
התביעות ,מעריך את צפי התביעות ,הסטייה מהצפי וגוזר את התעריף המתאים למוצר
ולאוכלוסיות השונות של המבוטחים הפוטנציאליים.
מדידת הסיכון הכולל )לכל הפוליסות יחד( נעשית ע"פ מודל סטנדרטי שפותח באירופה
עבור חברות ביטוח והותאם למוצרים של ענף הביטוח בישראל .המודל מבוסס על
פרמטרים של היקף פרמיות ,היקף רזרבות )המחושבות על בסיס הנחות מיטביות  -לא
שמרניות( ,שיעורי הפסד ) ,(Loss Ratiosסטיות תקן של קבוצות מוצרים בעלי
מאפיינים דומים .כמו כן המודל מניח השפעה של אירוע קיצון )רעידת אדמה או מעשה
ידי אדם( על הון החברה לפי פרמטרים שנקבעו מראש .לבסוף ,מדידת הסיכון
מתחשבת בכך שלא כל הסיכונים מתממשים בו זמנית בכל הענפים ולכן קיימות
קורלציות בין ענפי הביטוח השונים אשר מקטינות את הסיכון הכולל.
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באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
 .4סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג .ביטוח כללי )המשך(
.3

תיאור השיטות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים:


הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה.



תביעות תלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות.



הפרשה לפרמיה בחסר.



ובניכוי  -הוצאות רכישה נדחות

ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבות באופן
אריתמטי יחסי לתקופה שמעבר לתאריך הדוח ולכן אינן מושפעת מגורמי סיכון
כלשהן .ראה גם באור )2ו() - (2מדיניות חשבונאית.
בהתאם להוראות המפקח התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר על-פי שיטות
אקטואריות מקובלות המתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של קבוצת הסיכונים
הנבדקת ,ומתחשבות בהתפתחות של תשלומי התביעות וכן בהתפתחות של עלות
התביעות )תשלומי תביעות וההערכות הפרטניות של התביעות התלויות( .בנוסף,
לעיתים ההערכה מושפעת גם משינוי בחומרת התביעות בקבוצת הסיכון הרלוונטית.
הערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת הברוטו וברמת ביטוח המשנה בנפרד.
השיבובים וכן ההשתתפות העצמית שתיגבה מהמבוטחים ,מחושבים על בסיס ניסיון
העבר המשתקף בנתוני המודל האקטוארי.
כמו-כן ,נכללות הערכות איכותיות באשר לשינוי מגמות בעתיד לגבי גורמי סיכון
שונים .גורמי סיכון פנימיים לדוגמא :שינויים בתמהיל התיק ,שינויים במדיניות
החיתום ושינויים בנהלי הטיפול בתביעות .גורמי סיכון חיצוניים לדוגמא :פסיקה
משפטית ,חקיקה וכדו' .כאשר שינויים כאמור לעיל ,לא באו לידי ביטוי באופן מלא
בניסיון העבר ,האקטואר מעדכן את המודלים ו/או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך
הערכות סטטיסטיות ו/או משפטיות לפי העניין.
בענפים בהם אין מודל סטטיסטי מתאים ,ההתחייבות הביטוחית נקבעת )בברוטו
ובשייר( על סמך חוות דעת מומחי הקבוצה ,ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים.
חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם )יחסי/בלתי
יחסי( ,ניסיון התביעות בפועל והפרמיה שהועברה למבטחי משנה.
הערכת התביעות התלויות עבור חלק הקבוצה במאגר הישראלי לביטוחי רכב )להלן -
הפול( התבססה על חישוב שבוצע על ידי הפול.
לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים המפורטים
להלן ,בשילוב ההנחות השונות .בחירת השיטה האקטוארית המתאימה לכל ענף
ביטוח ,סוג אירוע ולכל שנת אירוע/פתיחה ,נעשית על פי שיקול דעת בהתאם למידת
ההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שילוב בין השיטות השונות .במקרים
מסוימים האקטואר מעדכן את המודלים בגין מגמות ,פסיקה ,שינויי חקיקה או גורמים
אחרים שעשויים להשפיע על התביעות בעתיד ,באופן שונה מאשר התפתחות בעבר.
בכדי להעריך את ההתפתחות הצפויה לתביעות הידועות התביעות התלויות חושבו על
בסיס שיטות אקטואריות מקובלות כמפורט להלן:
שיטת  :chain ladderהמתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות בהיבטים שונים
)התפתחות התשלומים ו/או התפתחות עלות התביעות ,התפתחות כמות התביעות
ועוד( .בחלק מהכיסויים ,ההתפתחות של עלות התביעות משוקללת עם חומרה צפויה
על פי ניסיון העבר במסגרת שיטת .Bornhuetter-Ferguson
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ניהול סיכונים )המשך(
 .4סיכונים ביטוחיים )המשך(
ג.

ביטוח כללי )המשך(
.3

תיאור השיטות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות )המשך(
שיטת הממוצעים :לעיתים ,כאשר ניסיון התביעות בתקופות האחרונות אינו
בשל מספיק ,משתמשים בחומרות היסטוריות בקבוצות הרלוונטיות תוך
התייחסות למגמה אם קיימת כזו .שיטה זו מתבססת על חישוב סכום ממוצע
לתביעה פתוחה או סגורה )חומרת התביעה( ,ולפעמים מתחשבת גם במשך הזמן
מיום פתיחת התביעה ועד לסילוקה/סגירתה.
הערכת התביעות שקרו וטרם דווחו ) (IBNRמחושבת לפי סוג הכיסוי על פי
מודל שמנתח את קצב כמות התביעות הצפויות להיפתח בעתיד מוכפל בחומרה
הצפויה לתביעות בסוג הכיסוי.

.4

הנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
החישובים האקטואריים אינם כוללים הפחתה בשל היוון תשלומי התביעות
העתידיות .בנוסף מטעמי שמרנות בענפי אחריות המוצר ,אחריות מקצועית,
רכב חובה ,חבות מעבידים וצד שלישי נזקי גוף ,הרזרבות מוערכות כגבוה מבין
ההערכה האקטוארית להערכת מומחי התביעות ,לכל שנת פתיחה .לא נכללה
תוספת אחרת בעד מרווח לסיכון )כגון סטיית תקן(.

.5

מידע לגבי שינוי מהותי שנעשה בהנחות האקטואריות
בשנה האחרונה לא נעשו שינויים מהותיים במודל האקטוארי.

168

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
 .5סיכוני אשראי
א.

חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם:
ליום  31בדצמבר2011 ,
סחירים *(

שאינם
סחירים

סה"כ

באלפי ש"ח
בארץ
בחו"ל

3,291,854
387,659

5,203,213
45,539

8,495,067
433,198

סך הכל נכסי חוב

3,679,513

5,248,752

8,928,265

ליום  31בדצמבר2010 ,
סחירים *(

שאינם
סחירים

סה"כ

באלפי ש"ח
בארץ
בחו"ל

3,528,544
445,209

4,863,936
54,342

8,392,480
499,551

סך הכל נכסי חוב

3,973,753

4,918,278

8,892,031

*( נכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגוריית זמינים למכירה ונמדדים בשווי הוגן.
ראה גם פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים להלן.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :38ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים:
.1

נכסי חוב

AA
ומעלה
נכסי חוב בארץ
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
סך הכל נכסי חוב
סחירים בארץ
נכסי חוב שאינם סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
פיקדונות בבנקים
ובמוסדות פיננסים

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2011 ,
נמוך
BBB
מ  BBB -לא מדורג
עד A
אלפי ש"ח

סה"כ

1,932,379
543,637

704,386

17,455

93,997

1,932,379
1,359,475

2,476,016

704,386

17,455

93,997

3,291,854

2,366,397
653,406

209,283

31,657

-

2,366,397
894,346

982,900

121,726

-

-

1,104,626

נכסי חוב אחרים לפי
בטחונות:
משכנתאות
הלוואות על פוליסות
הלוואות בשיעבוד נדל"ן
בטחונות אחרים
לא מובטחים
סך הכל נכסי חוב
שאינם סחירים בארץ

34,110
31,705
27,482
303,834
2,888

121,515
1,638
221,645
2,577

2,142
12,224
1,828

1,705
19,594
18,396
34,561

159,472
52,937
27,482
556,099
41,854

4,402,722

678,384

47,851

74,256

5,203,213

סך הכל נכסי חוב בארץ

6,878,738

1,382,770

65,306

168,253

8,495,067

מזה -נכסי חוב
בדירוג פנימי **(

212,020

296,502

43,336

-

551,858

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A

**(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית
ודורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :38ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים) :המשך(
.1

נכסי חוב

AA
ומעלה

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2010 ,
נמוך
BBB
מ  BBB -לא מדורג
עד A
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב בארץ
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות

1,986,840
763,784

606,477

53,762

117,681

1,986,840
1,541,704

סך הכל נכסי חוב
סחירים בארץ

2,750,624

606,477

53,762

117,681

3,528,544

נכסי חוב שאינם סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות
פיקדונות בבנקים
ובמוסדות פיננסים

2,335,973
535,927

257,792

31,234

-

2,335,973
824,953

1,051,410

8,025

-

-

1,059,435

נכסי חוב אחרים לפי
בטחונות:
משכנתאות
הלוואות על פוליסות
הלוואות בשיעבוד נדל"ן
בטחונות אחרים
לא מובטחים

40,979
33,021
27,429
219,230
161

24,939
26,368
174,721
-

6,748
3,704
-

6,794
3,350
42,074
34,057

79,460
62,739
27,429
439,729
34,218

סך הכל נכסי חוב
שאינם סחירים בארץ

4,244,130

491,845

41,686

86,275

4,863,936

6,994,754

1,098,322

95,448

203,956

8,392,480

112,196

115,722

23,053

-

250,971

סך הכל נכסי חוב בארץ
מזה-נכסי חוב
בדירוג פנימי **(

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A

**(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית
ודורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - :38ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים) :המשך(
.1

נכסי חוב )המשך(

A
ומעלה

דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר 2011
נמוך
לא מדורג
מBBB-
BBB
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב בחו"ל
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות

1,264
123,465

225,095

36,419

1,416

1,264
386,395

סך הכל נכסי חוב סחירים
בחו"ל

124,729

225,095

36,419

1,416

387,659

נכסי חוב שאינם סחירים
בטחונות אחרים

-

45,539

-

-

45,539

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

124,729

270,634

36,419

1,416

433,198

מזה-נכסי חוב
בדירוג פנימי **(

-

45,539

-

-

45,539

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A

**(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית
ודורגו ע"פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים) :המשך(
.1

נכסי חוב )המשך(
דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר 2010
A
ומעלה

BBB

נמוך
מBBB-
אלפי ש"ח

סה"כ

לא מדורג

נכסי חוב בחו"ל
נכסי חוב סחירים
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות

14,529
180,333

206,391

42,812

1,144

14,529
430,680

סך הכל נכסי חוב סחירים
בחו"ל

194,862

206,391

42,812

1,144

445,209

נכסי חוב שאינם סחירים
בטחונות אחרים

-

-

-

54,342

54,342

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

194,862

206,391

42,812

55,486

499,551

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים )המשך(:
.2

נכסים אחרים
דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2011 ,
נמוך
BBB
מ BBB-לא מדורג
עד A
אלפי ש"ח

AA
ומעלה

סה"כ

חייבים ויתרות חובה ,למעט
יתרות מבטחי משנה **(
נכסי מסים נדחים
השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

7,602
108,499
210,270

1,387
-

31,547
-

117,713
-

117,713
7,602
141,433
210,270

סה"כ חשיפת אשראי לנכסים
אחרים

326,371

1,387

31,547

117,713

477,018

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר2010 ,
נמוך
BBB
מ BBB-לא מדורג
עד A
אלפי ש"ח

AA
ומעלה

סה"כ

חייבים ויתרות חובה ,למעט
יתרות מבטחי משנה **(
נכסי מסים נדחים
השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים

116
109,150
353,573

-

43,996
-

76,965
-

76,965
116
153,146
353,573

סה"כ חשיפת אשראי לנכסים
אחרים

462,839

-

43,996

76,965

583,800

*(

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A

**(

ראה פירוט מבטחי משנה בסעיף ו 1להלן.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ב.

פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים) :המשך(
.2

נכסים אחרים )המשך(
דירוג בינלאומי *(
ליום  31לדצמבר2011 ,
נמוך
מ BBB-לא מדורג
BBB

A
ומעלה
29,820

השקעות פיננסיות אחרות

-

אלפי ש"ח
16

263

סה"כ
30,099

דירוג בינלאומי *(
ליום  31לדצמבר2010 ,
נמוך
מ BBB-לא מדורג
BBB

A
ומעלה
34,969

השקעות פיננסיות אחרות

*(

-

אלפי ש"ח
15

277

כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  A-ועד .+A
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סה"כ
35,261

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ג.

מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי:
(1

(2
(3

(4
(5
(6
ד.

הקבוצה מבצעת דרוג אשראי לנכסי חוב לא סחירים שאינם מדורגים על ידי חברות
דירוג חיצוניות ע"פ מתודולוגיה שגיבשה .על מנת לתקף את המתודולוגיה ,הקבוצה
בוחנת מעת לעת את הפערים ,ככל שהם קיימים ,בין דרוגים שבוצעו על ידה לבין
דרוגים שבוצעו על ידי חברות דירוג חיצוניות .המתודולוגיה נמצאת בשלבים
מתקדמים של בחינה ואישור ע"י אגף הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר.
הקבוצה מבצעת הערכה של הפסד אשראי כולל צפוי בתיקי הנכסים ,על בסיס הערכות
של הסתברויות לחדלות פירעון ושיעורי החזר )".("Recovery
קיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו"ל .בדוח כספי זה
מדווחים הדירוגים המקומיים והדירוגים הבינלאומיים כפי שהם ,ללא המרה לסולם
אחיד .יצוין ,כי בהתאם לחוזר שוק ההון  ,2008-6-1בדבר פרסום סולם המרה בין סולם
הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי ,הורה המפקח כי עד ליום  1בינואר 2009
על חברות הדירוג שקיבלו אישור מהממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לפעול
כחברה מדרגת בהתאם לחוזר שוק ההון  2004/1לפרסם סולם המרה בין הדירוג
המקומי לבין סולם הדירוג הבינלאומי.
מידע בדבר סיכוני אשראי בסעיף זה אינו כולל את הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
המוצגים בסעיף  6להלן.
לעניין חשיפה למבטחי משנה ליום  31בדצמבר 2011 ,בסך  935מיליון ש"ח )שנה
קודמת  937מיליוני ש"ח( ראה סעיף  5ו' להלן.
לעניין יתרות פרמיה לגבייה ליום  31בדצמבר 2011 ,בסך  548מיליון ש"ח )שנה קודמת
 525מיליוני ש"ח( ראה באור .11

גיול השקעות בנכסי חוב פיננסים לא סחירים:
ליום  31בדצמבר
2010

2011
אלפי ש"ח
נכסי חוב שערכם לא נפגם:
ללא פיגור

5,169,113

4,858,490

בפיגור )*(:
מתחת ל 90 -ימים
בין  90ל 180 -ימים
מעל  180ימים

11,463
1,028
20,382

12,108
2,095
1,408

סה"כ נכסי חוב שערכם לא נפגם

5,201,986

4,874,101

נכסי חוב שערכם נפגם:
נכסים שערכם נפגם ,ברוטו
הפרשה להפסד

138,241
91,475

137,446
93,269

נכסי חוב שערכם נפגם ,נטו

46,766

44,177

סך הכל נכסי חוב לא סחירים

5,248,752

4,918,278

יצוין ,כי הסכומים שלעיל אינם מהווים את הסכום בפיגור בפועל אלא את יתרת החוב
המעורבת בפיגור.
)*( בעיקר הלוואות על פוליסות שכנגדן קיימים ערכי פדיון מלאים ו/או הלוואות
משכנתא.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ה.

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים
ליום  31בדצמבר2011 ,
סיכון אשראי מאזני
סיכון חוץ
מאזני
%
סכום
אלפי ש"ח
מסה"כ
אלפי ש"ח
ענף משק
תעשיה
בינוי ונדל"ן
חשמל ומים
מסחר
השקעות ואחזקות
תקשורת ושרותי מחשב
בנקים
שירותים פיננסיים
שירותים עסקיים אחרים
אנשים פרטיים
אחר

282,874
646,309
457,128
30,840
379,175
198,456
1,696,918
318,347
126,435
471,117
20,626
4,628,225
4,300,040
8,928,265

אג"ח מדינה
סך הכל

177

3.17
7.24
5.12
0.34
4.25
2.22
19.01
3.56
1.42
5.28
0.23
51.84
48.16
100.00

182,002
299,591
41,447
523,040
523,040
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ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ה.

פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים
)המשך(
ליום  31בדצמבר2010 ,
סיכון אשראי מאזני
סיכון חוץ
מאזני
%
סכום
אלפי ש"ח
מסה"כ
אלפי ש"ח
ענף משק
תעשיה
בינוי ונדל"ן
חשמל ומים
מסחר
השקעות ואחזקות
תקשורת ושרותי מחשב
בנקים
שירותים פיננסיים
שירותים עסקיים אחרים
אנשים פרטיים
אחר

368,610
589,032
444,929
85,339
315,624
207,968
1,695,030
335,669
110,948
382,277
19,263
4,554,689
4,337,342
8,892,031

אג"ח מדינה
סך הכל
ו.

4.15
6.62
5.00
0.96
3.55
2.34
19.06
3.77
1.25
4.30
0.22
51.22
48.78
100.00

200,121
249,782
35,313
485,216
485,216

ביטוח משנה
 .1תיאור אופן ניהול סיכוני אשראי הנובעים מהחשיפה למבטחי משנה
 .הקבוצה מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה ,שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל.
עם זאת ,ביטוח המשנה אינו משחרר את הקבוצה מחובתה כלפי מבוטחיה על פי פוליסות
הביטוח.
הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח )נכסי ביטוח המשנה( ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו.
הקבוצה חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד ,עקב מבנה שוק ביטוח המשנה
והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק.
בהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון הקבוצה ,אחת לשנה ,מסגרות חשיפה מירביות
למבטחי המשנה ,עימם התקשרה ו/או תתקשר הקבוצה ,המבוססות על דירוגם הבינלאומי.
מסגרות החשיפה מנוהלות ברמת סוג חוזה ביטוח המשנה .כלומר לכל סוג חוזה נקבעת
מגבלת חשיפה מקסימאלית למבטח משנה בודד ובנוסף נקבעת חשיפה מקסימאלית
לקבוצות דירוג.
הקבוצה מבצעת מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי ,שינויים בדירוג
האשראי שלו ,וקיום התחייבויותיו הכספיות השוטפות.
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ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ו.

ביטוח משנה )המשך(
.2

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה
נכסי ביטוח משנה

ליום  31בדצמבר:2011 ,

קבוצת דירוג

סך פרמיות
למבטחי
משנה
לשנת 2011

יתרות
בחובה
)זכות(
נטו )ב(

בביטוח
חיים

בביטוח
בריאות

בביטוח
רכוש

חובות בפיגור

בביטוחי
חבויות

סכום
כתבי
אשראי
שנתקבלו
ממבטחי
משנה

פקדונות
מבטחי
משנה

בין חצי
שנה
לשנה

סה"כ
חשיפה )א(

מעל
לשנה

באלפי ש"ח
 AAומעלה
Swiss Reinsurance

386,175

)(23,654

29,229

174,600

133,462

242,433

221,474

-

334,596

-

-

אחרים

161,267

)(15,068

82,157

111,960

107,033

101,222

81,197

-

306,107

328

67

547,442

)(38,722

111,386

286,560

240,495

343,655

302,671

-

640,703

328

67

A

253,193

)(9,281

6,583

-

183,644

190,872

75,343

935

295,540

1,457

349

BBB
נמוך מ -BBB-או לא
מדורגות

1,009

)(264

-

-

27

1,463

-

-

1,226

-

-

9,747

)(5,701

465

-

3,941

2,419

3,574

-

)(2,450

76

170

סך הכל

811,391

)(53,968

118,434

286,560

428,107

538,409

381,588

935

935,019

1,861

586

179

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :38

ניהול סיכונים )המשך(
 .5סיכוני אשראי )המשך(
ו .ביטוח משנה )המשך(
 .2מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(
נכסי ביטוח משנה

ליום  31בדצמבר:2010 ,

קבוצת דירוג

סך פרמיות
למבטחי
משנה
לשנת 2010

207,346

יתרות
בחובה
)זכות(
נטו )ב(

בביטוח
חיים

בביטוח
בריאות

בביטוח
רכוש

)(14,258

75,440

101,607

109,734

חובות בפיגור

בביטוחי
חבויות

סכום
כתבי
אשראי
שנתקבלו
ממבטחי
משנה

פקדונות
מבטחי
משנה

סה"כ
חשיפה )א(

בין חצי
שנה
לשנה

מעל
לשנה

באלפי ש"ח
 AAומעלה

83,510

86,991

-

269,042

-

-

+A
Swiss Reinsurance

452,684

)(10,464

22,345

158,358

122,368

228,479

212,261

-

308,825

-

-

אחרים

284,693

)(6,026

6,748

-

189,196

210,818

82,673

-

318,063

641

389

737,377

)(16,490

29,093

158,358

311,564

439,297

294,934

-

626,888

641

389

BBB
נמוך מ –BBB -או לא
מדורגות

2,770

)(103

-

-

1,446

123

953

-

513

-

-

17,436

15,863

511

-

7,271

19,387

1,433

869

40,730

40

-

סה"כ

964,929

)(14,988

105,044

259,965

430,015

542,317

384,311

869

937,173

681

389
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ניהול סיכונים )המשך(
.5

סיכוני אשראי )המשך(
ו.

ביטוח משנה )המשך(
.2

מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה )המשך(
)א(

)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

)ו(

סה"כ החשיפה למבטחי המשנה הינה :יתרות בחובה )זכות( נטו ,נכסי ביטוח
משנה ,בניכוי פיקדונות וכתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה כערבות
להתחייבויותיהם ובתוספת )בניכוי( היתרות בחובה )בזכות( נטו.
בשנת  2011בוצעה הפחתה בשל הפרשה לחובות מסופקים בסך  547אלפי ש"ח
)בשנה קודמת בוצעה הפחתה של  1,555אלפי ש"ח(.
היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף.
הדירוג של מבטחי המשנה נקבע על סמך דירוגים של חברות הדירוג  S&Pו-
.AM Best
סך-כל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה בשכיחות נזק של
 1:500שנה )שיעור נזק מירבי ) (1.75%-2.60% (MPLהינה  3,727מיליוני ש"ח
)לעומת  2,566מיליוני ש"ח בשנה קודמת( ,מתוכה חלקו של מבטח המשנה
המשמעותי ביותר הינו  538מיליוני ש"ח ,של חברת  ,Munich Reהמדורגת
 AAלעומת  517מיליוני ש"ח בשנה קודמת(.בשנת  ,2011לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר
החשיפה בגינם עולה על  10%מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או
שהפרמיה בגינם עולה על  10%מסך הפרמיות לביטוח משנה.

.
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ניהול סיכונים )המשך(
.6

מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
.1

פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה

בש"ח
לא צמוד

ליום  31בדצמבר2011 ,
במטבע
פריטים לא
חוץ או
פיננסים
בהצמדה
בש"ח צמוד
ואחרים
אליו
למדד
אלפי ש"ח

סה"כ

מזומנים ושווי מזומנים

535,315

-

-

-

535,315

נכסים סחירים

3,401,094

1,851,717

2,197,502

-

7,450,313

נכסים בלתי סחירים

237,103

2,777,898

1,000,927

-

4,015,928

סך הכל הנכסים

4,173,512

4,629,615

3,198,429

-

12,001,556

בש"ח
לא צמוד

ליום  31בדצמבר2010 ,
במטבע
פריטים לא
חוץ או
פיננסים
בהצמדה
בש"ח צמוד
ואחרים
אליו
למדד
אלפי ש"ח

סה"כ

מזומנים ושווי מזומנים

67,575

-

-

-

67,575

נכסים סחירים

4,158,490

1,515,259

2,282,276

-

7,956,025

נכסים בלתי סחירים

178,467

2,867,133

803,987

-

3,849,587

סך הכל הנכסים

4,404,532

4,382,392

3,086,263

-

11,873,187
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ניהול סיכונים )המשך(
.6

מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
.2

סיכון אשראי עבור נכסים בארץ

AA
ומעלה

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר:2011 ,
לא
נמוך
BBB
מדורג
מ BBB -
עד A

סה"כ **(

אלפי ש"ח
נכסי חוב בארץ:
אגרות חוב ממשלתיות
נכסי חוב אחרים – סחירים
נכסי חוב אחרים – בלתי סחירים

1,713,795
834,089
2,040,581

787,330
635,284

20,805
80,742

95,500
42,432

1,713,795
1,737,724
2,799,039

סך הכל נכסי חוב בארץ
מזה – נכסי חוב בדירוג פנימי ***(

4,588,465
407,382

1,422,614
232,185

101,547
59,393

137,932
-

6,250,558
698,960

AA
ומעלה

דירוג מקומי *(
ליום  31בדצמבר:2010 ,
לא
נמוך
BBB
מדורג
מ BBB -
עד A

סה"כ **(

אלפי ש"ח
נכסי חוב בארץ:
אגרות חוב ממשלתיות
נכסי חוב אחרים – סחירים
נכסי חוב אחרים – בלתי סחירים

2,026,809
575,926
1,882,998

516,622
798,201

114,611
71,188

108,897
64,499

2,026,809
1,316,056
2,816,886

סך הכל נכסי חוב בארץ
מזה – נכסי חוב בדירוג פנימי ***(

4,485,733
274,212

1,314,823
226,407

185,799
30,693

173,396
-

6,159,751
531,312

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג "מעלות" ו"מדרוג" .נתוני חברת
*(
מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים .כל דירוג כולל בתוכו את כל
הטווחים ,לדוגמא :דירוג  Aכולל  -Aועד .+A
**( הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי .לפיכך ,טור סה"כ מייצג סיכון
אשראי מרבי.
***( כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית ודורגו
ע"פ מודל הדירוג הפנימי של החברה.
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ניהול סיכונים )המשך(
.6

מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה )המשך(
.3

סיכון אשראי עבור נכסים בחו"ל

 Aומעלה

דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר:2011 ,
נמוך
לא מדורג
מ  BBB
BBB

סה"כ **(

אלפי ש"ח
סך הכל נכסי חוב בחו"ל
מזה  -נכסי חוב בדירוג
פנימי ***(

196,527

480,929

138,165

18,712

834,333

-

115,424

-

-

115,424

דירוג בינלאומי *(
ליום  31בדצמבר:2010 ,
 Aומעלה

BBB

נמוך
מ  BBB

לא מדורג

סה"כ **(

אלפי ש"ח
סך הכל נכסי חוב בחו"ל

288,524

382,603

129,000

133,012

933,139

*(

המקורות לרמת הדירוג בחו"ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על-ידי המפקח ,S&P
 Moody'sו.Fitch -

**(

הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי .לפיכך ,טור סה"כ מייצג סיכון
אשראי מרבי.

***(

כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע"י חברה חיצונית ודורגו
ע"פ מודל הדירוג הפנימי של החברה.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר2011 ,
בעל שליטה
)החברה
האם(
5,054
270,358

נכסי חוב בלתי סחירים
חייבים ויתרות חובה
נכסים המיועדים לחלוקה לבעלים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות

חברה
כלולה )*(
אלפי ש"ח
45,539
-

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים
3,654
2,912
5,817
)(1,414

ליום  31בדצמבר2010 ,
בעל שליטה
)החברה
האם(
נכסי חוב בלתי סחירים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות
)*(

ב.

11,942
263,952

חברה
כלולה )*(
אלפי ש"ח
42,468
-

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים
8,130
10,437
)(963

ההלוואה נקובה בליש"ט ,נושאת ריבית שנתית בשיעור של  5.4225%וצפויה להיפרע תוך 5
שנים מתאריך הדוחות הכספיים.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
בעל שליטה
)החברה
האם(
רווחים מהשקעות והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הוצאות )השתתפות בהוצאות( הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

185

חברה
כלולה
אלפי ש"ח

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים

105
2,722
20,382

5,455
-

696
15,057
)(13,716
45

)(22,999

5,455

29,424
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
בעל שליטה
)החברה
האם(
רווחים מהשקעות והכנסות מימון
הכנסות מעמלות
הוצאות )השתתפות בהוצאות( הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

חברה
כלולה
אלפי ש"ח

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים

101
2,366
10,496

1,620
-

1,251
13,576
)(11,496
169

)(12,761

1,620

26,154

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,
בעל שליטה
)החברה
האם(

חברה
כלולה
אלפי ש"ח

בעל עניין
וצדדים
קשורים
אחרים

רווחים )הפסדים( מהשקעות והכנסות מימון

98

)(789

1,279

הכנסות מעמלות
הוצאות )השתתפות בהוצאות( הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

3,030
167

-

8,281
)(7,126
144

)(3,099

)(789

16,542

נושאי משרה בחברה עשויים לרכוש ,מידי פעם ,חוזי ביטוח ,חוזי השקעה או מוצרים פיננסיים
אחרים שהונפקו על-ידי הקבוצה וזאת בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל.
התקשרות עם חברת האם
החברה התקשרה בהסכם עם חברת האם ,על פיו תספק החברה האם לחברה שרותי ניהול ומיחשוב
לצורך מתן הלוואות ומשכנתאות על ידי החברה ללקוחותיה.
תמורת השרותים שמספקת החברה האם כאמור ,משלמת החברה לחברה האם דמי ניהול רבעוניים
בשיעור של  0.175%מיתרת תיק ההלוואות כפי שהיתה בסוף החודש שקדם למועד התשלום.
החל מיום  1בינואר ,2012 ,הועברה פעילות מתן ההלוואות לחברה ולפיכך הופסקה ההתקשרות
האמורה לעיל .בנוסף לכך הועברו לחברה האם מנהלים בכירים ,בהם יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל
החברה האם ,אשר הועסקו בחברה .בתמורה לשירותים שיינתנו על ידי אותם מנהלים בכירים
לחברה ,תשלם החברה דמי ניהול בהתאם לעלות בתוספת מרווח של .10%
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
מס'
אנשים

2010
סכום
אלפי
ש" ח

מס'
אנשים

2009
סכום
אלפי
ש" ח

מס'
אנשים

סכום
אלפי
ש" ח

הטבות לטווח קצר
הטבות לאחר סיום העסקה

8
-

20,677
-

8
-

18,681
-

13
1

27,863
3,169

תשלומים מבוססי מניות
)ראה באור  34לעיל(

4

2,488

3

1,926

1

2,630

23,165

(1

20,607

33,662

הסכם העסקת יו"ר דירקטוריון
הסכם ההעסקה עם יו"ר הדירקטוריון הינו לתקופה של  15שנים החל מאוגוסט  2003עם
הודעה מוקדמת של  12חודשים .לאחר המועד האמור ,יחודש ההסכם לשנה בכל פעם אלא
אם כן הודיע מי מהצדדים על אי חידושו .במקביל ובנוסף להסכם ההעסקה אושרה תכנית
מניות שעיקרה הקצאה של  4%ממניות החברה הניתנים להמרה למניות החברה האם )ראה
באור )34ב(( .בחודש יולי  2011אושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה האם ושל
החברה השתתפות בחבות המס הנוספת של היו"ר בגין הדיבידנד שחולק בשנים  2003ו2004 -
וזאת בגובה סכום החיסכון במס בלבד של החברה ותוך התחייבות כלפי רשות המסים כי
החברה האם והחברה לא דרשו ולא תדרושנה בעתיד ,לנכות את תשלומי הדיבידנד הנ"ל
כהוצאה.
על פי הסכם ההעסקה זכאי יו"ר הדירקטוריון ,מעבר לשכר השוטף ,למענק שנתי קבוע בסך
של  561אלפי ש“ח )צמוד למדד( ולתנאים נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו .בנוסף,
במקרה של סיום יחסי עובד מעביד )שלא בנסיבות פוטרות( יהיה זכאי יו"ר הדירקטוריון
לתוספת של  50%על מרכיב פיצויי הפיטורין שנצברו לזכותו בפוליסות ביטוחי המנהלים שלו
וכן למענק בסכום השווה לסכום הדיבידנד שנצבר בגין מניות שזכאותו לגביהם טרם הבשילה
על פי תנאי התכנית ,בניכוי כל מס שיחול.

(2

הסכם העסקת מנכ"ל
ביום  19בספטמבר 2010 ,אישר דירקטוריון החברה את מינויו ואת תנאי ההתקשרות עם
המנכ"ל )לאחר קבלת אישורה והמלצתה של ועדת הביקורת של החברה מאותו יום(.
ההתקשרות הינה באמצעות הסכם למתן שירותי ניהול עם חברה בבעלותו המלאה של
המנכ"ל )להלן" :חברת הניהול"(.
תוקפו של ההסכם הינו מיום  17באוקטובר 2010 ,לתקופה בלתי קצובה .על פי ההסכם לכל
אחד מהצדדים זכות להביא ההסכם לסיומו בכל עת בהודעה מוקדמת מראש ובכתב של
שישה חודשים )"תקופת ההודעה המוקדמת"( .במידה והחברה תודיע על סיום ההסכם ,היא
רשאית לוותר על שירותיו אולם תידרש לשלם את מלוא התמורה בגין שירותי הניהול של
המנכ"ל עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת .בנוסף ,ובמקרה של סיום ההסכם על ידי מי
מהצדדים )למעט בנסיבות פוטרות( יהיה המנכ"ל זכאי לתקופת הסתגלות )החופפת לתקופת
ההודעה המוקדמת( של שנים עשר חודשים )להלן" :תקופת ההסתגלות"( .בתקופת ההסתגלות
ימשיכו לחול יחסים מסחריים בין הצדדים בה תהיה חברת הניהול זכאית למלוא התמורה
המוסכמת לרבות לעניין המשך הבשלת יחידות התגמול )כמפורט להלן( .יצוין ,כי בנסיבות
פוטרות חברת הניהול לא תהא זכאית לבונוסים וזכויות על פי תכנית הענקת יחידות התגמול
אשר טרם שולמו או הוענקו נכון למועד סיום ההתקשרות.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )המשך(
(2

הסכם העסקת מנכ"ל )המשך(
התמורה בגין שירותי הניהול של המנכ"ל הינה בסך של כ 252 -אלפי ש"ח לחודש ) 12חודשים
בשנה( כתמורה הכוללת זכויות סוציאליות .התשלום החודשי יהיה צמוד למדד )כאשר "מדד
הבסיס" הוא המדד הידוע לספטמבר  (2010ויעודכן אחת לשנה .המנהל יהיה זכאי לתנאים
נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו.
המנכ"ל יהיה זכאי )באמצעות חברת הניהול( לבונוס שנתי בהתאם לתכנית התגמול כפי
שאושרה על ידי דירקטוריון החברה בחודש דצמבר ) 2010להלן" :תכנית התגמול"( ,וזאת
בטווח שבין  720אלפי ש"ח )בונוס מטרה( ל 1,080 -אלפי ש"ח )בונוס מכסימלי( כהגדרתם
בתכנית התגמול .בנוסף ,הוקצו לחברת הניהול בגין המנכ"ל  621,404יחידות תגמול )אופציות
פאנטום( של החברה בהתאם לתכנית להענקת יחידות תגמול לנושא המשרה במסגרת תכנית
התגמול ,ובהתאם לתנאיה )לפרטים נוספים בדבר תכנית התגמול ראה ביאור )34ג((.
בנוסף לתמורה המפורטת לעיל ,תהיה חברת הניהול זכאית למענק חד-פעמי בסך של כ1,100 -
אלפי ש"ח אשר שולמו לה ב 10 -תשלומים חודשיים רצופים החל מחודש ינואר .2011
הסכם השירותים כולל גם התחייבות לסודיות של חברת הניהול והמנכ"ל )לתקופה בלתי
מוגבלת( וכן הסדר הגבלת תחרות כמקובל )למשך שנה מתחילת תקופת ההסתגלות(.

(3

מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה ובמבטחים פנסיה
בחודש דצמבר 2010 ,אישרו הדירקטוריונים של החברה ושל מבטחים פנסיה ,תוכנית תגמול
לנושאי משרה בחברה ובמבטחים פנסיה ,וזאת לאחר קבלת המלצות מועדת התגמול ומועדת
הביקורת לפי העניין .תכנית התגמול כוללת ארבעה רבדים של תגמול (1) :שכר בסיס; )(2
תנאים נלווים; ) (3בונוס; ו (4) -תגמול טווח ארוך )יחידות תגמול( )להלן  -מדיניות התגמול
הכוללת( )לפרטים נוספים ראה באור  34לעיל( .מדיניות התגמול תחול לגבי נושאי משרה
אשר הוגדרו על ידי דירקטוריון החברה ולגבי מנכ"ל מבטחים פנסיה ,ואינה כוללת דירקטורים
בחברה או נושאי משרה הקשורים אשר הינם צד קשור לבעל השליטה בחברה.
מודל הבונוס כולל שני שלבים ,אשר הראשון שבהם הינו קביעת סכום הבונוס הכולל אשר
יחולק בשנה מסויימת )להלן  -תקציב הבונוס( ,והשלב השני הינו חלוקת תקציב הבונוס בין
נושאי המשרה.
א(

שלב א'  -קביעת תקציב הבונוס
בכל שנה ,ייקבע יעד רווח ממוצע של החברה ומבטחים פנסיה לפני מס )להלן  -יעד
הרווח( או רווח בניטרול הכנסות מהשקעות במבטחים פנסיה .מדידת השגת יעד הרווח
תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל של החברה ומבטחים פנסיה ,על פני שלוש
שנים ,כאשר לכל שנה יינתן שיעור אחר במשקל חישוב יעד הרווח.
תנאי הסף לחלוקת בונוס בשנה מסויימת הינו עמידה ביעד הרווח בשיעור של 75%
לפחות .מובהר כי עד  75%מיעד הרווח ,לא ישולם בונוס )למעט בונוס אשר יוחלט על
ידי המנכ"ל למצטיינים בשיעור של עד  20%מתקציב הבונוס( ,כאשר מעל  75%מיעד
הרווח יוקצב לצורך חלוקת בונוס בסך השווה לשיעור שייקבע על ידי החברה
ומבטחים פנסיה מיעד הרווח ועד לתקרה של  150%מיעד הרווח.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )המשך(
(3

מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה ובמבטחים פנסיה )המשך(
ב(

שלב ב'  -חלוקת הבונוס לנושאי המשרה
על מנת לחלק את תקציב הבונוס בין נושאי המשרה ,ייקבע לכל נושא משרה
פוטנציאל בונוס )להלן  -בונוס מטרה( עבור עמידה מדוייקת ) (100%ביעדים ביחס
לאותו נושא משרה כמפורט להלן ,ובונוס מקסימלי ,והכל כנגזרת של מספר משכורות.
נושאי המשרה יימדדו על ביצועיהם ברמות מידה שונות  -החברה ,האגף ,היחידה
וביצועים אישיים על פי הערכת מנהל.
לכל נושא משרה ייקבעו רמות המדידה ,הרכיבים הרלוונטיים והמשקל לכל רכיב.
יצויין כי לא ייקבעו יותר מחמישה רכיבים לנושא משרה ולא יינתן משקל נמוך מ10% -
לרכיב .בין היתר חלוקת המשקולות בין רמת החברה ,רמת היחידה )עסקית/מקצועית(
והערכת מנהל ,ייקבעו בהתאם למידת החשיבות וההשפעה של נושא המשרה על
פעילות החברה ומבטחים פנסיה.
הבונוס יחושב עבור כל רכיב בנפרד ,כאשר לכל רכיב ייקבע סולם ציונים לפיו יחושב
הבונוס .סך הבונוסים שיחושבו בגין כל אחד מהרכיבים יהווה את הבונוס הכולל.
סכומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מהשכר ולא תבוצענה בגינם הפרשות סוציאליות.
דירקטוריוני החברה ומבטחים פנסיה יהיו אמונים על תהליכי הפיקוח והבקרה של
מדיניות התגמול ,כאשר הבונוס יחושב בהתאם לעקרונות אשר אושרו כאמור ויובא
לאישור המנכ"ל והדירקטוריונים .בעת אישור הבונוס על ידי הדירקטוריון כאמור ,יוצג
מידע מפורט בנוגע לאופן חישוב תקציב הבונוס וחלוקתו לנושאי המשרה השונים.

ד.

הטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחרים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2011
מס'
מס'
מס'
סכום
סכום
סכום
אנשים
אנשים
אנשים
אלפי
אלפי
אלפי
ש" ח
ש" ח
ש" ח
דמי ניהול לשאינם מועסקים
בחברה או מטעמה

ה.

1,241

8

7

1,048

6

897

הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין
חלק מפעילותה הכספית והביטוחית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך
העסקים הרגיל ובמחירי שוק .יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות ,אינן נושאות ריבית
ויישובן יעשה במזומן .לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם .לשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2010 ,2011 ,ו 2009-החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים
בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים.
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ו.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
ביום  10ביולי 2007 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה האם עסקת מסגרת בקשר לפוליסת ביטוח
דירקטורים ונושאי משרה .בהתאם לכך פוליסת הביטוח הינה בגבול אחריות של  15מיליוני דולר
לכל אחת מהחטיבות העסקיות בקבוצה .החטיבות הינן :החברה האם והחברות הבנות שלה )שאינן
חטיבות בפני עצמן(; הקבוצה שאינן חטיבות בפני עצמן; מנורה מבטחים פנסיה; ומנורה מבטחים
פיננסים וחברות הבנות שלה )להלן" :החטיבות העסקיות"( .בנוסף ,נרכש כיסוי משותף לכלל
החטיבות העסקיות בקבוצה בגבול אחריות של  30מיליוני דולר .בהמשך לאישור ועדת הביקורת
מיום  22במרס ,2011 ,אישר דירקטוריון החברה האם ביום  24במרס 2011 ,את הרחבת פוליסת
המטריה המשותפת ,במסגרת עסקת המסגרת האמורה ,לכלל החטיבות העסקיות בקבוצה בגבול
אחריות נוסף של  30מיליוני דולר.
ביום  10באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה האם )לאחר אישור ועדת הביקורת
והדירקטוריון ביום  25וביום  28באוגוסט  ,2011בהתאמה( חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי
המשרה בקבוצה ,בגבול אחריות של  15מיליוני דולר לכל אחת מהחטיבות העסקיות בקבוצה,
בתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה ראשונה לכלל החטיבות העסקיות בקבוצה בגבול אחריות
של  30מיליוני דולר ובתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה נוספת ,לכלל החטיבות בקבוצה ,בגבול
אחריות של  30מיליוני דולר נוספים .בנוסף ,אושרה עסקת מסגרת לפיה ניתן אישור מראש
להתקשרות החברה האם לשם חידוש הפוליסות האמורות לעיל ,עבור החברה האם והחטיבות
העסקיות הנוספות בקבוצה ,אשר יחולו לגבי נושאי המשרה והדירקטורים ,כפי שיכהנו בחברה האם
ובחברות השונות מעת לעת ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם
)בתנאים זהים לתנאי הפוליסה של כלל נושאי המשרה( .חידוש הפוליסות כאמור יעשה מדי שנה,
במשך תקופה של שלוש שנים ממועד תחילת "שנת הבסיס" )שנת  (2011-2012ובכפוף לכך כי
הפרמיה השנתית הכוללת ,בכל שנה בה תחודשנה פוליסת הבסיס ופוליסת המטריה הראשונה
והשנייה תהיה הפרמיה המצרפית בתוספת שנתית של עד  20%לכל שנה מהפרמיה הכוללת לכלל
החטיבות בקבוצה ,וכן כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה האם אישרו עבור כל שנה בה
תחודשנה פוליסות הביטוח כאמור ,כי החידוש תואם התנאי האמור.

ז.

התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים
ביום  24בנובמבר 2005 ,וביום  22בינואר 2007 ,אישרה האסיפה הכללית של החברה האם )לאחר
קבלת אישור ועדת הביקורת ואישור הדירקטוריון( מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים
ונושאי משרה בחברה האם ובכללם יו"ר דירקטוריון החברה האם וקרוביו המועסקים בחברות
הקבוצה .כתב הפטור שהעניקה החברה האם הינו בהתאם למגבלות הקבועות לעניין זה בחוק
החברות ואילו ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסך של  25מיליוני דולר לנושא משרה ול 30 -מיליוני
דולר לכלל מקבלי השיפוי באירוע בודד ובכל מקרה ,לא יעלה השיפוי על  25%מההון העצמי של
החברה האם לפי הדוח הכספי שלה ערב מתן השיפוי.
לאחר תאריך הדיווח ,ביום  5בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של החברה האם )לאחר קבלת
אישור ועדת הביקורת ביום  21בנובמבר 2011 ,ואישור הדירקטוריון בימים  24בנובמבר 2011 ,ו29 -
בדצמבר (2011 ,להעניק כתב התחייבות לשיפוי חדש ליו"ר דירקטוריון החברה האם ובעל השליטה
בחברה האם )להלן" :כתב השיפוי החדש"( .בהתאם לכתב השיפוי החדש ,סכום השיפוי הכולל
והמצטבר שבו תחוב החברה האם בגין אירוע אחד ,יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי
מהחברות הקבוצה ,בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה ,לא יעלה על  30מיליון דולר .כמו כן,
סכום השיפוי אשר בו תחוב החברה האם כלפי נושא משרה אחד בגין אירוע אחד ,יחד עם כל סכום
שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מבטחים מכוח כתב שיפוי ,בגין אותו
אירוע ,לא יעלה על  25מיליון דולר .בכל מקרה ,סכום השיפוי )נטו( לאחר הפחתות של תגמולי
ביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסות ביטוח נושאי משרה שרכשה החברה האם ,לפי
שיקול דעתה ,אם רכשה ,או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי החברה האם בגין אותו אירוע מכוח
כתבי שיפוי קודמים שהוענקו ליו"ר דירקטוריון החברה האם ו/או לקרוביו ,לא יעלה ,בכל מקרה ,על
 25%מההון העצמי של החברה האם לפי הדוח הכספי שלה ,ערב מתן השיפוי .יצויין ,כי כתב השיפוי
החדש בא להוסיף על כל כתב שיפוי קודם ,אם וככל שהוענק ,ובלבד שסך השיפוי לא יעלה על
המגבלות המפורטות לעיל.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות
א.

תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות
בשנים האחרונות ניכר גידול בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד החברה
ובכמות התובענות שהוכרו כייצוגיות .זאת ,כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות
כייצוגיות בכלל ,לרבות כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של החברה ,אשר נובע בעיקרו
מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו .2006-מגמה זו מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל
החשיפה של החברה להפסדים במקרה של קבלת תביעה ייצוגית כנגדה.
בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות
ייצוגיות ,תשס"ו) 2006-להלן " -חוק תובענות ייצוגיות"( .ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות
כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקריים :ראשית ,שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית )להלן
 "בקשת האישור" ו" -שלב האישור" בהתאמה( .במידה ובקשת האישור נדחית באופן חלוט  -תםשלב הדיון ברמה הייצוגית .על החלטה בשלב האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לערכאות
הערעור .בשלב השני ,במידה ובקשת האישור מתקבלת ,תתברר התובענה הייצוגית לגופה )להלן -
"שלב התובענה כייצוגית"(.
על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור .במסגרת המנגנון לפי
חוק תובענות ייצוגיות קיימים ,בין היתר ,הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה ,הן בשלב האישור
והן בשלב התובענה כייצוגית ,וכן הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור או מהתובענה
הייצוגית.
בגין התובענות הייצוגיות והבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות בסעיפים  1-19להלן,
אשר בהן ,להערכת הנהלת החברה והנהלת שומרה ביטוח )לעניין תובענות  11 ,5ו 19 -להלן(
המתבססת בין היתר ,על חוות דעת משפטיות שקיבלו ,יותר סביר מאשר לא )"("More likely than not
כי טענות ההגנה של החברה ושומרה ביטוח תתקבלנה והבקשות לאישור התובענות כייצוגיות
תידחנה ,לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים .בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות בהן ,ביחס
לתביעה ,כולה או חלקה ,יותר סביר כי טענות ההגנה של החברות תידחנה ,נכללו בדוחות הכספיים
הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על-ידי חברות אלו.
להערכת הנהלת החברות ,המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלו ,במקום בו נדרשו
הפרשות ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות לכיסוי החשיפה המוערכת על-ידן.
בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות ,ובכלל זה כנגד מבטחים פנסיה ,המפורטות בסעיפים  20ו21 -
להלן ,אשר הוגשו לאחרונה ,לא ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את סיכויי הבקשות ,ולפיכך לא
נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין תובענות אלו.
להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות:
.1

ביום  21בנובמבר 2005 ,הוגשה כנגד החברה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
)להלן  -בקשת האישור( .עניינה של התובענה הוא בפרשנות נספח לפוליסות ביטוח חיים
המתייחס לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית )להלן  -נספח נכות תאונתית( .הטענה המרכזית
בתובענה הינה כי החברה מסייגת את חבותה בכל הקשור לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית
הכלול בנספח נכות תאונתית ,וזאת דרך חישוב תגמולי הביטוח שלא בהתאם להוראות
הנספח ,ולפיכך מפרה החברה את חובת הגילוי הקבועה בחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו
מכוחו ,פעולה שהינה ,לפי הטענה ,גם בבחינת הטעיה לאחר קרות האירוע הביטוחי בנוגע
להיקף הכיסוי הביטוחי ובניגוד להוראות החוק האמור.
הסעד המבוקש על-ידי התובע הינו תשלום הפער בין סכום הפיצוי המגיע לו לטענתו לפי
פרשנותו את הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם לו בפועל לפי פרשנות החברה את הפוליסה,
וזאת לגבי כלל המבוטחים שהיו זכאים לפיצוי על-פי נספח נכות תאונתית והתשלום בוצע
בשבע השנים האחרונות .סכום התביעה האישית של התובע הועמד על סך של  17,599ש"ח,
בעוד שלגבי כלל חברי הקבוצה אין בידי התובע נתונים המאפשרים עריכת אומדן של הנזק
הכולל .החברה הגישה את תגובתה לבקשה בחודש אפריל  .2006התלונה בעניין העולה
בתובענה שהגיש המבקש למפקח נמצאה מוצדקת ,ובהחלטת סגנית המפקח מיום  17במאי,
) 2006להלן  -ההכרעה( נקבע ,כי על החברה לחשב ממועד ההכרעה ואילך ,את תגמולי
הביטוח על-פי הפוליסה בדרך שנקבעה בהכרעה ולא בדרך בה נהגה החברה לחשב את תגמולי
הביטוח .על הכרעה זו הגישה החברה ערעור ביום  30באוקטובר .2006 ,החברה הגישה בקשה
לעיכוב הליכים בערעור עד להכרעת ביהמ"ש העליון בבקשת רשות הערעור כמפורט להלן.
ביום  29ביולי 2009 ,עיכב ביהמ"ש המחוזי את ההליכים .המדינה הגישה בקשה להאריך
המועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטה זו.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
א.

תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
) .1המשך(
ביום  11בינואר 2009 ,ניתנה החלטה המאשרת את בקשת האישור בהתאם לעילות ולסעדים
כמפורט בהחלטה .כן נקבע כי על החברה להגיש כתב הגנה ולפרסם מודעה בעיתון .החברה
הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה לדחיית מועד בירור התובענה ובית המשפט המחוזי דחה
את בקשת החברה )"החלטת הדחייה"( .החברה הגישה לבית המשפט העליון בקשת רשות
ערעור על ההחלטה לאישור התובענה כייצוגית ועל החלטת הדחייה .בית המשפט העליון
קבע בהחלטה מיום  13במאי 2009 ,כי בשלב זה לא יוגשו כתבי הגנה ולא תפורסם מודעה
בעיתון.
.2

ביום  25באפריל 2006 ,הוגשה כנגד החברה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן
 הבקשה( .הבקשה הוגשה מכח חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו .2006-ענינה של התובענהבפוליסת אובדן כושר עבודה )להלן-הפוליסה( של החברה .לטענת התובעים ,בפוליסה קבוע
תנאי שעניינו ”תקופת המתנה“ )בת שלושה חודשים( ,שמשמעותו היא כי תגמולי ביטוח בגין
אירוע ביטוחי בתקופת הפוליסה ישולמו רק החל מתום תקופת ההמתנה ובתנאי שהמבוטח
עדיין חסר כושר עבודה במועד זה וכל עוד נמשך אי הכושר .לטענת התובעים ,החברה )כמו גם
חברות ביטוח נוספות הנתבעות בתובענה ,להלן ביחד  -הנתבעות( גובה דמי ביטוח גם
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.
על בסיס האמור טוענים התובעים כי הנתבעות הטעו אותם ,פעלו בחוסר תום לב ,הפרו
חובות שבדין ,פעלו ברשלנות ,הפרו חובות חקוקות ועשו עושר ולא במשפט וכי התנאי בדבר
"תקופת המתנה" הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד.
הסעד המבוקש על-ידי התובעים הינו ,אישור התובענה הייצוגית ,מתן צו המחייב את
הנתבעות להפסיק ולגבות דמי ביטוח בגין תקופת שלושת החודשים האחרונים שלפני תום
תקופת הפוליסה וכן חיוב הנתבעות להשיב את דמי הביטוח שגבו מחברי הקבוצה בגין
התקופה האמורה .לטענת התובעים ובהתבסס על חוות דעת שצורפה לתובענה מטעמם,
הנזק הכולל של הקבוצה לשנים  1998 - 2004מוערך באופן ראשוני בסך של  47.6מיליון ש"ח
לכלל הנתבעות ומתוכו )על-פי חוות הדעת( סך של  5.4מיליון ש"ח כנגד החברה .החברה
הגישה תשובתה ביום  6בנובמבר .2006 ,התיק נקבע לסיכומים בכתב אשר הוגשו על-ידי
הצדדים .ביום  3בפברואר ,2009 ,ניתן פסק דין המאשר את בקשת האישור בעילות של
הטעיה ,הפרת חובה חקוקה ,הפרת תום לב ,תנאי מקפח בחוזה אחיד ועשיית עושר ולא
במשפט .כן נקבע כי על החברה להגיש כתב הגנה .החברה הגישה בקשה לדחיית מועד בירורה
של התביעה הייצוגית ,לדחיית מועד הגשת כתב הגנה ולדחיית מועד פרסום המודעה ,וזאת
עד להכרעת בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור שהגישה החברה על ההחלטה לאשר
את התובענה כייצוגית .במקביל ,הורה בית המשפט המחוזי על דחיית מועד בירור התובענה
הייצוגית עד להכרעה בבקשת רשות הערעור הנ"ל .התובע הגיש בקשת רשות ערעור על
החלטת הדחייה .ביום  24בנובמבר ,2009 ,דחה בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור של
התובע.

.3

ביום  3בינואר 2008 ,הוגשה כנגד החברה ,כמו-גם כנגד חברות ביטוח נוספות )להלן -
הנתבעות( ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן  -הבקשה( .הבקשה הוגשה מכח
חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו .2006-עניינה של התובענה הוא בדרישה להחזר סכומים
שנטען כי נגבו ביתר ושלא כדין בגין מרכיב תשלום בפוליסות המכונה "תת שנתיות" .על-פי
הטענה ,הגביה ביתר נובעת הן מגביה בשיעור העולה על השיעור המותר ,הן בשל גביית
מרכיב התת-שנתיות בגין חלקים או תשלומים בפוליסה שהתשלום אינו אמור לחול עליהם
)כגון בגין חלק החיסכון בפוליסה או בגין תשלום המכונה "גורם פוליסה"( וכן בשל גביית
המרכיב האמור בפוליסות שאינן פוליסות ביטוח חיים ,והכל בניגוד להנחיות המפקח .עילות
התביעה העיקריות הנטענות הן :הפרת הוראות חוק הפיקוח ,תקנות הפיקוח וחוזרי המפקח,
חוסר תום לב ועשיית עושר ולא במשפט .הסעד המבוקש על-ידי התובעים הינו החזר סכום
התת שנתיות שנגבה שלא כדין כמתואר בתובענה ,וכן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את
דרך פעולתן כמתואר לעיל .הנזק האישי של כל התובעים ביחד הוערך על-פי העולה מכתב
התביעה בסך כולל של כ 1,683 -ש"ח )בגין שנת ביטוח אחת( בעוד שסכום התביעה הכולל
כנגד כל הנתבעות )בגין תקופה של  7השנים האחרונות( חושב והוערך על-ידי התובעים בסך
של כ 2.3 -מיליארד ש"ח ,מתוכם יוחס לחברה סך נזק כולל של כ 229 -מיליון ש"ח ,והכל
בהתבסס על הערכות והנחות שהניחו התובעים לענין זה .החברה הגישה תגובתה לבקשה.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
א .תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
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ביום  14באפריל 2008 ,הוגשה כנגד החברה בבית הדין לעבודה )להלן " -הנתבעת"( תובענה
ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן -
"התובענה" ו/או "הבקשה"( .עניינה של התובענה הוא ,לפי הטענה ,בהפליה לרעה של נשים
במסגרת פוליסות המכונות "ביטוחי מנהלים" ,שהופקו לפני שנת  .2001על-פי הטענה ,הנתבעת
נוהגת לזכות נשים מבוטחות ,בהגיען לגיל הפרישה ,בגמלא חודשית נמוכה מזו שמקבל מבוטח
גבר בעל נתונים זהים ,בנימוק כי תוחלת החיים של נשים גבוהה יותר .לעומת זאת ,לפי הטענה,
הנתבעת גובה מנשים פרמיית "ריסק" בשיעור זהה לזה שהיא גובה מגברים ,על אף ששיעורי
התמותה של נשים הינם נמוכים בהרבה .בכך ,לטענת התובעת ,יש משום הפליה אסורה מאחר
והנתבעת מבחינה בין המגדרים כאשר ההבחנה פועלת לטובתה.
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כלל הנשים אשר רכשו מהנתבעת פוליסות
המכונות "ביטוח מנהלים" בהן נערכה הבחנה בין גברים לנשים לעניין תשלום הגמלא אך לא
נעשתה הבחנה בין המינים לעניין פרמיית ריסק .התובעת איננה מציינת את הנזק האישי
שנגרם לה ,לטענתה .התובעת טוענת כי לאור היקף הקבוצה )המוערך על ידה בעשרות אלפי
נשים( הנזק שנגרם לכלל חברות הקבוצה מוערך במאות מיליוני ש"ח .עילות התביעה הן:
הפליה בניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ,בכניסה למקומות בידור ולמקומות
ציבוריים )להלן" :חוק איסור הפליה"(; הפרת הוראות חוק הפיקוח; עשיית עושר ולא במשפט;
הפרת חוק הגנת הצרכן וקביעת "תנאי מקפח" בחוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים
האחידים .הסעדים העיקריים המבוקשים על-ידי התובעת הינם כי בית הדין יקבע ו/או יורה
כי :א( ההפליה בה נוהגת הנתבעת ,לפי הטענה ,מנוגדת לדין ,וכל הוראה בפוליסה ו/או כל
פעולה מכוחה של הפליה זו  -בטלות ומבוטלות; ב( בידי התובעת ויתר חברות הקבוצה הזכות
לבחור בין החלופות הבאות (1 :להשוות את מקדמי הגמלא למבוטחת אישה לאלה הנוהגים
למבוטח גבר באותו גיל ,ולהורות כי במקרה של תשלום חד פעמי במקום גמלא יוגדל הסכום
החד פעמי למבוטחת אישה בהתאם ליחס שבין מקדם הגמלא למבוטח גבר למקדם הגמלה
למבוטחת אישה בגיל הרלבנטי (2 .הפחתה רטרואקטיבית ופרוספקטיבית של סכומי הריסק
שנגבו מהתובעת בפוליסה נשוא התובענה ויתר המבוטחות בפוליסה מסוג זה ,והעמדתם על
סכומי הריסק הראויים למבוטחת אישה ,כאשר הסכומים שיופחתו יצורפו לסכומי הצבירה
לחיסכון של התובעת .כמו כן ,התובעת מבקשת מבית הדין להתיר פיצול סעדים כך שניתן יהיה
לתבוע בנפרד את הפיצוי ללא הוכחת נזק כקבוע בחוק איסור הפליה .החברה הגישה בקשה
לסילוק התובענה על הסף בשל העדר סמכות עניינית של בית הדין לעבודה לדון בתובענה .בית
הדין התיר לחברה לא להגיש את תגובתה לגוף התובענה והבקשה עד להכרעה בבקשה לסילוק.
ביום  2באוקטובר ,2008 ,נעתר בית הדין לבקשת הסילוק הנ"ל .על החלטה זו הוגש ערעור לביה"ד
הארצי ובחודש ינואר  2009הוגשו סיכומים מטעם החברה במסגרת ערעור זה.
ביום  17בספטמבר 2009 ,קיבל ביה"ד הארצי את הערעור וקבע כי לביה"ד האזורי סמכות לדון
בתובענה ,למעט בעילות הנזיקיות .ביום  15בדצמבר 2009 ,הגישה הנתבעת )ביחד עם חברות
ביטוח נתבעות נוספות( עתירה לבג"צ בנוגע לסוגיית הסמכות העניינית .ביום  3בינואר2010 ,
הורה ביה"ד האזורי על דחיית מועד הדיון ומועד הגשת תגובות מטעם הנתבעות עד ובהתאם
להכרעת בג"צ בעתירה .ביום  11באוקטובר 2010 ,הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדתו בעתירה.
ביום  23בפברואר 2011 ,ובעקבות דיון שהתקיים בעתירה הגישו חברות הביטוח הודעה על
משיכת העתירה כך שהתובענה תתברר בביה"ד האזורי לעבודה בת"א .החברה הגישה תגובתה
לבקשה .ביום  3בינואר  2012הגישו הנתבעות בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת התיישנות.

.5

ביום  30ביולי 2008 ,הוגשה כנגד שומרה ביטוח תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן  -התובענה( .עניינה של התובענה הינה ,לפי
הטענה ,בהפרה לכאורה של סעיפים )56 ,67 ,65א( ו)56 -ג( לחוק חוזה ביטוח ,התשמ"א,1981-
סעיף )12א( לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( ,התשמ"ו-
 1986והוראה של המפקח על הביטוח ,המורים כי מקום בו מוגשת תביעת צד ג' לתגמולי ביטוח,
על המבטח לשלם לידי צד ג' את מלוא הסכומים שהמבוטח צריך היה לשלמם בשל מקרה
הביטוח ,לרבות את שכר טרחת השמאי .לטענת התובע ,שומרה ביטוח נמנעת מלשלם ו/או
להשיב לצד ג' את מלוא שכר טרחת השמאי .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה כל אדם
אשר היה זכאי לקבל משומרה ביטוח ,כצד ג' ,כספים ו/או תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב במהלך
שבע השנים האחרונות ,ושומרה ביטוח לא השיבה ו/או שילמה לידיו ,את מלוא הסכום ששילם
בגין שכר טרחת השמאי ו/או חלק ממנו .התובע העמיד את נזקו האישי על סך של  150ש"ח,
ומעריך את הנזק הכולל לקבוצה בכ 6.8 -מיליוני ש"ח .עילות התביעה הנטענות הן הפרת
חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט .שומרה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ביום 8
בדצמבר 2011 ,הוגשה בתיק עמדת המפקח ,המאמצת את עיקרי טענות הנתבעות.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
א.

תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
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ביום  3באוגוסט 2008 ,הוגשה כנגד החברה ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בהתאם
לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן  -התובענה( .עניינה של התובענה ,לפי הטענה ,באי
תשלום שיפוי למבוטחי הנתבעת בביטוחי רכב ,בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון שהותקן ברכב
על-פי דרישתה תוך הפרת הוראות סעיף  1לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה
לביטוח רכב פרטי( ,התשמ"ו) 1986-להלן  -הפוליסה התקנית( .הקבוצה אותה מבקשים התובעים
לייצג הינה כל מבוטח אשר זכה ,החל מיום  1באפריל 2004 ,לקבל מהחברה תגמולי ביטוח בשל
נזק לרכב פרטי או מסחרי עד  4טון ,לרבות בשל אובדן גמור ,אובדן להלכה או גניבה עת היה
מבוטח אצל החברה בביטוח לפי פרק א' לפוליסה התקנית ולא קיבל את כל ו/או חלק מתגמולי
הביטוח בגין אובדן או נזק שנגרם לאמצעי המיגון כאמור.
התובע העמיד את נזקו האישי על סך של  550ש"ח ובהסתמך על נתונים מדוחותיה הכספיים
של החברה ועל חישובים שביצע לעניין זה ,העריך את הנזק הכולל לקבוצה כהגדרתה לעיל
בכ 23 -מיליון ש"ח .עילות התביעה הנטענות הינן הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא
במשפט .החברה הגישה תגובתה לבקשה.

.7

תובענה דומה לזו המפורטת בסעיף  5לעיל ,הוגשה ביום  2בנובמבר 2008 ,כנגד החברה .התובע
מעמיד את נזקו האישי על סך של  1,350ש"ח ,ומעריך את סך הנזק לקבוצה כולה בכ 20 -מיליוני
ש"ח .החברה הגישה תגובתה לבקשה.

.8

ביום  1באפריל 2009 ,הוגשה כנגד החברה ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן " -התובענה" ו"הבקשה לאישור"(.
עניינה של התובענה הינו פוליסות ביטוח בריאות הכוללות זכות לקבלת מחצית ערכו של
"טופס  "17מטעם קופת החולים במקרים בהם המבטח לא השתתף במימון ניתוח המכוסה
על-פי הפוליסה .הטענה המרכזית בתובענה הינה כי בכל הקשור לכיסוי הנ"ל הנתבעת
מחשבת את תגמולי הביטוח באופן המפחית את סכום התגמולים המגיע לתובעת ולחברי
הקבוצה לפי הבנתה וזאת תוך הטעיה של המבוטחים והפרת חוזה הביטוח בניגוד לדין.
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כל מבוטח בפוליסת בריאות הכוללת כיסוי
כאמור שנותחו בניתוח שלא מומן על-ידי הנתבעת בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה
ולחילופין בשלוש השנים שקדמו להגשת התביעה )להלן  -חברי הקבוצה( .עילות התביעה הן
הטעייה והפרת חוזה הביטוח .הסעדים העיקריים המבוקשים הינם חיוב הנתבעת להשיב לכל
חברי הקבוצה סכום השווה למחצית ערכו של טופס התחייבות של קופת חולים לכיסוי עלות
הניתוח ו/או הטיפול שניתן ,צו המורה לנתבעת לחשב מעתה ואילך את 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.
התובעת מעמידה את נזקה האישי על סך של  2,420ש"ח ומעריכה את סך הנזק לקבוצה כולה
בסך העולה על  10מיליון ש"ח .החברה הגישה תגובתה לבקשה לאישור.

.9

ביום  8בספטמבר 2009 ,הוגשה כנגד החברה ,תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית על פי חוק
תובענות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן" :התביעה" או "הבקשה"( .עניינה של התובענה,
כנטען בה ,בהלוואות שנתנה החברה ,בתיווך שתי סוכנויות ביטוח עיקריות ,ללא בטחונות
במועד מתן ההלוואה ותוך סיכון כספי ציבור מבוטחי ביטוח החיים של החברה .המבקש הינו
מבוטח בביטוח חיים של החברה ומבקש במסגרת תובענתו לייצג קבוצת מבוטחים ,שהם
בעלי "פוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים" של החברה בתקופה שבין אוקטובר  2004עד
סוף מרס  .2007הסעד המרכזי המבוקש הינו לחייב את החברה להשיב את סכומי ההלוואות
הנ"ל בסך כולל של כ 153 -מיליון ש"ח ,או למצער סכום ההלוואות שהחברה הצהירה לגביו כי
המדובר בחוב מסופק וזאת בסך של כ 62 -מיליון ש"ח או סכום אחר שיתברר שלא יוחזר .כן
מבוקש לחייב את החברה לפצות את חברי הקבוצה בגין הרווחים שהיו נצברים לזכותם בגין
סכומי ההלוואות הנ"ל אילו לא היו מוענקות ללקוחותיה .החברה הגישה תגובתה לבקשה.
ביום  28בפברואר 2011 ,דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
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ביום  13בפברואר 2011 ,התקבלה במשרדי החברה האם והחברה ,בקשה לאישור הגשת
תובענה נגזרת בהתאם לסעיף  194לחוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן " -הבקשה לאישור"(
וכן עותק מהתובענה הנגזרת אשר הוגשה על ידי בעל מניות של החברה האם .עניינה של
הבקשה ,כנטען בה ,במעשיהם ו/או במחדליהם של נושאי משרה בכירים בחברה ביחס
להלוואות שהעניקה החברה ללא בטחונות כביכול .כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אילו ,לפי
טענת המבקש ,נגרם לחברה נזק בסך כולל של כ 69 -מיליון ש"ח )גובה ההפרשה לחובות
מסופקים בגין ההלוואות הנ"ל וסכום הקנס שהטיל המפקח על החברה בגין הפעילות הנ"ל(.
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)המשך(
מנורה החזקות והחברה הגישו תגובתן לבקשה לאישור .יצויין כי ביום  6בפברואר,2011 ,
ובהמשך להערות בית המשפט ,ניתן פסק דין המוחק "בקשה לאישור" דומה קודמת שהוגשה
על ידי אותו מבקש .ביום  19בפברואר ,2012 ,הגישו הצדדים לבית המשפט הודעה מוסכמת
ובקשה למתן תוקף של פסק דין להסכמות אליהם הגיעו הצדדים ,בין היתר ,על בסיס המלצות
בית המשפט )להלן – הסדר פשרה( לפיה ,לצרכי פשרה בלבד ומבלי שמי מן הצדדים מודה באילו
מטענות הצד השני ,מסכימים הצדדים כי לצרכי סילוק סופי ,מלא ומוחלט של הבקשה והתובענה
הנגזרת ,יועבר סך של  13.8מליון ש"ח לחברה ,לצורך הטבת נזקיה הנטענים )והמוכחשים( וכי
סכום הפשרה ימומן ממקורותיה של מנורה החזקות וממקורות מבטחי נושאי המשרה כנגדם
מכוונת התובענה הנגזרת בשיעור שיוסכם ביניהם .ביום  20בפברואר 2012 ,הורה בית המשפט
לפרסם בשני עיתונים את דבר הבקשה לאישור הסדר הפשרה כך שהפרסום יכלול את פרטי
ההסדר במלואם ובכדי לאפשר הגשת התנגדויות בתוך  21יום .כמו כן הורה בית המשפט להעביר
העתק מהסדר הפשרה לרשות ניירות ערך ולמפקח לקבלת עמדתם אשר טרם הוגשה.

.11

תובענה דומה לזו המפורטת בסעיף  6לעיל ,הוגשה ביום  24בינואר 2010 ,כנגד שומרה ביטוח.
התובע מעמיד את נזקו האישי על סך של  6,500ש"ח ,ומעריך את סך הנזק לקבוצה כולה בכ-
 29מיליוני ש"ח .שומרה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה.
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ביום  11באפריל 2010 ,הוגשה כנגד החברה כמו-גם כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות )להלן -
"הנתבעות"( ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן " -הבקשה"( .עניינה של
התובענה הוא בטענה לפיה הנתבעות המחזיקות כספים שלא נדרשו על ידי בעלי זכויות בהם
)מבוטחים ,מוטבים ו/או יורשים( ,מפרות לכאורה חובות המוטלות עליהן לאיתור אותם בעלי
זכויות ואף לא מעבירות את הכספים בהגיע המועד לכך לידי האפוטרופוס הכללי ,זאת תוך
התעשרות שלא כדין בשל גביית דמי ניהול בשיעור העולה על המותר או מתשואה שמניבים
הכספים שלא נדרשו .הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה  -כל בעלי הזכויות
בנכסים המצויים בידי הנתבעות ,באחריותן או בשליטתן ,ואשר הנתבעות לא הביאו לידיעתם
את דבר היותם בעלי נכסים כאמור .עילות התביעה הנטענות הן ,בין היתר ,הפרת חובה
חקוקה ,הפרת הוראות המפקח על הביטוח ,הטעיה ,חוסר תום לב ,הפרת חוזה ,רשלנות,
הפרת חובת נאמנות ועשיית עושר ולא במשפט .הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו מתן
צווים מתאימים שיחייבו את הנתבעות לקיים את הוראות המפקח על הביטוח בעניין איתור
בעלי הזכויות הנ"ל ,השבה של כספים שנגבו שלא כדין ומינוי בעל תפקיד לצורך אכיפת
הצווים שנתבקשו כאמור או מתן סעד אחר לטובת הקבוצה .סכום התביעה על פי התובענה
לא ניתן להערכה .החברה הגישה תגובתה לבקשה.
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ביום  19באפריל 2010 ,הוגשה כנגד החברה ,כמו-גם כנגד ארבע חברות ביטוח נוספות )להלן -
"הנתבעות"( ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן " -הבקשה"( .עניינה של
התובענה הוא בטענה לפיה כאשר מפסיק ביטוח ,מסיבה כלשהי )כגון הודעת המבוטח על
ביטול הפוליסה ,קרות אירוע הביטוח או מקרה אחר המפקיע את פוליסת הביטוח( ,הדבר
קורה לרוב לאחר שנגבתה כבר פרמיה בגין החודש השוטף ולמרות שהמבוטח זכאי ,לפי
הטענה ,לקבל החזר בגין החלק היחסי של החודש אין הנתבעות משיבות למבוטחים את
החלק היחסי של הפרמיה החודשית או שהן משיבות אותו בערכים נומינליים .הקבוצה אותה
מבקשים התובעים לייצג הינה  -כל מי שהוא ו/או שהיה מבוטח אצל מי מבין הנתבעות
בפוליסת ביטוח כלשהיא )למעט פוליסת ביטוח רכוש( או יורשו של מבוטח כאמור ופוליסת
הביטוח הופסקה מסיבה כלשהיא בין אם עקב ביטולה ע"י המבוטח ובין אם עקב קרות אירוע
ביטוח .להערכת התובעים הקבוצה מונה כ 2 -מיליון מבוטחים .עילות התביעה הנטענות הן,
בין היתר ,הפרות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-וחוק חוזה
הביטוח ,התשמ"א ,1981-חוסר תום לב ,הטעיה ומצג שווא ,ועשיית עושר ולא במשפט .הסעד
המבוקש על ידי התובעים הינו החזר סכום הפרמיות העודפות שנגבו שלא כדין ו/או שלא
הוחזרו שלא כדין ו/או של הפרשי שערוך שלא שולמו לכאורה לחברי הקבוצה ,וכן צו עשה
המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר בתובענה .הנזק האישי של התובעים ביחס
לכל הנתבעות הועמד על סך של כ 3,047 -ש"ח בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל
הנתבעות חושב והוערך לסך של כ 225 -מיליון ש"ח .החברה הגישה תגובתה לבקשה.
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ביום  18באוגוסט 2010 ,התקבלה במשרדי החברה האם ,תביעה כנגד החברה האם וכנגד
החברה ,וכן בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ,בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו-
) 2006להלן" :התביעה"( .על פי הנטען בתביעה ,החברה הפחיתה ,שלא כדין ,כספים מפוליסת
ביטוח מנהלים של התובעת ,בדרך של השמטת הפקדות שהועברו לחברה .התובעת טוענת כי
יש להטיל חבות גם על החברה האם ,הואיל ויש לה שליטה אפקטיבית על פעילות החברה,
כעולה מדוחותיה השנתיים .הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג ,כמפורט בתביעה ,הינה
כלל המבוטחים ו/או בעלי פוליסות ביטוח חיים אותן מנהלת ו/או מפעילה החברה ,אשר ,לפי
הטענה ,הופחתו ,שלא כדין ,מיתרתם בפוליסה כספים שהופקדו בחברה )להלן" :חברי
הקבוצה"( .להערכת התובעת ,הקבוצה מונה כ 75,000 -מבוטחים .עילות התביעה העיקריות
הנטענות הן הפרת הסכם התקשרות ,הפרת חובת נאמנות ,עוולת הגזל ,עוולת הרשלנות
וחוסר תום לב .הסכום הנתבע על ידי התובעת באופן אישי עומד על סך של  5,784ש"ח והנזק
הנטען לקבוצה ,על פי הערכת התובעת ,עומד על סך של כ 110 -מיליון ש"ח .החברה הגישה
תגובתה לבקשה.
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ביום  6במרס ,2011 ,התקבלה במשרדי החברה ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית,
בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו) 2006-להלן" :הבקשה"( .על פי הנטען בבקשה,
נמצאה טעות בחישוב סך הצבירה בפוליסת ביטוח מנהלים )"קרן י"( של התובע הייצוגי )להלן
 "התובע"( שנדמה כי אירעה )לפי הטענה( גם לגבי מבוטחים נוספים בפוליסות כאמור.הקבוצה אותה מבקש התובע הייצוגי לייצג ,כמפורט בבקשה ,הינה " -כלל העמיתים ו/או
בעלי פוליסות ביטוח חיים ו/או פוליסות ביטוח מנהלים ו/או כל פוליסה אחרת בקרן י'
שהופעלה בעבר בידי חברת מנולייף )אשר נרכשה בידי החברה( מקום בו הצבירה בפועל אינה
תואמת את הצבירה אשר אמורה היתה להיות" )להלן " -הקבוצה המיוצגת"( .עילות התביעה
העיקריות על פי הבקשה הן :הפרת הסכם ההתקשרות; הפרת חובת נאמנות; עוולות הגזל
והרשלנות וחוסר תום לב .הנזק האישי של התובע הוערך על ידו בסך כולל של כ 70 -אלף
ש"ח ,בעוד שהנזק המצרפי הנטען לכלל הקבוצה המיוצגת הוערך על ידי התובע בסך של כ-
 50מיליון ש"ח .הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם :אישור הבקשה; להורות על דרכים
להוכחת נזקם של יחידי הקבוצה; לפסוק פיצוי כולל לפי הנזק המוערך כנ"ל; פסיקת פיצוי
לתובע ייצוגי ושכ"ט לעורכי הדין המייצגים .החברה הגישה תגובתה לבקשה.
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ביום  21באפריל ,2011 ,הוגשה כנגד החברה כמו גם כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות )להלן
 "הנתבעות"( תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן – הבקשה( .עניינה שלהתובענה בטענה לגבייה ,ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים ,של סכומי כסף העולים ,לטענת
התובעים ,כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח והמכונים "גורם פוליסה"
ו/או "דמי ניהול אחרים" .כרקע לדברים ,מבהירים התובעים כי לחברות הביטוח הותר,
כעקרון ,לגבות בתנאים מסוימים תשלום הקרוי "גורם פוליסה" וזאת על פי חוזרים של
המפקח על הביטוח ,ואולם ,לטענת התובעים ,גביית עמלה זו מעולם לא סוכמה עמם ואף לא
נאמר להם כי הם יחויבו בסכום כלשהו בגין דמי ניהול אחרים ו/או גורם פוליסה .עוד
מציינים התובעים כי בשנת  2010הגישו כנגד הנתבעות תביעה ובקשה לאשרה כייצוגית
שעניינה אופן חישוב גורם הפוליסה שנגבה מהם )"התביעה הקודמת"( וכי תביעה קודמת זו
נמחקה לאור הסתלקות התובעים ממנה .עוד צוין ,כי במסגרת תשובתן של הנתבעות
לתובענה הקודמת ,הודו ,לטענת התובעים ,הנתבעות בכך שגבו את גורם הפוליסה .עוד ציינו
התובעים כי ביום  12באפריל 2011 ,קיבל בית המשפט המחוזי )מרכז( בקשה לאישור תביעה
ייצוגית שהגישו כנגד חברת ביטוח נוספת ואשר הינה זהה לתביעה נשוא דיווח זה .הקבוצה
אותה מבקשים התובעים לייצג ,כמפורט בבקשה ,הינה כל מי שהוא ו/או היה מבוטח של
הנתבעות או של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהו כ"גורם פוליסה" ו/או כ"דמי ניהול
אחרים" )להלן " -הקבוצה המיוצגת"( .עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן :הטעיית
לקוחות הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב החוזי; הפרה של הוראות הדין ובפרט של חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-והתקנות מכוחו; חוסר תום לב;
התעשרות שלא כדין; הפרת הסכם; הפרת חובת חקוקה; וכי הסתמכות על הוראות
ההסכמים ,ככל שתהיה ,הינה הסתמכות על תנאי מקפח בחוזה אחיד.
הנזק האישי של כלל התובעים אשר חושב לצרכי נוחות ביחס לשנה ספציפית אחת הוערך
בסך של  1,522ש"ח בערך נומינלי כאשר הנזק הכולל של כלל חברי הקבוצה המיוצגת,
לתקופה של  7שנים ,הוערך בהתבסס על הנחות שונות ביחס לגביית גורם פוליסה והתשואות
השנתיות הרלבנטיות ,בסך כולל של כ 2.3 -מיליארד ש"ח ,מתוכם מייחס התובע לחברה על
פי פרסומים לגבי נתח השוק שלה סך של כ 253 -מיליוני ש"ח .
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תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
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)המשך(
הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם :תשלום סכום פיצוי/השבה השווה לסכום גורם
הפוליסה שנגבה מחברי הקבוצה המיוצגת בפועל ,בצירוף  85%מהתשואה שנמנעה מהם
ביחס לסכום זה בשל כך שנוכה מן הפרמיה ולא הושקע בעבורם ולאור זכאותה של חברת
הביטוח ל 15% -מהתשואה .בנוסף ,נתבקש סעד של מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את
הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית "דמי ניהול אחרים" ו/או "גורם פוליסה" .החברה
הגישה תגובתה לבקשה.

.17

ביום  1ביוני ,2011 ,הוגשה כנגד החברה כמו גם נגד תשע חברות ביטוח נוספות )להלן -
"הנתבעות"( תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות יצוגיות,
התשס"ו) 2006-להלן " -הבקשה"( .עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות ,משלמות תגמולי
הביטוח ,אשר תשלומם עוכב בשל עיקול או צווי כינוס או זכויות אחרות כלשהן של צדדים
שלישיים ,בערכים נומינליים ללא שיערוך וללא שהן משיבות למבוטחים הזכאים לתגמולי
ביטוח את הפירות שנצמחו על אותם כספים .הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה
כל מבוטחי הנתבעות וכן ניזוקים שתבעו את הנתבעות מכוח סעיף  68לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א ,1981-אשר תגמולי ביטוח או כספים שהם היו זכאים להם מהנתבעות עוכבו כאמור
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 בצירוף הפרשי הצמדה בלבד ללא ריבית )להלן " -חברי הקבוצה"( .עילות התביעה
העיקריות על פי הבקשה הן :הפרת הוראות חוק השומרים ,חוק חוזה הביטוח ,פקודת
הנזיקין ,הפרת חובה חקוקה ,עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובת נאמנות .הנזק האישי
שנגרם לפי הטענה לתובע אחד כנגד החברה עומד על סך של כ 4,598 -ש"ח ואילו הנזק
שנגרם ,לפי הערכה ,לכלל התובעים עומד של סך של כ 350 -מיליון ש"ח ,כאשר הנזק
הקבוצתי הנטען כנגד החברה הוערך על סך של כ 43 -מיליון ש"ח .הסעדים המבוקשים על ידי
התובעים הינם ,בין היתר ,לחייב את הנתבעות להשיב לחברי הקבוצה את כל הפירות שהפיקו
הנתבעות מכוח החזקתן בתגמולי הביטוח )או בכספים אחרים( המעוכבים או את הפרשי
ההצמדה והריבית בגין החזקת הכספים לאורך כל תקופת העיכוב ,לפי הגבוה מבין השניים,
וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית; לחייב את הנתבעות בתשלום פיצוי מיוחד אחר לפי
שיקול דעת בית המשפט; להצהיר שהנתבעות חייבות תגמולי ביטוח או פיצויים לניזוקים
משוערכים כדין ליום התשלום בפועל ,כאשר תגמולים אלו שולמו לאחר המועד שנקבע לכך
בין אם העיכוב בתשלומם כדין ובין שהיה שלא כדין; להורות למשיבות לקבוע נהלים פנימיים
בכל הקשור לאישור עיקולים או אישור "הודעות למחזיק" על מנת להבטיח שכספים של
מבוטחים או זכאים אחרים לא יעוכבו בידי הנתבעות שלא כדין .החברה השיבה לבקשה.
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ביום  7ביולי 2011 ,הוגשה כנגד החברה )להלן":הנתבעת"( תובענה ובקשה לאישורה כתובענה
ייצוגית )להלן":הבקשה"( .עניינה של התובענה בטענה לגביית דמי אשראי ממבוטחי החברה,
בביטוח כללי ,בשיעור גבוה מתקרת הריבית השנתית המקסימלית שהחברה רשאית לגבות או
בשיעור ריבית גבוה מזה שהיא מציגה למבוטח .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג ,כמפורט
בבקשה ,הינם כל בעלי הפוליסות ו/או המוטבים ו/או המבוטחים שבוטחו על ידי הנתבעת
בפוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי ,ואשר שילמו לנתבעת דמי אשראי ו/או דמי גבייה
ו/או דמי הסדר תשלומים תוך חריגה מהוראות הדין ו/או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר
הוצגו למבוטחים בפוליסות ,החל מיום  1במאי) 1984 ,להלן" :חברי הקבוצה"( .עילות התביעה
העיקריות על פי הבקשה הן :הטעיית המבוטחים בשלב הטרום חוזי ובשלב החוזי ,הפרה של
הוראות הדין ובכלל זה ,הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א1981-
ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי(,
התשמ"ד ;1984-הפרת חובה חקוקה ,הפרת חוזה ,הפרה של חובת הגילוי המוגברת וחוסר תום
לב במו"מ ובקיום החוזה ,רשלנות ,התעשרות שלא כדין והפרת הוראות המפקח על הביטוח.
נזקו האישי של המבקש ,כשהוא משוערך ליום הגשת הבקשה ,הועמד על סך של  18.16ש"ח,
בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה החל מחודש מאי  ,1984כשהוא משוערך ליום הגשת
הבקשה ,נע בין סך של כ 162 -מיליון ש"ח לבין סך של כ 266 -מיליון ש"ח.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
א .תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
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)המשך(
הסעדים העיקריים להם עותר המבקש הינם :השבה של הכספים שנגבו )לפי הטענה( ביתר
שלא כדין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,ולרבות תוספת ריבית מיוחדת כמשמעותה בחוק
חוזה הביטוח החל ממועד כל תשלום ועד השבת הסכומים בפועל; פיצוי בגין הפירות שנצברו
מהכספים שנגבו שלא כדין וסעד של מתן צו עשה בכל הקשור בגביית דמי אשראי ו/או דמי
גבייה ו/או דמי הסדר תשלומים בכל פוליסה קיימת .החברה טרם השיבה לבקשה.
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ביום  24ביולי ,2011 ,הוגשה כנגד החברה וכנגד שומרה ביטוח ,וכן כנגד שמונה חברות ביטוח
נוספות )להלן ביחד" :הנתבעות"( ,תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
)להלן":הבקשה" ו/או "התובענה"( .עניינה של הבקשה בטענה כי הנתבעות גובות ,בהיעדר
הוראת חוק מפורשת ו/או הוראת חוק משנית ו/או החלטה של גוף מוסמך" ,מרכיב העמסה"
ו/או "מס אופנועים" ,המהווים תוספת של  4.3%מידי שנה מסך העלות בגין רכישת פוליסת
ביטוח רכב חובה ,ואשר על פי הנטען מטרתם לסבסד את הפסדי חברת הביטוח "הפול"
)להלן":הפול"( ,הנגרמים בעיקרם בגלל מבוטחי הרכב הדו גלגלי ,המבוטחים בפול בביטוח
שיורי .קרי ,מבוטחים אשר לא השיגו כיסוי ביטוחי אצל מבטח .הבקשה נסמכת בעיקרה על
דוחות מבקר המדינה לשנים  2001ו .2009 -הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג ,כמפורט
בבקשה ,הינם כל אותם רוכשי ו/או מחזיקי פוליסת ביטוח רכב חובה ,אשר התקשרו עם
הנתבעות החל משנת  2004ועד נכון למועד הגשת הבקשה ,מהם נגבה ,על פי הטענה ,תשלום
שלא כדין במסגרת רכישת פוליסת ביטוח חובה )להלן" :חברי הקבוצה"( .עילות התביעה
העיקריות על פי הבקשה הן :הפרה של הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,
התשמ"א 1981-והוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  ,1981-הפרת חובה חקוקה ,הפרת חוזה,
מצג שווא ,הטעיה ,הפרה של חובת הגילוי ,חוסר תום לב ,הפרת פקודת הנזיקין ,התעשרות
שלא כדין והפרת חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א .1981-נזקה האישי של המבקשת מס'  3הנטען
כלפי החברה מסתכם בסך של  58.87ש"ח ונזקו האישי של המבקש מס'  7הנטען כלפי החברה
מסתכם בסך של  57.58ש"ח וכלפי שומרה ביטוח )בגין  3שנות ביטוח(  170.58ש"ח ,בעוד
שאומדן הנזק לכלל מבוטחי החברה ושומרה ביטוח ביחס לשנים  2004-2010ועל בסיס מכפלת
 4.3%מדמי ביטוח חובה שנגבו )להלן" :התחשיב"( הועמד על סך של כ 114 -מיליון ש"ח ו -כ-
 50מיליון ש"ח ,בהתאמה .הנזק לכלל חברי הקבוצה ,על בסיס התחשיב האמור ,הועמד על סך
של כ 901 -מיליון ש"ח .התובעים שמרו לעצמם את הזכות לצרף בהמשך את אומדן הנזקים
לשנת  ,2011ככל שיידרש .הסעדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם השבה של הכספים
שנגבו )לפי הטענה( ביתר וכן פסיקת גמול ושכר טרחת עורכי דין לטובת התובעים .החברה
השיבה לבקשה .ביום  15בינואר ,2012 ,ובעקבות דיון מקדמי בבקשה ,הגיעו הצדדים להסכמה
לפיה הבקשה להכיר בתובענה כיצוגית תידחה ללא צו להוצאות .להסכמה זו ניתן תוקף של
פסק-דין.
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ביום  19בדצמבר 2011 ,הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד מנורה מבטחים פנסיה
בע"מ )חברה בת של החברה( )להלן" :הנתבעת"( ,תובענה ובקשה להכרה בתובענה כייצוגית
)להלן" :התובענה" או "הבקשה"( .עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה הנתבעת גבתה,
לכאורה שלא כדין ,תשלומים בגין כיסויים ביטוחיים לשאירים ,מעמיתים רווקים ואלמנים
ללא שאירים ,אשר צורפו למסלול ברירת המחדל של קרן הפנסיה שבניהולה ,מבלי שהכיסוי
הביטוחי הזה רלבנטי להם ומבלי שהובהרה להם משמעות הדבר .התובע ,הינו עמית בקרן
הפנסיה שהצטרף לקרן "מבטחים החדשה" )ובשמה דאז" :מבטחים יותר"( בשנת  .2001התובע
הינו רווק ללא ילדים ,שצורף למסלול ברירת המחדל )המסלול הבסיסי( ומשלם פרמיות
ביטוח עבור כיסויים ביטוחיים לשאירים .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג היא כל עמיתי
הקרן שהינם ) (iרווקים ללא ילדים או ) (iiאלמנים )ללא ילדים מתחת לגיל  ,(21אשר נגבו
מהם בשבע השנים האחרונות תשלומים עבור כיסויים ביטוחיים לשאירים ,על אף שבפועל
אין להם שאירים )להלן" :חברי הקבוצה"( .התובע מעריך את מספר חברי הקבוצה בכ10%-
מהעמיתים במבטחים החדשה ,כאשר התובע מעריך שלמבטחים החדשה כ 850-אלף עמיתים
ועל כן מספר חברי הקבוצה מוערך על ידו בכ 85-אלף .עילות התביעה הנטענות הן בין היתר
הפרת חובה חקוקה ,איסור הטעיה ועשיית עושר ולא במשפט .הנזק הנטען מוערך על ידי
התובע הוא תשלום יתר של כ 300-ש"ח לשנה ע"י כ"א מחברי הקבוצה .הסעדים המבוקשים
על ידי התובע הם ,בין היתר (i) :הוצאת צו המורה לנתבעת לחדול מגביית תשלום לעמיתים
שאין להם שאירים (ii) ,השבת תשלומי פרמיית הביטוח בגין כיסוי לשאירים שנגבו מחברי
הקבוצה ,המסתכמים על פי הערכת התובע בכ 178.5-מיליון ש"ח ) (iiiלהורות על פסיקת פיצוי
מיוחד לתובע ושכר טרחה לעורכי הדין המייצגים .הנתבעת טרם השיבה לבקשה.
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ביום  22בפברואר ,2012 ,הוגשה כנגד החברה )להלן" :הנתבעת"( ,תובענה ובקשה לאישורה
כתובענה ייצוגית )להלן" :התובענה" או "הבקשה"( .עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעת
מכרה פוליסת ביטוח מבנה חסרה שאינה מכסה את מלוא ערך הדירה )לרבות שווי הקרקע(
כך שבמקרה של הרס-נזק נרחב לבניין לא ניתן יהיה לכונן מחדש את הבניין ללא הסכמה של
כל בעלי הדירות בבית המשותף .הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג ,כמפורט בבקשה ,הינם
כל מבוטחי הנתבעת אשר בוטחו אצלה ב"ביטוח מבנה" ,שהינם בעלי זכויות ו/או בעלי
דירה/ות בבית משותף או בבית הראוי להירשם כבית משותף )להלן" :חברי הקבוצה"( .עילות
התביעה העיקריות על פי הבקשה הן :הטעיה ,הפרת חובת גילוי וניצול חוסר ידיעה בניגוד
לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-וסעיפים  55ו 58 -לחוק הפיקוח; הפרת חובת תום הלב
בניגוד לסעיף  39לחוק החוזים ,עוולת הרשלנות והתרמית בהתאם לסעיפים  35,36ו56-
לפקודת הנזיקין ,הפרת חובת הבלטת סייגים לפי חוק חוזה הביטוח וכן פגיעה בקניין בניגוד
לסעיף  3לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .נזקו האישי של המבקש אשר הוגדר כמלוא
תשלומי פרמיית ביטוח המבנה ששולמו על ידו  -לא כומת ,בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי
הקבוצה הוערך על יד המבקש )כאומדן בלבד( לסך של כ 20 -מיליוני ש"ח .הסעדים העיקריים
להם עותר המבקש הינם :השבה של דמי הביטוח שנגבו ממנו ומחברי הקבוצה בגין ביטוח
מבנה במשך התקופה שמהנפקת הפוליסה ועד הגשת התובענה בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית; תשלום לתובע ולכל אחד מחברי הקבוצה בסך של  10,000ש"ח כנזק לא ממוני; מתן
סעד הצהרתי ו/או אחר כפי שנראה לבית המשפט לנכון וצודק בנסיבות העניין; תשלום גמול
ושכ"ט הולם לתובע ולבא כוחו.

טבלה מסכמת:
ליום  31בדצמבר2011 ,
כמות
הסכום הנתבע
תביעות
אלפי ש"ח
תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית:
צוין סכום המתייחס לחברה
התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לחברה

1
-

5,400
-

לא צוין סכום התביעה

1

-

בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות:
צוין סכום המתייחס לחברה

14

1,340,554

התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לחברה *(
לא צוין סכום התביעה
תביעות מהותיות אחרות **(

2

225,000

1
1

-

לתאריך הדיווח ,סכום ההפרשה המצטבר של התביעות שהוגשו כנגד החברה ,שומרה ביטוח
ומבטחים פנסיה כמפורט לעיל ,מסתכם בכ 15 -מיליוני ש"ח )אשתקד  20מיליוני ש"ח(.
*(

אחת התובענות הוערכה בסך של מאות מיליוני ש"ח ללא נקיבה בסכום כלשהוא.

**(

תובענה נגזרת )ראה סעיף  10לעיל(.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
א.

תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות )המשך(
בנוסף על הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה וההליכים המשפטיים
ואחרים ,קיימת חשיפה כללית ,אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה ,הנובעת ,בין היתר ,ממורכבותם
של השירותים הניתנים על ידי הקבוצה למבוטחיה .מורכבות שירותים אלו צופנת בחובה ,בין היתר,
פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות בין הקבוצה לבין הצדדים השלישיים לחוזי הביטוח הנוגעות
לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים .חשיפה זו מוגברת בתחומי החיסכון הפנסיוני
והביטוח ארוך טווח ,לרבות ביטוח בריאות ,בהם פועלת הקבוצה .בתחומים אלו המדובר בפוליסות
אשר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים שינויים במדיניות ,ברגולציה ובמגמות הדין ,לרבות
בפסיקת בתי המשפט .על כן בתחומים אלו קבלת פרשנות חדשה לאמור בפוליסות ביטוח ובמוצרים
פנסיונים ארוכי טווח ,יש לעיתים בכדי להשפיע על הרווחיות העתידית של הקבוצה בגין התיק
הקיים ,זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי לקוחות בגין פעילות העבר .לא ניתן לצפות
מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם
חוזי הביטוח ,המועלות ,בין היתר ,באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות.
כמו כן ,קיימת חשיפה ,אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה ,לתקלות באופן תפעול המוצרים
בתחום החיסכון ארוך הטווח ובתחום הבריאות המאופיינים כאמור באורך חיים ממושך וכפופים
לשינויים רגולטוריים ואחרים ,תכופים ומורכבים ,לשינויים ותוספות לנוסח המוצרים ולשינויים
רבים אחרים המבוצעים לאורך חיי המוצר ,לרבות על ידי המבוטחים ו/או המעסיקים ו/או מי
מטעמם ,ביחס לכיסויים הביטוחיים ו/או ביחס להפקדות למרכיב החיסכון .מורכבות ושינויים אילו
נוגעים ,בין היתר ,להיקפי ההפקדות ושיעורן ,לרכיבי המוצר השונים ,לאופן שיוך הכספים
למבוטחים ו/או למרכיבים השונים של המוצרים ,למועד זקיפתם ,לזיהוי פיגורים בהפקדות ולטיפול
בהם .מורכבות זו מועצמת לאור ריבוי הגורמים המעורבים בניהול המוצרים ותפעולם ולעתים תוך
מתן הנחיות סותרות מצדם או מטעמם.
הגופים המוסדיים בקבוצה ,עוסקים באופן שוטף בלימוד ,איתור ,ניטור וטיפול בסוגיות העולות עקב
המורכבויות האמורות ,לרבות אגב פניות ציבור ,מעסיקים ויועצים פנסיוניים ,ישירות או באמצעות
המפקח ,הן ביחס למקרים פרטניים והן ביחס לסוגי מוצרים ו/או לקוחות .כמו-כן ,ובהמשך להוראת
החוזר בעניין טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים שפרסם המפקח בחודש דצמבר ) 2011מס'
 (2011-9-10ואשר עניינו חובת גוף מוסדי לבצע פעולות טיוב שונות ביחס לנתונים וזכויות הלקוחות,
הגופים המוסדיים בקבוצה נערכים לביצוע הליך יסודי של בדיקה וטיוב של הנתונים במערכות
בתחום החסכון ארוך הטווח להשגת יעדי החוזר .בשלב זה ,הגופים המוסדיים בקבוצה אינם יכולים
להעריך את היקף ועלות הליכי הטיפול והטיוב האמורים ואת ההשלכות האפשריות שלהן ,לרבות
בגין מוצרים שנמכרו בעבר .כמו-כן ,לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בהקשר זה ו/או
את החשיפה הנובעת מהן אשר יכול ויועלו ,בין היתר ,באמצעות המנגנון הדיוני של תובענות
ייצוגיות.

ב.

ערבויות שניתנו
החברה העמידה ערבויות לטובת עמיתי קופות הגמל "יתר" ו"אמיר" )המנוהלות על-ידי מנורה
מבטחים גמל בע"מ  -חברה קשורה של החברה( להבטחת התחייבות הקופה כלפיהם לשיעור תשואה
מובטח .היקף הערבויות מתייחס ,נכון לתאריך הדוח הכספי ,לצבירה בסך כולל של כ 4,512-מיליון
ש"ח .יצוין ,כי החשב הכללי במשרד האוצר התחייב כלפי הקופות לקבל את מרבית הפקדונות של
כספי העמיתים כאמור בתשואה מובטחת העולה על שיעור התשואה המובטח לעמיתים .בנוסף
לאמור ,נתנה החברה ערבויות דומות להבטחת קרן ההשקעות של העמיתים במסלול שאינו מבטיח
תשואה וזאת לטובת עמיתים שהצטרפו לקופה עד לשנת  1994ולגבי הפקדותיהם הנומינליות עד
לחודש ינואר .2009 ,היקף הערבויות מתייחס ,נכון לתאריך הדוח הכספי ,לצבירה בסך כולל של כ-
 152מיליוני ש"ח.

ג.

התקשרויות
בשנת  2003התקשרה הקבוצה עם חברת סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע"מ )להלן:
.1
"סאפיינס"( בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מערך ביטוח חיים )"טופז חיים"( .על רקע
רכישתה של מבטחים פנסיה בשנת  2004ושינויים רגולטוריים בתחום הפעילות כמו גם
התפתחות עסקית של הקבוצה ,התקשרה הקבוצה בשנים  2004ו ,2005-עם הספק הנ"ל
בפרויקט נוסף לפיתוח מערכת לניהול מערכי הפנסיה והגמל )"טופז פנסיה וגמל"( )טופז חיים
וטופז פנסיה וגמל יחד  -להלן" :מערכת טופז"( .מערכת טופז חיים נמצאת בשלב המאפשר
הפקה ותפעול של הפוליסות החדשות הנמכרות על ידי החברה .מערכת טופז פנסיה וגמל
נמצא בשלב תפעולי מלא.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
ג.

ד.

התקשרויות )המשך(
.1

)המשך(
בנוסף ,מבוצעת פעילות תחזוקה שוטפת של המערכות ,לרבות עדכונים הנדרשים מעת לעת.
הקבוצה שילמה לסאפיינס בשנת  2011סך של כ 46.7 -מיליוני ש"ח וסך של כ 62.5 -מיליוני
ש"ח בשנת .2010
בהמשך לאמור לעיל ,התקשרה הקבוצה בחודש אוקטובר 2011 ,בהסכם המעגן ומסדיר את
ההתקשרות רבת שנים עם סאפיינס בקשר למערכת טופז ומערכות תוכנה נוספות שסופקו
לקבוצה ,בין היתר ,בתחום ביטוח חיים ,פנסיה ,ביטוח משנה ובריאות )להלן" :המערכות"(
ולשירותים שסופקו לקבוצת מנורה בקשר עם אותן מערכות )להלן בפסקה זו" :ההסכם"(.
ההסכם מעגן את רישיונות השימוש של קבוצת מנורה במערכות ואת זכויות השימוש של
קבוצת מנורה בתוכניות המקור של המערכות וכן את הקניין הרוחני ברכיבים ייחודיים
מסוימים במערכות שפותחו בעבר וככל שיפותחו בעתיד על ידי סאפיינס עבור קבוצת מנורה.
לאור שיתוף הידע המקצועי של עובדי הקבוצה במסגרת הליך הפיתוח של המערכות עוגנו
בהסכם גם זכויות לתמלוגים על מכירת טופז וביטוח משנה לצדדים שלישיים ללא מגבלת זמן
ועד לתקרה של ההשקעה במוצרים.
בנוסף ,ההסכם יוצר מסגרת להמשך אספקת שירותים שונים לקבוצה בקשר למערכות הנ"ל,
לרבות שירותי פיתוח ,בדיקות ,תיקון תקלות ,תמיכה ,אספקת גרסאות ומהדורות ושירותי
תחזוקה למערכות ,בהתאם לתכניות עבודה שנתיות מוסכמות.
ההסכם הינו לתקופה של  48חודשים החל מיום  1בינואר 2011 ,ועד ליום  31בדצמבר2014 ,
והיקף העסקה המינימלי לתקופה זו עומד על סך של כ 110 -מיליוני ש"ח .לאחר תום התקופה
הנ"ל ,תוקף ההסכם יוארך באופן אוטומטי לתקופות נוספות של  12חודשים בכל פעם ,כל
עוד לא הודיע צד למשנהו על אי הארכת ו/או סיום ההסכם בהתאם למנגנונים הקבועים בו.

.2

לקבוצה קיימות התחייבויות עתידיות כחלק מפעילויות ההשקעה כמפורט להלן:
א.

התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה שסכומן הכולל ליום  31בדצמבר 2011 ,הינו סך
של  268,132אלפי ש"ח ,מתוכם סך של  230,144אלפי ש"ח בגין חוזים תלויי תשואה
)ליום  31בדצמבר 2010 ,סך של  274,665אלפי ש"ח ,מתוכם סך של  255,136אלפי ש"ח
בגין חוזים תלויי תשואה(.

ב.

התחייבויות להעמדת הלוואות לחברות שונות שסכומן הכולל ליום  31בדצמבר2011 ,
הינו  95,330אלפי ש"ח ,מתוכם סך של  57,060אלפי ש"ח בגין חוזים תלויי תשואה
)ליום  31בדצמבר 86,580 - 2010 ,אלפי ש"ח מתוכם סך של  53,280אלפי ש"ח בגין
חוזים תלויי תשואה(.

חכירות
חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת בחכירה תפעולית
הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריים ביחס לנדל"ן שברשותה ,אשר כולל חלק ממשרדי
הקבוצה.
חכירות אלו לא ניתנות לביטול ובעלות אורך חיים של  1-5שנים.
חברה מאוחדת  -מבטחים פנסיה קשורה בהסכמי חכירה תפעוליים ביחס לכלי הרכב שברשותה.
הסכם החכירה הינו לתקופה של  3שנים ,מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה.
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התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך(
ד.

חכירות )המשך(
חכירות בהן הקבוצה היא המחכירה בחכירה תפעולית )המשך(
להלן דמי החכירה המינימליים העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית שאינם ניתנים
לביטול ליום  31בדצמבר:
2011

2009

2010
אלפי ש"ח

שנה ראשונה

16,370

13,743

10,882

שנה שנייה עד חמש שנים

23,774

22,794

16,678

יותר מחמש שנים

-

-

1,389

40,144

36,537

28,949

הסכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד:

2011

לשנה שהסתיימה ביום
 31לדצמבר
2010
אלפי ש"ח

18,065

דמי חכירה מינימליים

12,610

2009

10,740

חכירות בהן הקבוצה היא המחכירה בחכירה תפעולית
הקבוצה מחכירה מספר מבנים )נכסי נדל"ן להשקעה( לגופים חיצוניים.
הסכמי החכירה הם לתקופה שבין שנה לחמש שנים ואינם ניתנים לביטול.
חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת שני הצדדים.
להלן דמי החכירה המינימליים העתידים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול ליום 31
בדצמבר:
2011
שנה ראשונה *(
שנה שנייה עד חמש שנים **(

2010
אלפי ש"ח

2009

5,564
5,789

5,026
5,031

3,751
4,885

11,353

10,057

8,636

*(

כולל בגין חברות קשורות סך של  655אלפי ש"ח בשנת  ,2011סך של  1,216אלפי ש"ח בשנת
 2010וסך של  1,192אלפי ש"ח בשנת .2009

**(

כולל בגין חברות קשורות סך של  320אלפי ש"ח בשנת  ,2011סך של  1,728אלפי ש"ח בשנת
 2010וסך של  2,961אלפי ש"ח בשנת .2009

לפרטים נוספים בדבר הכנסות שהוכרו בגין נדל"ן להשקעה ,ראה באור .27
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אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
א .ביום  29במרס 2011 ,חתמה החברה על הסכם לרכישת מלוא ) (100%המניות הנכללות בהון המניות
המונפק והנפרע של הבנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ )להלן  -הבנק( .ביום  4במרס ,2012 ,עם
התקיימות כל התנאים המתלים בהסכם ,הושלמה העיסקה .סכום התמורה ששולם על ידי החברה כנגד
מניות הבנק הינו כ 323 -מיליוני ש"ח ,כאשר מתוך סכום זה ,סך של כ 238 -מיליוני ש"ח שולם כנגד
סכום המזומן שהיה בקופת הבנק במועד השלמת העיסקה ,בניכוי סכום כל התחייבויותיו של הבנק
לאותו מועד.
בד בבד עם השלמת רכישת מניות הבנק על ידי החברה ,מוזג הבנק לתוך החברה במיזוג סטטוטורי
בהתאם להוראות סעיף 103ג לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א  1961 -ועל פי צו בית המשפט
בהתאם לסעיפים  350ו 351 -לחוק החברות ,התשנ"ט  ,1999 -אשר ניתן ביום  15ביוני 2011 ,לבקשת
החברה והבנק ,באופן שהחברה מהווה החברה הקולטת והבנק מהווה את חברת היעד.
מאומדן ראשוני אותו ביצעה החברה עולה כי הרווח ,אותו צפויה החברה לרשום ברבעון הראשון של
שנת  ,2012בגין העיסקה מוערך בסכום של כ 52 -מיליוני ש"ח.
ב .בתקופת הדיווח נרשמו ירידות בשווקי ההון בארץ ובעולם ,וזאת ,בין היתר ,על רקע הורדת דירוג
האשראי של ארה"ב והמשבר המתמשך באיחוד האירופי.
הקבוצה מושפעת מירידות שערים בשווקי ההון הן באופן ישיר בתיקי הנוסטרו שלה ,והן בדמי הניהול
המשתנים שהיא גובה בגין ניהול הפוליסות המשתתפות ברווחים )בדרך של אובדן יכולת לגבות דמי
ניהול משתנים ו/או בצורך לזכות את העמיתים בדמי ניהול משתנים בהם חוייבו( .בנוסף ,ירידת היקף
הנכסים המנוהלים )בביטוח חיים תלויי תשואה ופנסיה( ,משפיעה על היקף דמי הניהול המחושבים
כשיעור מהנכסים המנוהלים.
בתקופת הדוח נרשמה תשואה ריאלית שלילית בתיקי הפוליסות תלויות תשואה ,וכתוצאה מכך,
הסתכם אובדן ההכנסות העתידיות מאי גביית דמי הניהול המשתנים נכון לתאריך הדוח בסך של כ-
 102מיליוני ש"ח ובסך של כ 40 -מיליוני ש"ח עד סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים.

באור - :42

אירוע מהותי לאחר תאריך הדיווח
לאחר תאריך הדיווח ,ביום  27בפברואר 2012 ,אושרו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(
)דמי ניהול( ,התשע"ב ) 2012 -להלן  -התקנות( ,שעניינן קביעת תקרות לדמי ניהול שרשאים גופים מוסדיים
לגבות בגין קופות גמל וקופות ביטוח שבניהולם ,כמפורט להלן:
א.

בקופות גמל – החל משנת  2013שיעור דמי הניהול לא יעלה על  1.1%מהצבירה ועל  4%מההפקדות
השוטפות .החל משנת  2014שיעור דמי הניהול לא יעלה על  1.05%מהצבירה ועל  4%מההפקדות
השוטפות .ממקבלי קצבאות זקנה ושאירים ניתן יהיה לגבות דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על 0.6%
מהצבירה.

ב.

בקופות ביטוח )פוליסות ביטוח חיים( -בפוליסות חדשות שיופקו החל מיום  1בינואר 2013 ,יחולו
השיעורים המפורטים לעיל בנוגע לקופות גמל .לגבי פוליסות שבתוקף לפני המועד האמור ,לא יחול
שינוי בתקרת דמי הניהול.

נכון למועד פרסום הדוחות טרם פורסם הנוסח הסופי של התקנות .בנוסף ,על רקע ההוראות החדשות
בתקנות ,ייתכן שינוי בהתנהגות הצרכנים ולקוחות הקבוצה ,בעלי פוליסות ביטוח שבתוקף ,שהתקנות
כאמור אינן חלות לגביהן .לפיכך לא ניתן להעריך בשלב זה את ההשלכות המצרפיות של תמהיל ההוראות
הסופיות שיחולו .מבלי לגרוע מהאמור ,נראה כי לתקנות תהיה השלכה על התוצאות הכספיות של החברה.
ליישום תיקוני החקיקה לעיל ,אם יחולו ,צפויה להיות השפעה גם על הערך הגלום בגין מכירת פוליסות
ביטוח חיים חדשות שיאושרו בעתיד.
החברה תוסיף ותבחן את ההשפעה של התקנות על תוצאות פעילותה וכן דרכים להתמודד עם השפעות
אלו.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספחים לדוח הכספי
ליום  31בדצמבר2011 ,
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לכבוד
בעלי המניות של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

הנדון:

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א1981-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,התשמ"א 1981-של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר 2011 ,ו ,2010 -ולכל אחת
מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2010 ,2011 ,ו 2009 -ואשר נכלל כנספח א' לדוחות הכספיים של החברה .המידע
הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד
בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות
לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לדרישות שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח
בחוזר ביטוח .2010-1-4
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור )40א( לדוחות הכספיים
המאוחדים בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל אביב
 29במרס2012 ,
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח
על הביטוח
להלן נתונים כספיים תמציתיים על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )להלן  -דוחות סולו( ,הערוכים לפי תקני דיווח
כספי בינלאומיים ) (IFRSלמעט העניינים הבאים:
.1

מדידת ההשקעות בחברות מוחזקות המחושבת על בסיס אקוויטי.

.2

זכויות במקרקעין כוללות גם זכויות במקרקעין של חברה מוחזקת שהחזקת זכויות אלה הוא עיסוקה היחיד.

א.

דוחות על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
נכסים לא מוחשיים

302,880

635,223

הוצאות רכישה נדחות

793,221

838,249

רכוש קבוע

333,044

166,978

השקעות בחברות מוחזקות

452,258

814,339

נדל"ן להשקעה

56,237

58,242

נכסי ביטוח משנה

1,269,668

1,243,379

נכסי מסים שוטפים

89,742

92,749

חייבים ויתרות חובה

159,063

101,710

פרמיות לגבייה

448,333

441,996

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

11,466,241

11,805,612

השקעות פיננסיות אחרות:
נכסי חוב סחירים

2,950,376

3,020,392

נכסי חוב שאינם סחירים

4,956,755

4,644,116

מניות

230,680

224,824

אחרות

332,541

294,612

סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

8,470,352

8,183,944

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

535,315

67,575

מזומנים ושווי מזומנים אחרים

131,068

265,059

נכסים המיועדים לחלוקה לבעלים

620,003

-

סך כל הנכסים

25,127,425

24,715,055

סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

12,124,752

11,974,019
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח
על הביטוח )המשך(
א.

דוחות על המצב הכספי )המשך(
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
הון:
הון מניות

291,331

291,331

פרמיה על מניות

324,687

324,687

קרנות הון

95,527

180,862

יתרת עודפים

1,204,748

1,251,966

סה"כ הון

1,916,293

2,048,846

התחייבויות:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

8,766,076

8,477,866

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

11,791,979

11,909,695

התחייבויות בגין מסים נדחים

73,011

108,963

התחייבויות בשל הטבות לעובדים

123,696

112,335

זכאים ויתרות זכות

1,115,910

974,710

התחייבויות פיננסיות

1,340,460

1,082,640

סך כל ההתחייבויות

23,211,132

22,666,209

סך כל ההון וההתחייבויות

25,127,425

24,715,055
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח
על הביטוח )המשך(
ב.

דוחות רווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
פרמיות שהורווחו ברוטו

3,771,801

3,750,381

3,594,591

פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

846,493

873,420

697,389

פרמיות שהורווחו בשייר

2,925,308

2,876,961

2,897,202

רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון

)(104,001

1,824,336

3,542,122

הכנסות מדמי ניהול

94,232

193,325

79,307

הכנסות מעמלות

183,860

204,482

154,780

הכנסות אחרות

829

388

250

סך כל ההכנסות

3,100,228

5,099,492

6,673,661

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

2,531,255

4,456,923

5,726,351

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
התחייבויות בגין חוזי ביטוח

)(552,297

)(650,032

)(468,632

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה בשייר

1,978,958

3,806,891

5,257,719

עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

713,210

731,415

706,916

הוצאות הנהלה וכלליות

369,045

309,089

268,718

הוצאות מימון

98,686

76,400

82,497

סך כל ההוצאות

3,159,899

4,923,795

6,315,850

חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני

53,627

53,684

37,357

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

)(6,044

229,381

395,168

מסים על הכנסה )הטבת מס(

)(4,088

64,452

121,457

רווח נקי )הפסד( מפעילויות נמשכות
רווח נקי מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים
רווח נקי

)(1,956
54,738
52,782

164,929
60,132
225,061

273,711
53,320
327,031
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח
על הביטוח )המשך(
ג.

דוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2009
2010
2011
אלפי ש"ח
52,782

רווח נקי

225,061

327,031

רווח )הפסד( כולל אחר:
9,379

)(2,083

-

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים
כזמינים למכירה שנזקף לקרנות הון
רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים
כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
חלק החברה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות מוחזקות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

)(158,161

124,825

296,755

10,475

)(112,683

)(56,520

33,441

10,844

17,285

)(16,245

2,247

41,189

רווח )הפסד( כולל לפני מסים על ההכנסה )הטבת מס(
הטבת מס )מסים על ההכנסה( המתייחסים לרכיבים
של רווח )הפסד( כולל אחר
רווח )הפסד( כולל אחר ,נטו

)(121,111

23,150

298,709

34,448
)(86,663

)(5,980
17,170

)(89,382
209,327

סך-הכל רווח )הפסד( כולל

)(33,881

242,231

536,358
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ד.

דוחות על השינויים בהון

הון
מניות

פרמיה על
מניות

קרן הון
בגין עסקת
תשלום
מבוסס
מניות

התאמות
הנובעות
קרן הון
מתרגום
בגין נכסים
דוחות של
זמינים
פעילויות חוץ
למכירה
אלפי ש"ח

קרנות
הון
אחרות

יתרת
עודפים

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2011 ,

291,331

324,687

38,757

136,550

)(1,479

7,034

1,251,966

2,048,846

רווח נקי
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ

-

-

-

-

-

-

52,782

52,782

-

-

-

-

9,379

-

-

9,379

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שנזקף לקרנות הון

-

-

-

)(194,383

-

-

-

)(194,383

רווחים והפסדים נטו ממימוש של
נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח
והפסד

-

-

-

13,885

-

-

-

13,885

-

-

-

41,788

-

-

-

41,788

הטבת מס )מסים על ההכנסה( המתייחסים
לרכיבים של רווח כולל אחר

-

-

-

45,830

)(3,162

-

-

42,668

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

-

-

-

)(92,880

6,217

-

-

)(86,663

סה"כ הרווח )ההפסד( כולל

-

-

-

)(92,880

6,217

-

52,782

)(33,881

דיבידנד לבעלי מניות החברה

-

-

-

-

-

-

)(100,000

)(100,000

עלות תשלום מבוסס מניות

-

-

1,328

-

-

-

-

1,328

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

291,331

324,687

40,085

43,670

4,738

7,034

1,204,748

1,916,293
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ד.

דוחות על השינויים בהון )המשך(

הון
מניות

קרן הון
בגין עסקת
תשלום
מבוסס
מניות

פרמיה על
מניות

הנובעות
מתרגום
קרן הון
דוחות של
בגין נכסים
פעילויות
זמינים
חוץ
למכירה
אלפי ש"ח

קרנות
הון
אחרות

יתרת
עודפים

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2010 ,
רווח נקי

291,331
-

324,687
-

36,811
-

117,901
-

-

7,034
-

1,026,905
225,061

1,804,669
225,061

התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ

-

-

-

-

)(2,083

-

-

)(2,083

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שנזקף לקרנות
הון

-

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

-

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח
רווח והפסד
הטבת מס )מסים על ההכנסה( המתייחסים
לרכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר
סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
סה"כ הרווח )ההפסד( כולל
עלות תשלום מבוסס מניות
יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

-

-

-

-

138,738

)(124,863

-

-

-

-

-

-

138,738

)(124,863

-

-

-

11,922

-

-

-

11,922

-

-

-

)(7,148
18,649

604
)(1,479

-

-

)(6,544
17,170

291,331

324,687

1,946
38,757

18,649
136,550

)(1,479
)(1,479

7,034

225,061
1,251,966

242,231
1,946
2,048,846
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ד.

דוחות על השינויים בהון )המשך(

פרמיה על
מניות

הון
מניות

קרן הון
בגין עסקת
תשלום
מבוסס
מניות

יתרה ליום  1בינואר2009 ,

291,331

324,687

30,723

רווח נקי

-

-

-

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שנזקף לקרנות
הון

-

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

-

-

-

-

-

קרן הון
בגין נכסים
זמינים
למכירה
אלפי ש"ח
)(91,426

7,034

699,874

1,262,223

-

-

327,031

327,031

365,526

)(66,425

קרנות
הון
אחרות

-

-

יתרת
עודפים

-

-

סה"כ

365,526

)(66,425

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח
רווח והפסד

-

-

-

21,770

-

-

21,770

מסים על ההכנסה המתייחסים לרכיבים של רווח
כולל אחר
סה"כ רווח כולל אחר
סה"כ הרווח הכולל
עלות תשלום מבוסס מניות
יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

291,331

324,687

6,088
36,811

)(111,544
209,327
209,327
117,901

7,034

327,031
1,026,905

)(111,544
209,327
536,358
6,088
1,804,669
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ה.

מגזרי פעילות סולו
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2011 ,
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים )הפסדים( מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח בשייר וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת
השווי המאזני
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים על
ההכנסה

ביטוח
בריאות

ביטוח
כללי

לא מיוחס
התאמות
למגזרי
וקיזוזים
פעילות
אלפי ש"ח
)(14,335
33,880
829
)(14,335
34,709

פעילות
מיועדת
לחלוקה
לבעלים

סה"כ

סה"כ

1,681,171
118,579
1,562,592
)(304,206
94,232
24,828
1,377,446

331,545
101,410
230,135
27,135
9,534
266,804

1,759,085
626,504
1,132,581
153,525
149,498
1,435,604

1,080,408

213,113

1,237,734

-

)(70,871

)(99,324

)(382,102

-

-

1,009,537

113,789

855,632

-

-

1,978,958

261,875
224,694
10,317
1,506,423

72,325
28,323
1,077
215,514

379,010
112,498
8,381
1,355,521

17,865
78,911
96,776

)(14,335
)(14,335

713,210
369,045
98,686
3,159,899

-

71,343
)(57,634
)(12,753

51,290
)(4,244

28,911
108,994
)(72,141

8,111
)(53,956
)(31,973

-

108,365
48,694
)(121,111

54,738
54,738
-

53,627
)(6,044
)(121,111

)(70,387

47,046

36,853

)(85,929

-

)(72,417

54,738

)(127,155

213

3,771,801
846,493
2,925,308
)(104,001
94,232
183,860
829
3,100,228

-

3,771,801
846,493
2,925,308
)(104,001
94,232
183,860
829
3,100,228

-

2,531,255

-

2,531,255

)(552,297

-

)(552,297

-

1,978,958
713,210
369,045
98,686
3,159,899

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ה.

מגזרי פעילות סולו )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בשייר וחוזי השקעה בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי
שיטת השווי המאזני
רווח לפני מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך הכל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

ביטוח
בריאות

ביטוח
כללי

לא מיוחס
התאמות
למגזרי
וקיזוזים
פעילות
אלפי ש"ח
)(9,998
88,154
388
)(9,998
88,542

פעילות
מיועדת
לחלוקה
לבעלים

סה"כ

1,699,501
113,191
1,586,310
1,524,679
193,325
27,702
3,332,016

302,013
95,114
206,899
38,761
13,485
259,145

1,748,867
665,115
1,083,752
182,740
163,295
1,429,787

2,887,202

246,663

1,323,058

-

)(74,436

)(95,691

)(479,905

-

-

2,812,766

150,972

843,153

-

-

3,806,891

269,198
188,958
4,290
3,275,212

67,526
28,821
247,319

394,691
75,328
4,633
1,317,805

25,980
67,477
93,457

)(9,998
)(9,998

731,415
309,089
76,400
4,923,795

-

66,556
123,360
18,665
142,025

11,826
1,817
13,643

28,690
140,672
7,214
147,886

18,570
13,655
)(4,546
9,109

-

113,816
289,513
23,150
312,663

60,132
60,132
60,132

214

סה"כ

3,750,381
873,420
2,876,961
1,824,336
193,325
204,482
388
5,099,492

-

3,750,381
873,420
2,876,961
1,824,336
193,325
204,482
388
5,099,492

-

4,456,923

-

4,456,923

)(650,032

-

)(650,032

-

3,806,891
731,415
309,089
76,400
4,923,795
53,684
229,381
23,150
252,531

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ה.

מגזרי פעילות סולו )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2009 ,
ביטוח חיים
וחסכון ארוך
טווח
פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
פרמיות שהורווחו בשייר
רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מעמלות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח בשייר וחוזי השקעה
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון
סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי
שיטת השווי המאזני
רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה

ביטוח
בריאות

ביטוח
כללי

לא מיוחס
התאמות
למגזרי
וקיזוזים
פעילות
אלפי ש"ח
)(9,110
55,131
250
)(9,110
55,381

פעילות
מיועדת
לחלוקה
לבעלים

סה"כ

1,537,801
112,321
1,425,480
3,164,438
79,307
22,876
4,692,101

289,931
90,928
199,003
98,041
15,957
313,001

1,766,859
494,140
1,272,719
233,622
115,947
1,622,288

4,244,814

201,572

1,279,965

-

)(74,874

)(77,867

)(315,891

-

-

4,169,940

123,705

964,074

-

-

5,257,719

253,372
163,706
5,281
4,592,299

61,475
28,587
213,767

392,069
75,864
3,951
1,435,958

9,671
73,265
82,936

)(9,110
)(9,110

706,916
268,718
82,497
6,315,850

-

54,021
153,823
71,025
224,848

99,234
3,125
102,359

16,732
203,062
154,303
357,365

19,924
)(7,631
70,256
62,625

-

90,677
448,488
298,709
747,197

53,320
53,320
53,320

215

סה"כ

3,594,591
697,389
2,897,202
3,542,122
79,307
154,780
250
6,673,661

-

3,594,591
697,389
2,897,202
3,542,122
79,307
154,780
250
6,673,661

-

5,726,351

-

5,726,351

)(468,632

-

)(468,632

-

5,257,719
706,916
268,718
82,497
6,315,850
37,357
395,168
298,709
693,877

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ו.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  -סולו

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ליום  31בדצמבר2011 ,
ענפי רכוש ענפי חבויות
אחרים **(
רכב רכוש ואחרים *(
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

397,890
7,517

626,429
162,878

526,524
291,611

220,756
95,769

1,771,599
557,775

פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה,
בשייר

390,373

463,551

234,913

124,987

1,213,824

)(46,890

)(17,780

)(12,256

)(4,317

)(81,243

פרמיות שהורווחו בשייר

343,483

445,771

222,657

120,670

1,132,581

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות

94,161
3,771

13,298
48,987

6,688
81,374

39,378
15,366

153,525
149,498

סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

441,415

508,056

310,719

175,414

1,435,604

317,616

516,145

264,085

139,888

1,237,734

)(32,267

)(154,820

)(148,797

)(46,218

)(382,102

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות
רכישה אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

285,349

361,325

115,288

93,670

855,632

35,418
30,204
2,837

157,336
36,576
2,393

137,329
33,837
2,267

48,927
11,881
884

379,010
112,498
8,381

סך כל ההוצאות

353,808

557,630

288,721

155,362

1,355,521

חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת
השווי המאזני

25,190

1,627

4,563

)(2,469

28,911

רווח )הפסדים( לפני מסים על ההכנסה

112,797

)(47,947

26,561

17,583

108,994

הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח )ההפסד( הכולל לפני מסים
על ההכנסה

)(46,856

)(7,148

)(2,757

)(15,380

)(72,141

65,941

)(55,095

23,804

2,203

36,853

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2011 ,

1,600,408

449,782

390,979

960,199

3,401,368

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אובדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר הפעילות
בגינם מהווה  73%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**(

ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית אשר
הפעילות בגינם מהווה  81%מסך הפרמיות בענפים אלו.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ו.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  -סולו )המשך(

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ליום  31בדצמבר2010 ,
ענפי רכוש ענפי חבויות
אחרים **(
רכב רכוש ואחרים *(
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

382,960
104,194

657,234
232,417

485,972
275,996

230,520
112,238

1,756,686
724,845

פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה,
בשייר

278,766

424,817

209,976

118,282

1,031,841

41,108

3,105

939

6,759

51,911

פרמיות שהורווחו בשייר

319,874

427,922

210,915

125,041

1,083,752

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות

109,927
12,058

16,516
58,014

8,652
75,922

47,645
17,301

182,740
163,295

סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

441,859

502,452

295,489

189,987

1,429,787

395,566

469,116

272,148

186,228

1,323,058

)(52,819

)(160,322

)(172,878

)(93,886

)(479,905

342,747

308,794

99,270

92,342

843,153

36,966
21,284
954

167,037
23,732
1,358

138,955
22,459
2,019

51,733
7,853
302

394,691
75,328
4,633

סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי
שיטת השווי המאזני

401,951

500,921

262,703

152,230

1,317,805

24,585

3,369

2,067

)(1,331

28,690

רווח לפני מסים על ההכנסה

64,493

4,900

34,853

36,426

140,672

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

4,789

794

267

1,364

7,214

סך כל הרווח הכולל לפני מסים
על ההכנסה

69,282

5,694

35,120

37,790

147,886

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2010 ,

1,604,992

420,946

369,416

950,624

3,345,978

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אובדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר הפעילות
בגינם מהווה  75%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**(

ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית אשר
הפעילות בגינם מהווה  82%מסך הפרמיות בענפים אלו.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
ו.

נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  -סולו )המשך(

רכב חובה

לשנה שהסתיימה ליום  31בדצמבר2009 ,
ענפי רכוש ענפי חבויות
אחרים **(
רכב רכוש ואחרים *(
אלפי ש"ח

סה"כ

פרמיות ברוטו
פרמיות ביטוח משנה

396,767
10,467

654,368
200,751

486,177
271,474

237,734
107,423

1,775,046
590,115

פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה,
בשייר

386,300

453,617

214,703

130,311

1,184,931

)(6,940

59,791

13,465

21,472

87,788

פרמיות שהורווחו בשייר

379,360

513,408

228,168

151,783

1,272,719

רווחים מהשקעות ,נטו והכנסות מימון
הכנסות מעמלות

134,232
-

26,361
28,432

13,166
73,930

59,863
13,585

233,622
115,947

סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

513,592

568,201

315,264

225,231

1,622,288

413,389

453,254

240,678

172,644

1,279,965

)(8,800

)(117,828

)(131,280

)(57,983

)(315,891

404,589

335,426

109,398

114,661

964,074

37,120
21,574
-

166,679
27,814
1,421

135,947
19,899
2,211

52,323
6,577
319

392,069
75,864
3,951

סך כל ההוצאות
חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי
שיטת השווי המאזני

463,283

531,340

267,455

173,880

1,435,958

14,362

1,844

2,151

)(1,625

16,732

רווח לפני מסים על ההכנסה

64,671

38,705

49,960

49,726

203,062

רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח הכולל לפני מסים
על ההכנסה

96,101

20,580

7,314

30,308

154,303

160,772

59,285

57,274

80,034

357,365

התחייבויות בגין חוזי ביטוח,
ברוטו ליום  31בדצמבר2009 ,

1,536,143

406,394

315,727

869,173

3,127,437

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
ביטוח בשייר
עמלות ,הוצאות שיווק והוצאות רכישה
אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון

*(

ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אובדן רכוש ,בתי עסק ודירות אשר הפעילות
בגינם מהווה  77%מסך הפרמיות בענפים אלו.

**(

ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים ,צד ג' ואחריות מקצועית אשר
הפעילות בגינם מהווה  84%מסך הפרמיות בענפים אלו.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות

ליום  31בדצמבר2011 ,

פירוט
בסעיף
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות

א
ב
ד
ה

סה"כ

נמדדים
בשווי הוגן
דרך רווח
והפסד

הלוואות
זמינים
וחייבים
למכירה
אלפי ש"ח

סה"כ

440,159
22,462
161,829

2,510,217
208,218
170,712

4,956,755
-

2,950,376
4,956,755
230,680
332,541

624,450

2,889,147

4,956,755

8,470,352

ליום  31בדצמבר2010 ,

פירוט
בסעיף
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
אחרות
סה"כ

א
ב
ד
ה

נמדדים
בשווי הוגן
דרך רווח
והפסד

הלוואות
זמינים
וחייבים
למכירה
אלפי ש"ח

סה"כ

19,129
157,917

3,001,263
224,824
136,695

4,644,116
-

3,020,392
4,644,116
224,824
294,612

177,046

3,362,782

4,644,116

8,183,944
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
א.

נכסי חוב סחירים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

320,591
1,176,911

15,147
1,472,132

סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

1,497,502

1,487,279

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה

116,257
1,333,306

1,529,131

סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

1,449,563

1,529,131

הניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

3,311

3,982

סך הכל נכסי חוב סחירים

2,950,376

3,020,392

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

56,389

27,477
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ב.

נכסי חוב שאינם סחירים
ההרכב:

ליום  31בדצמבר2011 ,
שווי הוגן

ערך בספרים
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות כהלוואות וחייבים:
אג"ח מיועדות

2,894,471

2,366,397

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כהלוואות וחייבים ,לרבות פקדונות בבנקים

2,590,358

2,647,352

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

4,956,755

5,541,823

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

87,588

ליום  31בדצמבר2010 ,
שווי הוגן

ערך בספרים
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
מוצגות כהלוואות וחייבים:
אג"ח מיועדות

2,335,973

2,908,310

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
מוצגים כהלוואות וחייבים ,לרבות פקדונות בבנקים

2,308,143

2,509,648

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

4,644,116

5,417,958

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

89,971
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ג.

פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אחוזים

ד.

נכסי חוב סחירים
בסיס הצמדה:
צמוד מדד
שקלי
צמוד מט"ח

3.78
4.10
8.66

נכסי חוב שאינם סחירים
בסיס הצמדה:
צמוד מדד
שקלי
צמוד מט"ח

4.92
6.14
5.98

2.98
3.31
5.38

5.68
4.30
3.41

מניות

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה

22,462

-

זמינות למכירה

198,139

214,855

סך הכל מניות סחירות

220,601

214,855

שאינן סחירות
זמינות למכירה

10,079

9,969

סך הכל מניות
ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
והפסד )במצטבר(

230,680

224,824

63,802

40,066
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ה.

השקעות פיננסיות אחרות

ליום  31בדצמבר
2010
2011
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים *(

122,707
56,912
426

105,863
71,869
3,384

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

180,045

181,116

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים *(

30,946
113,800
7,750

33,559
64,826
15,111

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

152,496

113,496

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

332,541

294,612

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
והפסד )במצטבר(

26,917

16,198

השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל ,תעודות השתתפות בקרנות נאמנות ,קרנות
השקעה ,נגזרים פיננסיים ,חוזים עתידיים ,אופציות ומוצרים מובנים.
*(

להלן סכום החשיפה ,נטו לנכס הבסיס ,המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך
הדוח הכספי:

ליום  31בדצמבר
2010

2011
אלפי ש"ח
מניות

-

2,274

מטבע חוץ

58,334

)(334,750
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
פירוט השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ו.

שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן

ליום  31בדצמבר
2010
2011
באחוזים
עבור נכסי חוב שאינם סחירים בארץ לפי דירוג *(:
 AAומעלה
 BBBעד +A
נמוך מBBB -
לא מדורג

*(

2.5
6.1
13.7
31.7

1.8
3.5
12.2
35.5

המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג "מעלות"" ,מדרוג" ודירוג פנימי .נתוני חברת מדרוג
הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים .כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים ,לדוגמא :דירוג A
כולל – Aועד .+A

ז.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן .הרמות השונות הוגדרו באופן הבא:
-

רמה  - 1שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.

-

רמה  - 2שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים ,ישירים או בלתי ישירים ,שאינם כלולים ברמה 1
לעיל.

-

רמה  - 3שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ,פרמיות לגביה ,חייבים ויתרות חובה ונכסי מיסים שוטפים ,תואמת או
קרובה לשווי ההוגן שלהם.

רמה 1

ליום  31בדצמבר2011 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

2,950,376
218,835
180,045

7,750

11,845
144,746

2,950,376
230,680
332,541

סה"כ

3,349,256

7,750

156,591

3,513,597
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

ז.

שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות )המשך(
ליום  31בדצמבר2010 ,
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

רמה 1

ח.

סה"כ

נכסי חוב סחירים
מניות
אחרות

3,020,392
214,855
181,115

15,110

9,969
98,387

3,020,392
224,824
294,612

סה"כ

3,416,362

15,110

108,356

3,539,828

התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה 3

מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה
מניות

אחרות

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2011 ,

9,969

98,387

108,356

סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד
סך הרווחים שהוכרו ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
פדיונות

)(204
2,175
)(95
-

)(12,853
11,320
58,119
)(2,977
)(7,250

)(13,057
13,495
58,119
)(3,072
)(7,250

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

11,845

144,746

156,591

סך הרווחים )ההפסדים( לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין
נכסים המוחזקים נכון ליום  31בדצמבר 2011

2,298

)(12,987

)(10,689
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(

ח.

התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה ) 3המשך(
מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה
מניות

אחרות

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2010 ,

5,216

75,935

81,151

סך הרווחים )ההפסדים( שהוכרו ברווח והפסד

)(1,666

5,702

4,036

סך הרווחים שהוכרו ברווח כולל אחר
רכישות
מכירות
פדיונות

1,143
3,298
1,978

2,800
26,626
)(9,335
)(3,341
-

3,943
29,924
)(9,335
)(3,341
1,978

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

9,969

98,387

108,356

סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין
נכסים המוחזקים נכון ליום  31בדצמבר2010 ,

163

8,548

8,711

העברות אל רמה 3
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
קשרים ,התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
א.

שטרי הון והלוואות
 .1במהלך השנים  2008-2009נתנה החברה לחברה נכדה ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח ) (1989בע"מ
הלוואות בסך של  8,330אלפי ש"ח .ההלוואות אינן צמודות למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים
פלוס  .0.25%להלוואות לא נקבע מועד פירעון .יתרת ההלוואות לתאריך הדיווח הינה בסך של  9,801אלפי
ש"ח )ליום  31בדצמבר 9,366 – 2010 ,אלפי ש"ח(.
 .2ביום  26בינואר 2011 ,נתנה החברה הלוואה לחברה נכדה ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח ) (1989בע"מ
בסך של כ 18,900 -אלפי ש"ח .ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  .4%ההלוואה
נפרעת ב 30 -תשלומים )קרן  +ריבית( חצי שנתיים החל מיום  26ביולי .2011 ,יתרת ההלוואה לתאריך
הדיווח הינה בסך של  17,449אלפי ש"ח.
 .3ביום  18במרס 2008 ,הנפיקה חברת בת שומרה ביטוח ,שטר הון לחברה בסך  5,000אלפי ש"ח העומד
לפירעון ביום  1בינואר ,2012 ,ואולם החל מיום  1בינואר ,2010 ,יידחה מועד הפירעון מידי שנה באופן
אוטומטי ,לתקופה של שנה בכל פעם ,אלא אם כן ניתנה הודעה לפחות  30ימים לפני מועד ההארכה מאת
החברה או מאת שומרה ביטוח על אי דחיית מועד הפירעון כאמור .ניתנה הודעת אי דחיית מועד הפירעון,
תיחשב ההודעה כדרישה לפידיון ,ושומרה ביטוח תפרע את השטר בתוך  30ימים ממועד הפירעון הקרוב
שבתוקף .שטר ההון צמוד למדד ואינו נושא ריבית .יתרת שטר ההון לתאריך הדיווח הינו  5,469אלפי ש"ח
)ליום  31בדצמבר 5,328 - 2010 ,אלפי ש"ח(.
 .4ביום  3ביולי 2008 ,הנפיקה חברת בת שומרה ביטוח ,שטר הון לחברה בסך  10,000אלפי ש"ח העומד
לפירעון ביום  3בספטמבר ,2012 ,ואולם החל מיום  3בספטמבר ,2010 ,יידחה מועד הפירעון מידי שנה
באופן אוטומטי ,לתקופה של שנה בכל פעם ,אלא אם כן ניתנה הודעה לפחות  30ימים לפני מועד ההארכה
מאת החברה או מאת שומרה ביטוח על אי דחיית מועד הפירעון כאמור .ניתנה הודעת אי דחיית מועד
הפירעון ,תיחשב ההודעה כדרישה לפידיון ,ושומרה ביטוח תפרע את השטר בתוך  30ימים ממועד הפירעון
הקרוב שבתוקף .שטר ההון צמוד למדד ואינו נושא ריבית .יתרת שטר ההון לתאריך הדיווח הינו 10,537
אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר 10,262 - 2010 ,אלפי ש"ח(.
 .5ביום  28בספטמבר 2008 ,הנפיקה חברת בת שומרה ביטוח ,שטר הון לחברה בסך  5,000אלפי ש"ח העומד
לפירעון ביום  1באוקטובר ,2012 ,ואולם החל מיום  1באוקטובר ,2010 ,יידחה מועד הפירעון מידי שנה
באופן אוטומטי ,לתקופה של שנה בכל פעם ,אלא אם כן ניתנה הודעה לפחות  30ימים לפני מועד ההארכה
מאת החברה או מאת שומרה ביטוח על אי דחיית מועד הפירעון כאמור .ניתנה הודעת אי דחיית מועד
הפירעון ,תיחשב ההודעה כדרישה לפידיון ,ושומרה ביטוח תפרע את השטר בתוך  30ימים ממועד הפירעון
הקרוב שבתוקף .שטר ההון צמוד למדד ואינו נושא ריבית .יתרת שטר ההון לתאריך הדיווח הינו  4,983אלפי
ש"ח )ליום  31בדצמבר 5,013 - 2010 ,אלפי ש"ח(.
 .6ביום  26בנובמבר 2008 ,הנפיקה חברת בת שומרה ביטוח ,שטר הון לחברה בסך  5,000אלפי ש"ח העומד
לפירעון ביום  1בינואר ,2013 ,ואולם החל מיום  1בינואר ,2011 ,יידחה מועד הפירעון מידי שנה באופן
אוטומטי ,לתקופה של שנה בכל פעם ,אלא אם כן ניתנה הודעה לפחות  30ימים לפני מועד ההארכה מאת
החברה או מאת שומרה ביטוח על אי דחיית מועד הפירעון כאמור .ניתנה הודעת אי דחיית מועד הפירעון,
תיחשב ההודעה כדרישה לפידיון ,ושומרה ביטוח תפרע את השטר בתוך  30ימים ממועד הפירעון הקרוב
שבתוקף .שטר ההון צמוד למדד ואינו נושא ריבית .יתרת שטר ההון לתאריך הדיווח הינו  5,215אלפי ש"ח
)ליום  31בדצמבר 4,762 - 2010 ,אלפי ש"ח(.
 .7ביום  24במרס 2009 ,הנפיקה חברת בת שומרה ביטוח ,שטר הון לחברה בסך  10,000אלפי ש"ח העומד
לפירעון ביום  1באפריל ,2013 ,ואולם החל מיום  1באפריל ,2011 ,יידחה מועד הפירעון מידי שנה באופן
אוטומטי ,לתקופה של שנה בכל פעם ,אלא אם כן ניתנה הודעה לפחות  30ימים לפני מועד ההארכה מאת
החברה או מאת שומרה ביטוח על אי דחיית מועד הפירעון כאמור .ניתנה הודעת אי דחיית מועד הפירעון,
תיחשב ההודעה כדרישה לפידיון ,ושומרה ביטוח תפרע את השטר בתוך  30ימים ממועד הפירעון הקרוב
שבתוקף .שטר ההון צמוד למדד ואינו נושא ריבית .יתרת שטר ההון לתאריך הדיווח הינו  10,522אלפי ש"ח
)ליום  31בדצמבר 9,542 - 2010 ,אלפי ש"ח(.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח א' לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה )"סולו"( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם
להנחיות המפקח על הביטוח )המשך(
קשרים ,התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות )המשך(
א.

שטרי הון והלוואות )המשך(
 .8ביום  23בנובמבר 2011 ,הנפיקה מבטחים פנסיה שטר הון לחברה בסך  30מיליוני ש"ח לפידיון בשנת ,2024
עם אפשרות לפידיון מוקדם בשנת  .2021שטר ההון צמוד למדד ונושא ריבית שנתית בשיעור של . 4.65%

ב.

עסקאות והתקשרויות
 .1החברה חתמה על הסכם שירותי ניהול עם חברת בת מבטחים פנסיה .במסגרת ההסכם נקבע כי החברה
תעמיד לרשות מבטחים פנסיה שירותי מיחשוב הכוללים שימוש בציוד ובתוכנות שתפתח החברה עבור
מבטחים פנסיה וכן תמיכה טכנית .בעבור שירותי מיחשוב אלו ,מחוייבת מבטחים פנסיה בסכום הוצאות
הפחת שרושמת החברה בספריה בגין תוכנות שפיתחה עבור מבטחים פנסיה וכן בסכום ההוצאות הנובעות
מהתמיכה הטכנית שנותנת החברה למבטחים פנסיה .עבור שירותי המיחשוב כאמור העבירה מבטחים
פנסיה לחברה סך של כ 34,641 -אלפי ש"ח בשנת הדוח )בשנת  30,030 - 2010אלפי ש"ח ,בשנת 23,657 -2009
אלפי ש"ח(.
 .2החל משנת  2009מעמידה החברה לרשות מבטחים פנסיה שירותי ניהול השקעות .עבור שירותי ניהול אלו
מחויבת מבטחים פנסיה בעלויות החברה על פי יחס הנכסים בתיק ההשקעות של מבטחים פנסיה לכלל
הנכסים המנוהלים על ידי אגף ההשקעות בחברה .עבור שירותי הניהול כאמור העבירה מבטחים פנסיה
לחברה סך של כ 15,031 -אלפי ש"ח בשנת הדוח )בשנת  7,814 – 2010אלפי ש"ח ,בשנת  8,459 - 2009אלפי
ש"ח(.
 .3החברה מעניקה למבטחים פנסיה שירותי תיווך ושיווק באמצעות סוכניה .עד ליום  30ביוני 2011 ,שילמה
מבטחים פנסיה לחברה בעבור שירותים אלה  6%מדמי הגמולים הנגבים באמצעות סוכני החברה )בניכוי
הנחות הניתנות למבוטחים( והמועברים באמצעות החברה לקרנות הפנסיה שבניהול מבטחים פנסיה.
החל מיום  1ביולי 2011 ,משלמת מבטחים פנסיה לחברה בעבור שירותים אלה את סכומי העמלות אותם
משלמת החברה לסוכניה וכן תשלום נוסף עבור השתתפות מבטחים פנסיה בהוצאות הנהלה וכלליות של
החברה במתן שירותים אלה .במועד זה העבירה החברה למבטחים פנסיה את יתרת הוצאות הרכישה
הנדחות בגין השירותים הנ"ל שהוענקו למבטחים פנסיה עד ליום  30ביוני 2011 ,בסך של כ 79.4 -מיליוני
ש"ח.
בעבור שירותי התיווך כאמור העבירה מבטחים פנסיה לחברה סך של כ 16,587 -אלפי ש"ח בשנת הדוח
)בשנת  24,902 - 2010אלפי ש"ח ,בשנת  20,168 - 2009אלפי ש"ח(.
 .4החברה חתמה על הסכם עם חברת בת מנורה גיוס הון בהתייחס לכתבי ההתחייבות שהונפקו על ידי מנורה
גיוס הון )ראה גם באור  25ג' ) (4ו (5) -לעיל( .על פי ההסכם הופקדה תמורת הנפקת כתבי ההתחייבות
בחברה ,לשימושה על פי שיקוליה ועל אחריותה .החברה התחייבה לשלם לבעלי כתבי ההתחייבות את
הקרן ,ההצמדה והריבית על פי תנאי כתבי ההתחייבות .כתבי ההתחייבות הינם בדרגה שווה לכתבי
התחייבות נדחים שהנפיקה/שתנפיק החברה ,ונדחים מפני כל התחייבויותיה האחרות של החברה לנושיה.
בנוסף ,על פי ההסכם מחוייבת החברה לשאת בכל הוצאותיה של גיוס הון לרבות הוצאות ההנפקה,
הוצאות התפעול השוטפות וכן החזר הוצאות שיפוי לדירקטורים ,אם וככל שתהיינה כאלה.
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח ב' לדוחות הכספיים המאוחדים
מידע נוסף אודות השקעות פיננסיות אחרות
א .נכסי חוב סחירים
ליום  31בדצמבר2011 ,
הערך בספרים עלות מופחתת
אלפי ש"ח
אגרות חוב ממשלתיות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

410,126
1,523,517

403,959
1,466,446

סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

1,933,643

1,870,405

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה

116,257
1,625,942

115,968
1,679,685

סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

1,742,199

1,795,653

נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

3,671

4,393

סך הכל נכסי חוב סחירים

3,679,513

3,670,451

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

67,050
ליום  31בדצמבר2010 ,
הערך בספרים עלות מופחתת
אלפי ש"ח

אגרות חוב ממשלתיות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה

228,233
1,773,136

220,003
1,698,591

סך הכל אגרות חוב ממשלתיות

2,001,369

1,918,594

נכסי חוב אחרים:
שאינם ניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינים למכירה

119,782
1,848,472

114,207
1,773,072

סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

1,968,254

1,887,279

נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
שיועדו בעת ההכרה לראשונה

4,130

4,408

סך הכל נכסי חוב סחירים

3,973,753

3,810,281

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

30,688
229

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח ב' לדוחות הכספיים המאוחדים
מידע נוסף אודות השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ב .מניות
ליום  31בדצמבר2011 ,
עלות
הערך בספרים
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

22,462

25,662

זמינות למכירה

229,629

271,536

סך הכל מניות סחירות

252,091

297,198

שאינן סחירות
זמינות למכירה

10,079

6,803

סך הכל מניות

262,170

304,001

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

72,331
ליום  31בדצמבר2010 ,
עלות
הערך בספרים
אלפי ש"ח

סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

21,104

17,957

זמינות למכירה

240,096

213,492

סך הכל מניות סחירות

261,200

231,449

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

251

166

זמינות למכירה

10,406

10,248

סך הכל מניות שאינן סחירות

10,657

10,414

סך הכל מניות

271,857

241,863

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

43,209
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח ב' לדוחות הכספיים המאוחדים
מידע נוסף אודות השקעות פיננסיות אחרות )המשך(
ג .השקעות פיננסיות אחרות

ליום  31בדצמבר2011 ,
עלות
הערך בספרים
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים

156,740
69,315
428

158,386
69,029
-

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

226,483

227,415

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים

40,001
117,726
7,843

51,553
118,093
-

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

165,570

169,646

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

392,053

397,061

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

27,615

ליום  31בדצמבר2010 ,
עלות
הערך בספרים
אלפי ש"ח
סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים

209,037
77,443
3,482

193,574
73,142
197

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

289,962

266,913

שאינן סחירות
נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה
זמינות למכירה
מכשירים נגזרים

45,350
64,827
17,063

61,540
74,392
550

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

127,240

136,482

סך הכל השקעות פיננסיות אחרות

417,202

403,395

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד )במצטבר(

16,294
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מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נספח ג' לדוחות הכספיים המאוחדים

רשימת חברות מאוחדות

לימים  31בדצמבר 2010 ,ו 31 -בדצמבר2011 ,

מניות
מניות
המקנות
המקנות
זכויות
זכויות
לרווחים
הצבעה
שיעור ההחזקה

חברות מאוחדות של החברה
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ  -חברה מנהלת

100%

100%

שומרה חברה לביטוח בע"מ

100%

100%

מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ

100%

100%

אורות סוכנות לביטוח חיים ) (2005בע"מ

80%

80%

מנורה נכסים והשקעות בע"מ

100%

100%

Company Menorah Surrey Street 2 Ltd

100%

100%

Menorah Surrey Street Company (Nostro) Ltd

100%

100%

Menorah Surrey Street Company 1 Ltd

50.3%

50.3%

חברות מאוחדות על-ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ
שומרה נדל"ן בע"מ

100%

100%

סיני סוכנות לביטוח בע"מ

100%

100%

ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח ) (1989בע"מ

100%

100%

232

תוכן עניינים
.1
.2
.3

.4
4.1
4.2

תמצית דוחות על הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת 2011
שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י התשקיף
רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן
 .3.1חברות בנות וקשורות של החברה
 .3.2חברות בנות וקשורות של מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
 .3.3חברות בנות וקשורות של שומרה חב' לביטוח בע"מ
 .3.4חברות בנות וקשורות של מנורה נכסים והשקעות בע"מ
שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח
מנורה נכסים והשקעות בע"מ
ארנון את ויינשטוק סוכנות לביטוח ) (1989בע"מ

1
2
3
3
5
5
6
7
7
7

7
מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
4.3
7
הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות מהן
.5
רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך הדוח על המצב הכספי ,אם מתן הלוואות
.6
8
היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
8
מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת מסחר
.7
9
תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
.8
תגמולים לנושאי משרה בכירה שניתנו להם לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הדוח ,בקשר
.9
10
עם כהונתם או העסקתם בשנת הדיווח ואשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח
11
בעל השליטה בתאגיד
.10
11
עסקאות עם בעל שליטה
.11
11
 .11.1עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,תשנ"ט1999 -
 .11.2עסקאות אחרות אשר אינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,תשנ"ט12 1999 -
13
מניות וני"ע המוחזקים ע"י בעל עניין בתאגיד בחברה מוחזקת*
.12
13
הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים של התאגיד
.13
13
מרשם בעלי המניות של התאגיד
.14
13
מען רשום
.15
14
הדירקטורים של התאגיד
.16
18
נושאי משרה בכירה של התאגיד
.17
22
מורשה חתימה של התאגיד
.18
.19
.20
.21
.22

רואה החשבון של התאגיד
שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד
המלצות והחלטות הדירקטורים
החלטות החברה

22
22
22
24

 .1תמצית דוחות על הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת 2011
)תקנה 10א(
תמצית דוחות על הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים לשנת ) 2011באלפי ש"ח(:
ינואר-מרס

אפריל-יוני

יולי-ספטמבר

אוקטובר-
דצמבר

שנת 2011

פרמיות שהורווחו
ברוטו

1,060,372

1,060,062

1,097,864

1,100,555

4,318,853

פרמיות שהורווחו
על ידי מבטחי
משנה

230,605

224,447

216,157

207,224

878,433

פרמיות שהורווחו
בשייר

829,767

835,615

881,707

893,331

3,440,420

רווחים )הפסדים(
מהשקעות ,נטו
והכנסות מימון

296,521

)(101,076

)(643,988

388,413

)(60,130

24,885

23,189

21,483

94,232

54,496

49,521

43,381

200,896

הכנסות אחרות

473

)(107

527

591

סך כל ההכנסות

1,204,934

813,813

310,956

1,347,199

1,484
3,676,902

תשלומים ושינוי
בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי
השקעה ברוטו

992,018

580,475

181,262

1,169,671

הכנסות מדמי ניהול 24,675
הכנסות מעמלות 53,498

חלקם של מבטחי
המשנה בתשלומים
)(163,513
ובשינוי
בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח

2,923,426

)(104,255

)(140,846

)(162,086

)(570,700

תשלומים ושינוי
בהתחייבויות בגין
חוזי ביטוח וחוזי
השקעה בשייר

828,505

476,220

40,416

1,007,585

2,352,726

עמלות ,הוצאות
שיווק והוצאות
רכישה אחרות

209,346

195,524

204,837

202,022

811,729

הוצאות הנהלה
וכלליות

91,098

107,784

103,715

104,839

407,436

הוצאות אחרות

1,480

2,461

2,489

888

7,318

הוצאות מימון

26,088

29,822

21,594

22,053

סך כל ההוצאות

1,156,517

811,811

373,051

1,337,387

99,557
3,678,766

חלק ברווחי חברות
מוחזקות
952
המטופלות לפי
שיטת השווי
המאזני

102

3,448

9,980

14,482

רווח )הפסד( לפני
מסים על ההכנסה

49,369

2,104

)(58,647

19,792

12,618

מסים על הכנסה

16,935

1,480

)(14,623

12,666

16,458

רווח )הפסד(
מפעילויות נמשכות

32,434

624

)(44,024

7,126

)(3,840

ד1-

רווח נקי מפעילות
המיועדת לחלוקה
לבעלים

13,568

15,099

10,239

18,247

57,153

רווח )הפסד(

46,002

15,723

)(33,785

25,373

53,313

מיוחס ל:
בעלי המניות של
החברה

45,886

15,617

)(33,944

25,223

52,782

זכויות המיעוט

116

106

159

150

531

רווח )הפסד(
לתקופה

46,002

15,723

)(33,785

25,373

53,313

רווח )הפסד( לתקופה

ינואר-מרס

אפריל-יוני

יולי-ספטמבר

46,002

15,723

)(33,785

אוקטובר-דצמבר שנת 2011
25,373

53,313

רווח )הפסד( כולל אחר:
התאמות הנובעות
מתרגום דוחות כספיים 434
של פעילויות חוץ
שינוי נטו בשווי ההוגן
של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים
למכירה

)(22,230

שינוי נטו בשווי ההוגן
של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים
למכירה שהועבר לדוח
רווח והפסד

)(15,972

הפסד מירידת ערך של
נכסים פיננסיים
4,670
המסווגים כזמינים
למכירה שהועברו לדוח
רווח והפסד

)(423

6,510

2,858

9,379

)(80,680

)(112,023

20,550

)(194,383

20,876

1,343

7,638

13,885

12,142

20,706

4,270

41,788

22,866

21,740

)(13,420

42,668

רווח כולל אחר לתקופה(21,616) ,
נטו ממס

)(44,752

)(42,191

21,896

)(86,663

24,386

)(29,029

)(75,976

47,269

)(33,350

רווח הכולל מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה 24,270

)(29,135

)(76,135

47,119

)(33,881

זכויות שאינן מקנות
שליטה

116

106

159

150

531

רווח )הפסד( כולל
לתקופה

24,386

)(29,029

)(75,976

47,269

)(33,350

הטבת מס )מסים על
הכנסה( המתייחסים
לרכיבים של רווח
)הפסד( כולל אחר

סך הכל רווח )הפסד(
כולל לתקופה

11,482

 .2שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י התשקיף )תקנה
10ג(
אין.

ד2-

 .3רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן )תקנה (11
 .3.1חברות בנות וקשורות של החברה
)הנתונים בטבלה נכונים לתאריך הדוח על המצב הכספי(

החברה

סוג
המניה

מס' מניות

סך ערך נקוב
)ש"ח(

מנורה מבטחים
פנסיה בע"מ

רגילה

ערך בדוח
הכספי הנפרד
של התאגיד שיעור
)אלפי ש"ח( החזקה* ) (%הלוואות ואגרות חוב
יתרה לתאריך
הדוח על
המצב הכספי
)אלפי ש"ח( תאריך פירעון

שיעור ריבית בסיס הצמדה

הערות

328,000

328,000

105,645

100

30,000

2021

4.65%

מדד המחירים
לצרכן

שטר הון

מנורה מבטחים גיוס רגילה
הון בע"מ

1,000

1,000

1

100

---

---

---

---

---

אורות סוכנות
לביטוח חיים )(2005
בע"מ

רגילה

1,000

1,000

4,293

80

---

---

---

---

---

שומרה חב' לביטוח
בע"מ

רגילה

73,941,016

73,941,016

203,667

100

5,469

1.2013

---

מדד המחירים
לצרכן

שטר הון

10,537

9.2014

---

מדד המחירים
לצרכן

שטר הון

4,983

10.2014

---

מדד המחירים
לצרכן

שטר הון

5,215

1.2014

---

מדד המחירים
לצרכן

שטר הון

10,522

4.2014

---

מדד המחירים
לצרכן

שטר הון
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14,001

14,001

23,261

100

117,368

מועד אחרון
לפירעון -
אוקטובר 2031

2.00%

מדד המחירים
לצרכן

הגבוה מבין
הריבית
האמורה ובין
שיעור
הריבית
שנקבע
בתקנות מס
הכנסה

מנורה נכסים
והשקעות בע"מ

רגילה

 Menorah surreyרגילה

100

589

11,041

50.31

---

---

---

---

---

 Menorah surreyרגילה

100

589

2,404

100

---

---

---

---

---

 Menorah surreyרגילה

100

589

1,922

100

---

---

---

---

---

 Sienna Bayשותפות ---
1
 Finance LPזרה

---

3,994

39

---

---

---

---

---

 Treybrookeשותפות ---
 Equity LPזרה

---

3,324

39

---

---

---

---

---

 Landmark atשותפות ---
 Maple Glen LPזרה

---

6,791

39

---

---

---

---

---

 Gaia Jurnalשותפות ---
 Square LLCזרה

---

37,888

38.3

---

---

---

---

---

 Sunshenשותפות ---
 Properties LPזרה

---

10,860

34.1

---

---

---

---

---

 Boulder Texasשותפות ---
 Holdings LLCזרה

---

5,524

30.1

---

---

---

---

---

 Baltimoreשותפות ---
 Portfolioזרה

---

---

---

---

---

---

street company
1 ltd.

street company
(nostro) ltd.
street company
2 ltd.

Finance LP

25,045

23.2

 1מלבד השותפויות המנויות להלן ,במסגרת מדיניות ההשקעה של החברה ,כמפורט בסעיף  8.3לפרק תיאור עסקי התאגיד ,החברה משקיעה את כספי העמיתים בנדל"ן באמצעות השקעה
בשותפויות בבעלות חברות בקבוצה.
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 .3.2חברות בנות וקשורות של מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
החברה

סוג
המניה

מס' מניות

שיעור
סך ערך נקוב ערך בדוח
הכספי הנפרד החזקה* )(%
)ש"ח(
של התאגיד
)אלפי ש"ח(

הלוואות ואגרות חוב

יתרה לתאריך תאריך פירעון
הדוח על
המצב הכספי
)אלפי ש"ח(
מבטחים שרותי פנסיה רגילה
בע"מ**

1,000

1

1,000

---

100

---

שיעור ריבית בסיס הצמדה

---

---

הערות

---

 .3.3חברות בנות וקשורות של שומרה חב' לביטוח בע"מ
החברה

סוג המניה מס' מניות סך ערך ערך בדוח הכספי שיעור
הנפרד של התאגיד החזקה* )(%
נקוב
)ש"ח( )אלפי ש"ח(

הלוואות ואגרות חוב

יתרה לתאריך תאריך
פירעון
הדוח על
המצב הכספי
)אלפי ש"ח(
שומרה נדל"ן בע"מ

רגילה

204

סיני סוכנות לביטוח
בע"מ

רגילה א

4,000

4

רגילה

990

0.99

100

הנהלה

10

0.01

100

רגילה

11,600

11,600

ארנון את וינשטוק
סוכנות לביטוח )(1989
בע"מ

204
2

7,032
12,576

)(6,592

22,635

100

---

100

9,801

100

19,229

2

ערכן הנקוב של מניות החברה הוא  0.001שקל חדש )ישן(.
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שיעור ריבית בסיס הצמדה הערות

---

---

---

---

---

---

---

---

ללא מועד פריים 0.25%+בלתי צמודה
פירעון
26.1.2026

4%

מדד

הלוואה עם גרייס ללא
מועד פירעון )ניתנה
ממנורה ביטוח(
פירעונות כל ינואר ויולי
עד שנת .2026

 .3.4חברות בנות וקשורות של מנורה נכסים והשקעות בע"מ
החברה

סוג המניה

מס' מניות

סך ערך נקוב ערך בדוח הכספי הנפרד של
התאגיד )אלפי ש"ח(
)ש"ח(

שיעור
החזקה* )(%

הלוואות ואגרות חוב
יתרה לתאריך תאריך פירעון שיעור ריבית בסיס הצמדה הערות
הדוח על
המצב הכספי
)אלפי ש"ח(

חצרון חברה רגילה
להשקעות
בע"מ

1,005,000

100,500
4

חניון אלנבי
 115בע"מ

רגילה

100

0.1

הבניינים
להשכרה
בע"מ**

רגילה א

2,502

0.2502

רגילה

8

0.0008

5

3

0

66.6

---

---

---

---

---

0

58

---

---

---

---

---

0

0

---

---

---

---

---

100

מקרא סימונים בסעיף :3
שיעור ההחזקה בנייר הערך ,בהון ,בזכויות הצבעה ובסמכות למנות דירקטורים.
*
חברה לא פעילה.
**

3
4
5

ערכה הנקוב של המניה הוא  0.1שקל חדש.
ערכה הנקוב של המניה הוא  0.001שקל חדש )ישן(.
ערכן הנקוב של מניות החברה הוא  0.0001שקל חדש )ישן(.
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 .4שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח )תקנה (12
 4.1מנורה נכסים והשקעות בע"מ
מהות השינוי :פירעון הלוואות בעלים נטו בסך כולל של כ 5 -מיליוני ש"ח.
מועד השינוי :במהלך שנת .2011
 4.2ארנון את ויינשטוק סוכנות לביטוח ) (1989בע"מ
מהות השינוי :מתן הלוואות בעלים בסך כולל של כ 20 -מיליוני ש"ח.
מועד השינוי :ינואר .2011
 4.3מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
מהות השינוי :מתן הלוואה בסך כולל של  30מיליוני ש"ח.
מועד השינוי :נובמבר .2011

 .5הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות מהן )תקנה (13
)באלפי ש"ח(

חברות
בנות
מנורה
מבטחים
פנסיה
בע"מ-
חברה
מנהלת

דמי ניהול
שנתקבלו
לאחר
ריבית
שנתקבלה דמי ניהול תאריך
רווח
עבור תקופה שנתקבלו הדוח על
רווח
דיבידנד דיבידנד
)הפסד( רווח
עד תאריך המצב
שלאחר
ריבית
לאחר
)הפסד( עד
)הפסד( כולל
שנתקבלה שנת הדיווח הדוח על הכספי
נקי
כולל
אחר
ומועד
המצב
תאריך תאריך הכנסות עבור שנת ומועד
התשלום
הכספי
התשלום
לתקופה לתקופה לתקופה הדוח הדוח אחרות הדיווח

66,494

-

מנורה
נכסים
והשקעות
4,454
בע"מ

-

אורות
סוכנות
לביטוח
חיים
)(2005
בע"מ

2,654

-

שומרה
חברה
לביטוח
בע"מ

39,758

66,494

4,454

2,654

)25,513 (16,245

- 350,000

-

-

-

-

-

-

180

-

-

-
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145

-

5,396

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 .6רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך הדוח על המצב הכספי ,אם
מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד )תקנה (14
מספר הלווים

סכום בש"ח
מ

0

עד

50,000

4,823

מ

50,001

עד

100,000

776

מ

100,001

עד

250,000

577

מ

250,001

עד

500,000

206

מ

500,001

עד

1,000,000

79

מ

1,000,001

עד

2,000,000

36

מ

2,000,001

עד

10,000,000

36

מ

10,000,001

עד

15,000,000

15

מ

15,000,001

עד

40,000,000

21

מ

40,000,001

עד

70,000,000

17

מ

70,000,001

עד

150,000,000

6

מ

150,000,001

עד

999,999,999

6

 .7מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת מסחר )תקנה (20
מניות החברה אינן רשומות למסחר בבורסה וכן לא רשומים ני"ע אחרים של החברה למסחר
בבורסה.
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 .8תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה )תקנה )21א((
להלן פרוט התגמולים ששולמו לנושאי משרה בכירה בחברה ובתאגידים בשליטתה בשנת  2011כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת ) 2011באלפי ש"ח(:
פרטי מקבל התגמולים

תגמולים* בעבור שירותים
היקף שיעור החזקה
משרה בהון התאגיד

שם

תפקיד

ארי קלמן

יו"ר דירקטוריון

מלאה

מוטי רוזן

מנכ"ל

מלאה

אין

יהודה בן אסאייג

מנכ"ל חברה בת

מלאה

אין

1,737

מנחם הרפז

משנה למנכ"ל

מלאה

אין

3,603

-

יוני טל

משנה למנכ"ל

מלאה

אין

1,770

-

תשלום
מבוסס
מניות*** דמי ניהול דמי ייעוץ

תגמולים* אחרים
דמי
שכירות

אחר

סה"כ

-

-

-

275

-

-

-

4,907

-

-

1,081

-

-

-

5,197

-

-

-

-

-

2,469

-

-

-

-

3,603

200

-

-

-

2,157

עמלה

אחר

ריבית

שכר**

מענק

2.72%

2,652

670

1,310

-

-

988

3,128

578

154

-

-

-

-

-

-

187

-

-

-

* סכומי התגמול במונחי עלות לתאגיד .הסכומים הנ"ל אינם כוללים מס שכר ו/או מע"מ ,לפי העניין.
** רכיב השכר המפורט לעיל כולל את הרכיבים הבאים )לפי המקרה והעניין( :שכר חודשי ברוטו צמוד למדד )כולל משכורת  ,(13הפרשות סוציאליות )לרבות הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד( ,קרן
השתלמות ואי כושר עבודה כמקובל ,רכב ,החזר הוצאות שונות ובכלל זה הוצאות אש"ל ,טלפון נייח ונייד וכן ימי חופשה ,מחלה והבראה.
*** שווי הטבה הגלומה ביחידות הפאנטום אשר הוקצו בשנת  2010למעט לעניין מנכ"ל החברה שקיבל הקצאה בפועל של מניות התאגיד )במובחן מהאופציות הנ"ל(.
)(1

מר קלמן מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וכמנכ"ל מנורה מבטחים החזקות בע"מ .הסכם ההעסקה עימו שבתוקף הינו לתקופה של  15שנים החל מאוגוסט  2003עם הודעה מוקדמת של 12
חודשים .לאחר המועד האמור ,יחודש ההסכם לשנה בכל פעם אא"כ הודיע מי מהצדדים על אי חידושו .שכרו של מר קלמן שולם בידי החברה .במקביל ובנוסף להסכם ההעסקה אושרה למר
קלמן תכנית מניות שעיקרה הקצאה של  4%ממניות החברה הניתנים להמרה למניות מנורה מבטחים החזקות בע"מ במהלך  10שנים במנות שנתיות שוות .לפרטים נוספים בדבר הסכם
ההעסקה ותכנית המניות לרבות התיקון לתכנית המניות שאושר בחודש אוגוסט  2008שעיקרו שינוי בחבות המס בשל מעבר מתכנית פירותית לתכנית הונית והמרת מלוא המניות של מנורה
ביטוח למניות החברה ,ראה ביאור  32לדוחות הכספיים .בחודש יולי  2011אושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ושל מנורה מבטחים החזקות השתתפות בחבות המס הנוספת של
מר קלמן בגין הדיבידנד שחולק בשנים  2003ו) 2004 -שווי ההטבה כמפורט בטבלה דלעיל תחת הכותרת "אחר"( וזאת בסכום החיסכון במס בלבד של החברה ותוך התחייבות כלפי רשות
המסים כי החברה ו/או מנורה החזקות לא דרשו ולא ידרשו בעתיד ,לנכות את תשלומי הדיבידנד החל משנת  2005ואילך כהוצאה .התשלום מבוסס מניות שנרשם בטבלה לעיל כהוצאה בשנת
הדיווח מבטאת את החלק היחסי של המניות שהבשילו בשנה זו .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר קלמן ,מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל ,למענק שנתי קבוע בסך של  561אלפי ש”ח )צמוד
למדד( ,להחזר הוצאות שהייה בתפקיד בחו"ל וכן לסך של  6,000דולר בשנה )מגולם( לנסיעות פרטיות ולעניין ימי החופשה גם לפדיון ימי החופשה הצבורים בתום העסקתו .בנוסף ,במקרה של
סיום יחסי עובד מעביד )שלא בנסיבות פוטרות( יהיה זכאי מר קלמן לתוספת של  50%על מרכיב פיצויי הפיטורין שנצברו לזכותו בפוליסות ביטוחי המנהלים שלו וכן למענק בסכום השווה
לסכום הדיבידנד שנצבר בגין מניות שזכאותו לגביהם טרם הבשילה על פי תנאי התכנית ,בניכוי כל מס שיחול.

)(2

מר רוזן מכהן ממחצית אוקטובר  2010כמנכ"ל החברה ומועסק באמצעות חברה בשליטתו )להלן" :נותנת השירותים"( .הסכם מתן השירותים הינו לתקופה בלתי קצובה כאשר הפסקת
ההתקשרות כפופה להודעה מוקדמת של ) 6שישה( חודשים ותקופת הסתגלות )החופפת להודעה המוקדמת( של ) 12שנים עשר( חודשים )למעט בהתקיים נסיבות פוטרות( תוך התחייבות של
המנכ"ל שלא לעסוק בתקופה זו ב"עיסוק נוגד" כהגדרתו בהסכם .תמורת שירותיו שולמה על ידי החברה כדמי ניהול לחברה האמורה וכללה גם את מרכיב ההפרשות הסוציאליות וזכאות ל-
 24ימי חופשה ו 30 -ימי מחלה בתשלום .החברה העמידה לרשות המנכ"ל רכב כנהוג למנהלים בדרגת משרתו .בנוסף ,זכאי המנכ"ל להחזר הוצאות בארץ ובחו"ל כמקובל וכן לקו טלפון בבית,
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מחשב וטלפון נייד .נותנת השירותים זכאית בגינו של מר רוזן ,לבונוס בשווי שנע בין  720אלפי ש"ח )בונוס מטרה( ל 1,080 -אלפי ש"ח )בונוס מכסימלי( בהתאם לתכנית התגמול לנושאי
משרה שאישר הדירקטוריון בחודש דצמבר ) 2010להלן" :תכנית התגמול"( ול 621,404 -יחידות תגמול )אופציות פאנטום( שהוקצו לו במסגרת התכנית האמורה ,כתגמול ארוך טווח ,בפריסה ל-
 4שנים ובהתאם לתנאי התכנית והמימוש הקבועים בה .ראה הרחבה לגבי תכנית התגמול בסעיף  8.6.9בפרק תיאור עסקי התאגיד .בנוסף לתמורה המפורטת לעיל ,ניתן מענק חד-פעמי בסך
של כ 1,081 -אלפי ש"ח אשר שולם ב 10 -תשלומים חודשיים רצופים החל מחודש ינואר  .2011המנכ"ל והחברה שבבעלותו התחייבו במסגרת הסכם השירותים לסודיות )לזמן בלתי מוגבל(
ומגבלת תחרות )לתקופה של שנה( כמקובל.
)(3

מר בן אסאייג מכהן כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה )חברה בת 6של החברה( החל מחודש ינואר  .2011שכרו משולם על ידי מנורה מבטחים פנסיה .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר בן אסאייג,
מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל ,למענק שנתי בטווח שבין  5.5ל 8.25 -משכורות חודשיות ול 100,823 -יחידות תגמול ארוך טווח )אופציות פאנטום( ,במסגרת ובכפוף לתנאי "תכנית
התגמול" שאישר דירקטוריון מנורה מבטחים פנסיה .מר בן אסאייג זכאי להודעה מוקדמת בת  60יום ובמקרה של פיטורים )שלא בנסיבות פוטרות( לתקופת הסתגלות של  6חודשים.

)(4

מר הרפז מכהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי בחברה וכן כיו"ר דירקטוריון שומרה חברה לביטוח בע"מ .הסכם ההעסקה עימו הינו בתוקף מחודש פברואר  .2002שכרו של מר הרפז
משולם על ידי החברה .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר הרפז ,מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל ,למענק שנתי בטווח שבין  4ל 6 -משכורות חודשיות ,במסגרת ובכפוף לתנאי "תכנית התגמול".
מר הרפז זכאי למענק הסתגלות של  6חודשים במקרה של פיטורים.

)(5

מר טל מכהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות בחברה וכמנהל השקעות ראשי במנורה מבטחים החזקות .הסכם ההעסקה עימו הינו בתוקף מחודש מאי  .2002שכרו של מר טל משולם בידי
החברה .על פי הסכם ההעסקה זכאי מר טל ,מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל ,למענק שנתי בטווח שבין  6ל 9 -משכורות חודשיות ול 117,650 -יחידות תגמול ארוך טווח )אופציות פאנטום(
במסגרת ובהתאם לתכנית התגמול וכן למענק שימור בסך של  1מיליון ש"ח לתקופה של  5שנים ,החל משנת  .2011במקרה של פיטורים )שלא בנסיבות פוטרות( זכאי מר טל ל 5 -חודשי
הסתגלות.

)(6

בנוסף לאמור לעיל ,סך הגמול וההוצאות הנלוות שקיבלו כל הדירקטורים בחברה עמד בשנת  2011על סך של כ 1,154 -אלפי ש"ח.

 .9תגמולים לנושאי משרה בכירה שניתנו להם לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הדוח ,בקשר עם כהונתם או העסקתם בשנת
הדיווח ואשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח )תקנה )21ב((
אין.

 6יצוין ,כי ביום  15.2.12העבירה מנורה ביטוח את מלוא ) (100%מניותיה במנורה מבטחים פנסיה בע"מ למנורה מבטחים החזקות בע"מ כדיבידנד בעין וממועד זה הפכה מנורה מבטחים פנסיה
לחברה בת בבעלות מלאה של מנורה מבטחים החזקות.
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החברה מעריכה כי התגמולים לנושאי המשרה כמפורט בסעיף  8לעיל )תקנה  (21ולמר ג .גורביץ
כמפורט בסעיף  11להלן )תקנה  ,(22הינם תמורה סבירה והוגנת ביחס למורכבות תפקידם על
האחריות הכרוכה בה.

 .10בעל השליטה בתאגיד )תקנה 21א(
בעלת השליטה בחברה הינה מנורה מבטחים החזקות בע"מ )להלן" :מנורה החזקות"( ,המחזיקה
במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה .בעלי השליטה במנורה החזקות הינם ניידן אסטבלישמנט
ופלמס אסטבלישמנט ,תאגידים זרים המוחזקים בנאמנות עבור מר מנחם גורביץ כנהנה יחיד,
והמחזיקים בשיעור של  61.86%ממניות מנורה החזקות.

 .11עסקאות עם בעל שליטה )תקנה (22
להלן למיטב ידיעת החברה ,פירוט עסקאות בין החברה לבעל השליטה בה או שלבעל השליטה בה
היה עניין אישי באישורן ,אשר החברה התקשרה בהן בשנת הדיווח ו/או עד למועד הגשת הדוח
ו/או עסקאות אשר הינן בתוקף למועד דוח זה:
 .11.1עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,תשנ"ט1999 -
.11.1.1

החברה מעסיקה את מר גרשון גורביץ )אחיו של בעל השליטה( מאז שנת  .1994בשנת
 2005מונה כסמנכ"ל בחברה .על פי הסכם ההעסקה עימו זכאי מר גורביץ לשכר חודשי
) 13משכורות( ומענק שנתי בגובה של  3משכורות ,להפרשות סוציאליות )ביטוח מנהלים,
קרן השתלמות ,ביטוח אי כושר עבודה( כמקובל ,רכב ,החזקת טלפון ,אש"ל ,ימי מחלה,
הבראה וחופשה שנתית .בנוסף ,זכאי להודעה מוקדמת של  3חודשים .תנאי העסקתו של
מר ג .גורביץ כמפורט לעיל אושרו בינואר  2005בידי מנכ"ל החברה .ביום  16במאי 2010
אישרה האסיפה הכללית של מנורה החזקות ,לאחר אישור דירקטוריון מנורה החזקות
מיום  25במרס  ,2010לשנות את תנאי הסכם ההעסקה עם מר ג .גורביץ מיום  1בינואר
 ,2005כך שהחל מיום  1בינואר  2010מר ג .גורביץ זכאי למשכורת חודשית בסך של
 40,000ש"ח ברוטו )במקום סך של כ 29 -אלפי ש"ח ,נכון ליום  31בדצמבר  .(2009יתר
תנאי הסכם ההעסקה עם מר ג .גורביץ לא שונו והינם כמפורט לעיל .לבעל השליטה מר
מ .גורביץ ,עניין אישי בעסקה בשל עניינו האישי של קרובו מר ג .גורביץ שהינו צד
לעסקה .עלות השכר של מר ג .גורביץ בשנת  2011עמדה על סך של  923אלפי ש"ח.

.11.1.2

ביום  29באוגוסט  2010אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה חידוש פוליסת ביטוח
דירקטורים ונושאי משרה לשנת  (1.8.2010-31.7.2011) 2010-2011בחברה ובחברות בנות
שלה שאינן חטיבות בפני עצמן )"חטיבת מנורה מבטחים ביטוח"( ,לרבות עבור בעל
השליטה וקרוביו ה"ה מנחם גורביץ ,ערן גריפל וגרשון גורביץ ,לפי העניין )להלן" :בעל
השליטה וקרוביו"( בגבול אחריות של  15מיליון דולר )להלן" :פוליסת הבסיס"( בתוספת
כיסוי משותף בפוליסת מטריה לכלל החטיבות בקבוצה בגבול אחריות של  30מיליון דולר
)"פוליסת המטריה"( ,והכל בהתאם לנוסח הפוליסה כפי שסוכמה על ידי הנהלת החברה.
תנאי הביטוח לבעל השליטה וקרוביו הינם זהים לתנאי הביטוח של יתר נושאי המשרה
בחברה.

.11.1.3

בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה מיום  22במרס  ,2011אישרר דירקטוריון
החברה ביום  24במרס  2011השתתפות ברכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
נוספת ,לרבות עבור בעל השליטה וקרוביו ,בגבול אחריות בסך  30מיליון דולר נוספים,
לתקופה שמיום  22.02.2011ועד ליום  ,21.02.2012בתמורה לפרמיה שנתית במסגרת כיסוי
משותף לכלל החטיבות בקבוצה )ובכלל זה לחטיבת מנורה מבטחים ביטוח( בסך $50,000
)לעיל ולהלן" :פוליסת המטריה הנוספת"( .תנאי הביטוח לבעל השליטה וקרוביו הינם
זהים לתנאי הביטוח של יתר נושאי המשרה בחברה .ועדת הביקורת והדירקטוריון קבעו
כי חידוש הפוליסות כאמור נעשה בתנאי החידוש )"עסקת המסגרת"( שנקבעו בהחלטת
האסיפה הכללית של החברה מיום  10ביולי .2007

.11.1.4

ביום  3באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה )בהמשך לאישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון של החברה ,מיום  25.8.2011ומיום  ,28.8.2011בהתאמה( הארכת
פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לתקופה שבין ) 1.8.2011-21.8.2011להלן:
"תקופת הארכת פוליסה קודמת"( וכן חידוש הפוליסה לתקופה שבין 22.8.2011-31.7.2012
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)להלן ,שתי התקופות יחד" :תקופת הביטוח" ו" -שנת הבסיס"( בחברה ובחברות בנות
שלה שאינן חטיבות בפני עצמן )"חטיבת מנורה מבטחים ביטוח"( ,עבור הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה ,כפי שיכהנו בחברה ובחברות הבנות מעת לעת ,לרבות עבור בעל
השליטה וקרוביו) :א( בגבול אחריות של  15מיליון דולר בתמורה לפרמיה שנתית של כ-
 59אלף דולר )להלן" :פוליסת הבסיס"(; )ב( בתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה
ראשונה ,בגבול אחריות של  30מיליון דולר בתמורה לפרמיה שנתית בסך כולל של כ100 -
אלף דולר ,לכלל החטיבות בקבוצה )חלקה של החברה בפרמיה יקבע לפי חלקה היחסי
בקבוצה( )להלן" :פוליסת המטריה הראשונה"(; )ג( בתוספת כיסוי משותף בפוליסת
מטריה נוספת ,לכלל החטיבות בקבוצה ,בגבול אחריות של  30מיליון דולר נוספים,
בתמורה לפרמיה שנתית בסך כולל של  50אלף דולר ,לכלל החטיבות בקבוצה )חלקה של
החברה בפרמיה יקבע לפי חלקה היחסי בקבוצה( )להלן" :פוליסת המטריה השנייה"(.
יובהר ,כי תנאי הביטוח לבעל השליטה וקרוביו הינם זהים לתנאי הביטוח של יתר נושאי
המשרה בקבוצה.
.11.1.5

ביום  3באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות בעסקת מסגרת
לפיה ניתן לאשר את חידוש הפוליסות האמורות בפסקה  4לעיל ,כחלק מחטיבות
הקבוצה ,מדי שנה ,וזאת לתקופה של שנתיים מעבר לשנת הבסיס בתנאים הבאים:
הפרמיה השנתית הכוללת בכל שנה בה תחודשנה פוליסת הבסיס ופוליסת המטריה
הראשונה והשנייה תהיה הפרמיה המצרפית של שנת הבסיס ,העומדת על סך של כ422 -
אלף דולר )לכלל החטיבות בקבוצה( ,בתוספת שנתית של עד  20%לכל שנה מהפרמיה
הכוללת בשנת הבסיס וכן כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו עבור כל שנה בה
תחודשנה פוליסות הביטוח כי הן תואמות את התנאים לעיל )להלן" :עסקת המסגרת"(.
לבעל השליטה בחברה עניין אישי בעסקאות האמורות גם בשל עניינם האישי של קרוביו,
ערן גריפל וגרשון גורביץ ,שכנושאי משרה בחברה וחברות בנות ,יהיו זכאים לכיסוי
הביטוחי לרבות לחידוש מכוח עסקת המסגרת .חידוש הפוליסות כאמור ועסקת המסגרת,
לרבות עבור קרוביו של בעל השליטה אושרו אף על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של
מנורה החזקות )ביום  25וביום  28באוגוסט  ,2011בהתאמה( וכן על ידי האסיפה הכללית
של מנורה החזקות ביום  10באוקטובר .2011

.11.1.6

ביום  24בנובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ביום  21וביום  24בנובמבר  ,2011בהתאמה( מתן התחייבות
לשיפוי חדשה לקרוביו של בעל השליטה ,ה"ה גרשון גורביץ וערן גריפל המכהנים כנושאי
משרה בחברה .ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסך של  25מיליון דולר לנושא משרה ול30 -
מיליון דולר לכלל מקבלי השיפוי באירוע בודד ,ובכל מקרה ,סכום השיפוי )נטו( לא יעלה
על  25%מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי .עניינו
האישי של בעל השליטה בחברה בעסקה האמורה הינו בשל כך כי קרוביו הם מוטבים
להתחייבות לשיפוי .הענקת ההתחייבות לשיפוי החדשה האמורה לעיל אושרה אף על ידי
דירקטוריון מנורה החזקות בימים  24בנובמבר  2011ו 29 -בדצמבר  2011ועל ידי האסיפה
הכללית של מנורה החזקות ביום  5בינואר  .2012יובהר כי ההתחייבות לשיפוי האמורה
נועדה להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק לה"ה גורביץ וגריפל והכל
בהתאם למותר על פי דין ,אולם סך התחייבויות החברה לשיפוי לא תעלינה בסכומם על
האמור בכתב השיפוי החדש.

.11.1.7

ביום  24בנובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ביום  21וביום  24בנובמבר  ,2011בהתאמה( מתן כתב התחייבות
לשיפוי לקרובו של בעל השליטה ,ה"ה ערן גריפל המכהן )בנוסף להיותו נושא משרה
בחברה( כיו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן" :מנורה פנסיה"( .על פי
כתב ההתחייבות לשיפוי ,השיפוי אשר יינתן לכל נושאי המשרה במנורה פנסיה לא יעלה
על  20מיליון דולר ארה"ב ,ובכל מקרה לא יעלה על  25%מההון העצמי של מנורה פנסיה
ערב מתן השיפוי .עניינו האישי של בעל השליטה בחברה בעסקה האמורה הינו בשל כך
כי קרובו )מר ערן גריפל( הינו מוטב להסכם השיפוי האמור .הענקת הסכם השיפוי אושרה
אף על ידי דירקטוריון מנורה החזקות בימים  24בנובמבר  2011ו 29 -בדצמבר  2011ועל
ידי האסיפה הכללית של מנורה החזקות ביום  5בינואר .2012

 .11.2עסקאות אחרות אשר אינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,תשנ"ט1999 -
.11.2.1

במהלך שנת  ,2011נערכו עסקאות ביטוח שונות במנורה ביטוח עבור נושאי משרה ובכלל
זה עבור בעל השליטה וקרוביו .כל העסקאות הנ"ל נעשו במהלך העסקים הרגיל ובתנאי
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שוק המקובלים לגבי עובדי החברה והינן גם בגדר "עסקאות זניחות" .ביום  20ביולי
 ,2011בהתאם להוראות סעיפים 1)117א( לחוק החברות ,התשנ"ט 1999-ובהתאם לתקנון
החברה ,אישרה ועדת הביקורת של החברה ,למשך תקופה של שנה ,כי עסקאות כנ"ל
בהיותן עסקאות במהלך העסקים הרגיל של החברה ובתנאי "ישירים" )תנאים הניתנים
באופן כללי לעובדי החברה( הינן בגדר סוג של עסקאות שאינן חריגות ואשר הטיפול בהן
יעשה בהתאם לנוהל עסקאות בעלי עניין של החברה ללא צורך באישור פרטני וזאת
לתקופה של שנה.
.11.2.2

ביום  30במרס  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה למנות מחדש את חברי
הדירקטוריון המכהנים :ארי קלמן ,יו"ר; שלמה מילוא; ערן גריפל ,אורלי ירקוני ,ויעקב
רוזן וכן לאשר גמול לדירקטורים ,כפי המשולם עד כה ,אשר עומד על  1,154אלפי ש"ח.

.11.2.3

ביום  24בנובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ביום  21וביום  24בנובמבר  ,2011בהתאמה( לתקן את תקנון
החברה לשם התאמתו להוראות חוק החברות )תיקון מספר  ,(16התשע"א ,2011-בקשר
עם הוראות ממשל תאגידי שונות וכן בקשר עם הרחבת החבויות ו/או ההוצאות בגינן
תהיה החברה רשאית להעניק שיפוי ו/או ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בנוגע
להליכים מנהליים שונים בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך
)תיקוני חקיקה( ,התשע"א 2011 -וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה(,
התשע"א .2011-לבעל השליטה עניין אישי גם בשל עניינו האישי של קרוביו ,ה"ה ערן
גריפל וגרשון גורביץ שבעקבות התיקון יהיו זכאים לכתב שיפוי חדש מהחברה בשל
תפקידם כדירקטור וכנושא משרה בחברה.

 .12מניות וני"ע המוחזקים ע"י בעל עניין בתאגיד בחברה מוחזקת* )תקנה (24
בעל עניין

מס' ת.ז
מס' חברה

מס' נייר מניות  1ש"ח שטר הון
ליום  29למרס צמית ניתן
ערך
להמרה
בבורסה 2012
למניות

מנורה מבטחים  520007469אין
החזקות בע"מ

230,868,288

אין

 %בהון

100%

 %בהצבעה %בהון
בדילול
מלא
100%

100%

%בהצבעה
בדילול מלא

100%

*למיטב ידיעת החברה נכון ליום  29במרס .2012

 .13הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים של התאגיד )תקנה 24א(
הונה הרשום של החברה נכון ליום  31.12.2011הינו  300,000,000ש"ח המורכבים מ300,000,000 -
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
הונה המונפק של החברה נכון ליום  31.12.2011הינו  230,868,288ש"ח המורכבים מ230,868,288 -
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת.
לחברה אין ניירות ערך המירים.

 .14מרשם בעלי המניות של התאגיד )תקנה 24ב(
מלוא הונה המונפק והנפרע של החברה מוחזק על ידי מנורה החזקות ,כמפורט בסעיף  12לעיל.

 .15מען רשום )תקנה 25א(
המען הרשום של התאגיד :רחוב אלנבי  ,115תל-אביב.
כתובת דואר אלקטרוניmokedsherut@menora.co.il :

מספר טלפון03-7107801 :
מספר פקס03-7107633 :
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 .16הדירקטורים של התאגיד )תקנה (26
שם

ארי קלמן ,יו"ר דירקטוריון

מספר ת.ז.

50898501

תאריך לידה

21.10.1951

מען

בזל  ,35תל אביב.

נתינות

ישראלית.
7

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת תגמול )יו"ר( .

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

לא.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או

כן ,מנכ"ל מנורה מבטחים החזקות בע"מ.

של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

.6.11.2001

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

השכלה על תיכונית ,כיהן כמנכ"ל החברה עד ליום 16.10.2010
וכמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים החזקות בע"מ עד ליום
 .18.9.2010החל מיום  17.10.2010מכהן כיו"ר דירקטוריון
החברה ,כמו כן מכהן כיו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים
פיננסים בע"מ ומנורה מבטחים נדל"ן בע"מ וכדירקטור
במנורה מבטחים פנסיה בע"מ ובמנורה נכסים והשקעות
בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

לא.

שם

בר כוכבא בן-גרא

מספר ת.ז.

1577220

תאריך לידה

4.5.1942

מען

קרן היסוד  ,16ראשון לציון.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן )יו"ר( ,ועדת תגמול .

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

דח"צ ,בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או

לא.

8

של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

) 10.6.2007מונה לכהונה שנייה כדח"צ ביום (14.6.2010

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

תואר ראשון במדעי המדינה בצירוף לימודים בין חוגים
מהאוניברסיטה העברית ,ירושלים וכן לימודי הכשרה בניהול -
תל"מ  -המגמה לביטוח ,אוניברסיטת תל-אביב .מכהן
כדירקטור )דח"צ( בחברה ,וכן כדח"צ במנורה מבטחים
החזקות בע"מ ובשומרה חברה לביטוח בע"מ .כיהן כמנכ"ל
חברת הביטוח "הפניקס" וכמנכ"ל ויו"ר מבטחים אחרים
בקבוצת "הפניקס" ,וכן כיהן כדירקטור בחברת "מהדרין"
בע"מ ,עד לחודש דצמבר .2009

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

כן.

שם

שלמה מילוא

מספר ת.ז.

ת.ז07559669 .

תאריך לידה

29.8.1942

 7כיהן כחבר ועדת תגמול החל מיום  1.11.2010עד לביטולה ביום .26.6.2011
 8כיהן כחבר ועדת תגמול מיום  31.5.2010עד לביטולה ביום .26.6.2011
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מען

צמרות  ,14הרצליה.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת.

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

לא.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או

לא.

של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

26.6.1995

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

 MBAבהנדסת תעשיה וניהול מהטכניון .מכהן כדירקטור
בחברה וכן כדירקטור בחברת מנורה מבטחים החזקות בע"מ.
משמש כמנכ"ל קבוצת  .TailWindבעבר כיהן כמנכ"ל חברת
דלק תשתיות בע"מ ,כמנכ"ל התעשייה הצבאית ,כיו"ר .I.D.E
טכנולוגיות )הנדסת התפלה( ,כיו"ר עשות אשקלון בע"מ
)ציבורית( וכמנכ"ל חברת כבלי ציון בע"מ )ציבורית(.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

לא.

שם

אורי קויאטק

מספר ת.ז.

7125362

תאריך לידה

16.4.1938

מען

אופנהיימר  ,8תל אביב.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת )יו"ר( ,ועדת מאזן ,בנוסף חבר בועדת השקעות.
9

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

דח"צ ,בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או

לא.

של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

) 31.3.2006מונה לכהונה שנייה כדח"צ ביום (21.04.2009

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

תואר ראשון בחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים,
השלוחה בתל-אביב .רו"ח .מכהן כדח"צ בחברה ובשומרה
חברה לביטוח בע"מ ,דירקטור בחברות אורדל ניהול )(1999
בע"מ ואורדל תעשיות בע"מ ,לשעבר  -מנכ"ל אלקו אחזקות
בע"מ ,מנכ"ל נחושתן חברה להשקעות בע"מ ,יו"ר תדיראן
מוצרי צריכה בע"מ ,יו"ר תדיראן אמפא בע"מ ,דירקטור
בנחושתן נכסים ויזום בע"מ ודירקטור באופיר אפטרוניקה
בע"מ.
לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

כן.

שם

ערן גריפל

מספר ת.ז.

058447137

תאריך לידה

20.11.1963

מען

יהודה הנשיא  ,43תל אביב.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת תגמול .

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

לא.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

10

 9הוכרז כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית על ידי דירקטוריון החברה ביום .26.9.11
 10כיהן כחבר ועדת תגמול החל מיום  1.11.2010ועד לביטולה ביום .26.06.2011
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כן .מנכ"ל חברה אחות -מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או
של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

29.8.2002

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

תואר ראשון במדעי המדינה ובמשפטים מאוניברסיטת תל-
אביב .מכהן כדירקטור בחברה ,במנורה מבטחים פיננסים
בע"מ וכיו"ר הדירקטוריון במנורה מבטחים פנסיה בע"מ וכן
מכהן כמנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן בע"מ .כיהן כדירקטור של
מנורה מבטחים החזקות בע"מ עד ליום  15.11.2008וכסגן יו"ר
דירקטוריון מנורה מבטחים פנסיה בע"מ עד ליום .6.11.2010

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

כן ,חתנו של בעל השליטה בחברה.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

לא.

שם

ישראל )איזי( תפוחי

מספר ת.ז.

626010

תאריך לידה

2.3.1946

מען

עמק רפאים  ,13/3ירושלים.

נתינות

ישראלית ,אוסטרלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת ,ועדת מאזן.

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

דח"צ ,בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

11

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של לא.
בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

19.7.2010

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

תואר ראשון במסחר ) (B.Comמאוניברסיטת מלבורן
אוסטרליה ,רו"ח באוסטרליה משנת  ,1977רו"ח מוסמך
בישראל משנת  .1981נשיא ארגון הבונדס ,כיהן כדירקטור
)דח"צ( בחברה ובמנורה מבטחים החזקות בע"מ )עד מועד
פרישתו( ,דירקטור בתל-אביב המאה נכסים בע"מ ,תפי
אינבסטמנט בע"מ ולבריז אחזקות בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

כן.

שם

אורלי ירקוני

מספר ת.ז.

053664595

תאריך לידה

18.1.1956

מען

דב הוז  ,2תל-אביב.

נתינות

ישראלית.

חברות בועדת הדירקטוריון

ועדת מאזן.

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

או של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

1.5.2009

 11סיים כהונתו )פרש( כדח"צ בחברה ביום  1.10.2011עקב מינויו לנשיא הבונדס בארה"ב.
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השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

לימודי תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה ,לימודי תואר
שני ) (M.Sc.בחקר ביצועים בביה"ס למתמטיקה
באוניברסיטת ת"א ,תואר ראשון ) (B.Sc.במתמטיקה
מהאוניברסיטה העברית בי-ם .לשעבר מנכ"ל ישיר איי.די.איי
חברה לביטוח )"ביטוח ישיר"( ,לשעבר משנה למנכ"ל וראש
תחום ביטוח כללי ובריאות בקבוצת מגדל .מכהנת
כדירקטורית בחברה ובמנורה מבטחים החזקות בע"מ ,בחברת
פנינסולה פיננסים בע"מ ,מעיינות עדן בע"מ )דח"צ( ,פלסטו
שק בע"מ )דח"צ( ,אמות השקעות בע"מ וביוקנסל טרפויטיקס
אינק בע"מ )דח"צ(.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

כן.

שם

יעקב רוזן

מספר ת.ז.

51255842

תאריך לידה

9.7.1952

מען

הפרח  ,9פתח תקווה.

נתינות

ישראלית.

חברות בוועדת הדירקטוריון

לא.

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

או של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

6.1.2011

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב .מכהן
כדירקטור בחברה וכיו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים קרנות
נאמנות בע"מ .לשעבר מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה בע"מ,
לשעבר משנה למנכ"ל בנק הפועלים בע"מ ,מנהל החטיבה
הפיננסית ומנהל החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק
הפועלים.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

כן.

שם

חיים אהרון

מספר ת.ז.

069716157

תאריך לידה

16.1.1943

מען

בר יוחאי  ,18ראשון לציון.

נתינות

ישראלית.

חברות בוועדת הדירקטוריון

ועדת ביקורת.

דח"צ  /בלתי תלוי /בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/
כשירות מקצועית

דח"צ ,בעל כשירות מקצועית.

האם הוא עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה

לא.

או של בעל עניין
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור

3.10.2011

ד 17 -

מכהן כדירקטור בחברה ובמנורה מבטחים החזקות בע"מ,
תואר ראשון במשפטים ) ,(LL.Bהאוניברסיטה העברית
בירושלים .בעל משרד פרטי לעריכת דין; משמש כנשיא כבוד
המועדון התעשייתי מסחרי תל אביב; יו"ר כבוד לשכת
המסחר ישראל אמריקה הלטינית; יו"ר הנהלת ארגון הגג של
לשכות המסחר הדו לאומיות; קונסול כבוד של קולומביה
בישראל; הנספח האזרחי בשגרירות צ'ילה בישראל; חבר בחוג
ידידי קשת איילון; חבר ועדת פרס אמ"ת.

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,ופירוט
התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור

שימש כדירקטור בתעשייה האווירית וחבר ועדות דירקטוריון
)יו"ר ועדת כספים ,חבר ועדת כוח אדם ,ועדת אסטרטגיה,
ועדת תשקיף ,ועדת מו"פ(.
מכהן כדירקטור )דח"צ( בחברה וכן כדח"צ במנורה מבטחים
החזקות בע"מ .מכהן כדירקטור בלטין קונקשיון בע"מ ,ארגון
הגג של לשכות המסחר הדו לאומיות )קולטל ישראל בע"מ
וקולטל ישראל השקעות בע"מ שאינן פעילות(.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

כן.

 .17נושאי משרה בכירה של התאגיד )תקנה 26א(
שם

מוטי רוזן

מספר ת.ז.

054664271

תאריך לידה

26.11.1956

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

מנהל כללי .כמו כן מכהן כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה.

או בבעל עניין בו
השכלתו

אקדמאית ,תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת
תל אביב.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מנכ"ל הראל חברה לביטוח בע"מ ומשנה למנכ"ל הראל
השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת הכהונה

17.10.2010

שם

מנחם הרפז

מספר ת.ז.

008396673

תאריך לידה

29.8.1948

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי .כמו כן מכהן כדירקטור
בחברות אחרות בקבוצה וכיו"ר דירקטוריון שומרה חברה
לביטוח בע"מ וחברות בנות של חברה זו.

השכלתו

תואר ראשון ) (B.S.Cבהנדסת תעשיה ומנהל מהטכניון
בחיפה ,תואר שני ) (MBAבמנהל עסקים מאוניברסיטת תל-
אביב.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

16.3.2002

שם

שי קומפל

מספר ת.ז.

059696443

תאריך לידה

28.7.1965

או בבעל עניין בו

ד 18 -

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

משנה למנכ"ל ומנהל אגף חשבות וכספים .כמו כן מכהן
כמנהל כספים במנורה החזקות בע"מ ומשמש כדירקטור
בחברות אחרות בקבוצה.

השכלתו

רו"ח .תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה
העברית ,תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

משמש כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה .כיהן כמנהל
כספים בכלל פיננסים בע"מ וכסמנכ"ל בכלל החזקות עסקי
ביטוח בע"מ .כיהן כסגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

1.12.2006

שם

יוני טל

מספר ת.ז.

53343331

תאריך לידה

18.6.1955

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

משנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות .כמו כן מכהן כמנהל
השקעות ראשי במנורה מבטחים החזקות בע"מ וכדירקטור
בחברות אחרות בקבוצה.

השכלתו

תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן,
תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

משנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

1.4.2000

שם

משה מורגנשטרן

מספר ת.ז.

034269555

תאריך לידה

20.10.1977

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"ל ,מנהל אגף ביטוח חיים .כמו כן מכהן כדירקטור
בחברות אחרות בקבוצה.

השכלתו

לימודי תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז האקדמי רופין.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מנהל תחום אסטרטגיה ,מוצרים ומחשוב באגף ביטוח חיים,
מנהל אסטרטגיה ופיתוח באגף ביטוח חיים.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

1.1.2011

שם

לוי הלוי

מספר ת.ז.

024811770

תאריך לידה

17.2.1970

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

משנה למנכ"ל ,מנהל אגף מערכות מידע.

או בבעל עניין בו

או בבעל עניין בו

או בבעל עניין בו

או בבעל עניין בו
השכלתו

תואר ראשון במשפטים ) (LL.Bמהמרכז הבינתחומי ,הרצליה,
לימודי תואר שני ) (MBAבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר-
אילן.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מנהל אגף פיתוח בחטיבת הטכנולוגיות והמידע בבנק
הפועלים ,מנכ"ל משותף מלם-תים ,מנכ"ל קבוצת מלם.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

1.9.2011

ד 19 -

שם

הדס מרגלית

מספר ת.ז.

059797084

תאריך לידה

30.6.1965

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"לית ,מנהלת אגף משאבי ארגון .כמו כן מכהנת
כדירקטורית בחברות אחרות בקבוצה.

השכלתו

תואר ראשון במדעי הרוח מהאוניברסיטה העברית ,תואר שני
במנהל עסקים מהקריה האקדמית אונו.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

סמנכ"לית משאבי אנוש בחברת אי.די.בי תיירות ,סמנכ"לית
משאבי אנוש בחברת הוט.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

1.5.2011

שם

דר' אברהם לוונגליק

מספר ת.ז.

15323165

תאריך לידה

3.1.1948

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"ל ואקטואר ראשי.

או בבעל עניין בו

או בבעל עניין בו
השכלתו

ד"ר ) (PhDלמתמטיקה יישומית.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

סמנכ"ל ואקטואר ראשי.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

1.1.2001

שם

גרשון גורביץ

מספר ת.ז.

51669893

תאריך לידה

7.10.1952

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"ל לוגיסטיקה ונכסים .כמו כן מכהן כדירקטור בחברות
אחרות בקבוצה.

השכלתו

תיכונית.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

סמנכ"ל לוגיסטיקה ומנהל נכסים ורכש בחברה.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

כן ,אח של בעל השליטה בחברה.

תאריך תחילת כהונה

1.1.2005

שם

שמואל שורץ

מספר ת.ז.

030767032

תאריך לידה

1.1.1950

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"ל ,מבקר פנימי ראשי .כמו כן מכהן כמבקר פנימי
במנורה החזקות בע"מ ובחברות אחרות בקבוצה.

השכלתו

רו"ח .תואר ראשון בכלכלה סוציולוגיה וחשבונאות
מאוניברסיטת חיפה ,תואר שני במנהל עסקים )(MBA
מאוניברסיטת תל-אביב.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

כיהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף חשבות וכספים בחברה
וכדירקטור בחברות אחרות בקבוצה.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

8.1.2007

או בבעל עניין בו

או בבעל עניין בו

ד 20 -

שם

משה אלקיים

מספר ת.ז.

058235094

תאריך לידה

3.8.1963

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"ל ,מנהל תחום מכירות ביטוח חיים ,בריאות ופיננסים,
כמו כן מכהן כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה.

השכלתו

תואר ראשון ) (B.Aבמשאבי אנוש ומזרח תיכון מאוניברסיטת
בן גוריון.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מנהל שיווק ומכירות ביטוח חיים ,בריאות ופיננסים בחברה.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

26.4.2009

שם

שמעון עיר-שי

מספר ת.ז.

055922918

תאריך לידה

24.6.1959

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"ל ,יועץ משפטי ומזכיר החברה והחברה האם מנורה
מבטחים החזקות בע"מ.

השכלתו

עו"ד .תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מכהן כיועץ משפטי ומזכיר החברה והחברה האם מנורה
מבטחים החזקות בע"מ .לשעבר סגן יועץ משפטי במשרד
האוצר.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה*

1.7.2002

שם

ירון שחורי

מספר ת.ז.

55414403

תאריך לידה

26.9.1958

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"ל ,מנהל תחום ארגון שיטות ורגולציה וממונה על פניות
הציבור.

השכלתו

תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת תל-אביב.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

מנהל תחום ארגון שיטות ורגולציה בחברה.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

7.9.2010

שם

אורית קרמר

מספר ת.ז.

23045453

תאריך לידה

20.7.1968

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

סמנכ"לית ,מנהלת תחום בריאות.

או בבעל עניין בו

או בבעל עניין בו

או בבעל עניין בו

או בבעל עניין בו
השכלתו

תואר ראשון בכלכלה וייעוץ חינוכי מאוניברסיטת תל-אביב,
תואר שני ) (MBAבמנהל עסקים מאוניברסיטת בן-גוריון.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

סמנכ"לית בכירה וסגנית ראש חטיבת הבריאות בהראל חברה
לביטוח בע"מ ,מנהלת ענף בריאות בחברת ביטוח יוונית
מקבוצת הראל.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

.1.9.2011
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12

שם

רונן קופמן

מספר ת.ז.

56003650

תאריך לידה

27.8.1959

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

כיהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף משאבי ארגון .כמו כן כיהן
כדירקטור בחברות אחרות בקבוצה.

השכלתו

 .M.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל בחברת מג'יק תעשיות תוכנה.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

1.12.06

שם

יהודה גרוסמן

מספר ת.ז.

52015864

תאריך לידה

2.8.1953

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה-בת ,בחברה קשורה

כיהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף מערכות מידע.

או בבעל עניין בו

13

או בבעל עניין בו
השכלתו

תואר ראשון במדעי המחשב וכלכלה CLU ,מהמכללה
לביטוח ,מנתח מערכות מורשה ) -(CSAלשכת מנתחי
המערכות בישראל.

ניסיון עסקי בחמש שנים אחרונות

משנה למנכ"ל ומנהל אגף מערכות מידע.

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

לא.

תאריך תחילת כהונה

1.1.2005

* מוגדר כנושא משרה בכירה החל מיום .30.3.2009

 .18מורשה חתימה של התאגיד )תקנה 26ב(
לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

 .19רואה החשבון של התאגיד )תקנה (27
קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון ,עמינדב  3תל-אביב.

 .20שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד )תקנה (28
ביום  24בנובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית תיקון לתקנון החברה תוך התאמתו להוראות חוק
החברות )תיקון מס'  ,(16התשע"א ,2011-הוראות חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך
)תיקוני חקיקה( ,התשע"א 2011-וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה( ,התשע"א2011-
בקשר עם התחייבות לשיפוי בגין הוצאות בקשר עם הליכים מנהליים שונים.

 .21המלצות והחלטות הדירקטורים )תקנה (29
המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית והחלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור אסיפה
כללית בדבר:

 12סיים כהונתו )פרש( ביום .4.5.2012
 13סיים כהונתו )פרש( ביום .31.8.2011
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)א(
.1

תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה :ביום  26במאי
 ,2011ולאחר שקבע כי החברה עומדת בדרישות הדין לעניין חלוקה ,אישר דירקטוריון
החברה חלוקת דיבידנד בסך כולל של  100מיליון ש"ח ,אשר חולק ביום  29במאי .2011
ביום  14בפברואר  ,2012לאחר שקבע כי החברה עומדת בדרישות הדין לעניין חלוקה,
אישר דירקטוריון החברה העברה של מלוא ) (100%מניות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ,
כדיבידנד בעין למנורה מבטחים החזקות )חברה האם של החברה( .מועד ההעברה נקבע
ליום  15בפברואר .2012

.2

שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד :אין.

.3

שינוי תזכיר או תקנון התאגיד :ביום  24בנובמבר  2011אישר דירקטוריון החברה לתקן
את תקנון החברה תוך התאמתו להוראות חוק החברות )תיקון מס'  ,(16התשע"א2011 -
והוראות חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( ,התשע"א2011 -
וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון )תיקוני חקיקה( ,התשע"א 2011 -בקשר עם התחייבות
לשיפוי בגין הוצאות בקשר עם הליכים מנהליים שונים.

.4

פדיון ניירות ערך בני פדיון ,כמשמעותם בסעיף  312לחוק החברות :אין.

.5

פדיון מוקדם של איגרת חוב :אין.

.6

עסקה שלא בהתאם לתנאי השוק בין התאגיד ובעל עניין בו למעט עסקה עם חברה
בת :ביום  21ביולי  ,2011אישר דירקטוריון החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת,
כעסקה חריגה ,את השתתפות החברה בחבות המס הנוספת של מר קלמן יו"ר
הדירקטוריון )במסגרת תכנית המניות שאושרה לו בעבר( בגין הדיבידנד שחולק בשנים
 2003ו 2004 -וזאת בסכום החיסכון במס של החברה בלבד תוך התחייבות כלפי רשות
המסים כי החברה ו/או החברה האם )מנורה החזקות( לא דרשו ולא ידרשו בעתיד,
לנכות את תשלומי הדיבידנד כהוצאה.

)ב(

החלטות אסיפה כללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות המנהלים :אין.

)ג(

החלטות אסיפה כללית מיוחדת:
.1

ביום  30במרס  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה ,כעסקה חריגה ,לאחר קבלת
אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון ביום  22וביום  30במרס  ,2011בהתאמה ,הענקת
מענק מיוחד בסך של  1מיליון ש"ח למר קלמן יו"ר הדירקטוריון של החברה ומנכ"ל
מנורה החזקות ,בנוסף למענק ההסכמי בסך של  654אלפי ש"ח .המענק אושר מתוך
הערכה רבה להישגיו של מר קלמן כמנכ"ל החברה במהלך תקופה של כ 9 -שנים מתוכן
כשנתיים גם בתפקיד משנה למנכ"ל מנורה החזקות .המענק האמור אושר בנוסף על ידי
ועדת הביקורת והדירקטוריון של מנורה החזקות ביום  22וביום  30במרס ,2011
בהתאמה.

.2

ביום  21ביולי  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ביום  20וביום  21ביולי  ,2011בהתאמה ,את השתתפות החברה
בחבות המס הנוספת של מר קלמן בגין הדיבידנד שחולק בשנים  2003ו 2004 -וזאת
בסכום החיסכון במס של החברה בלבד ,הנובע מהתרת הדיבידנד האמור כהוצאה ,וכן
התחייבות החברה כלפי רשות המסים כי החברה לא דרשה ולא תדרוש בעתיד לנכות
את תשלומי הדיבידנד החל משנת  2005כהוצאה .ההשתתפות כאמור אושרה בנוסף על
ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של מנורה החזקות ביום  21ביולי .2011

.3

ביום  3באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה הארכת פוליסת ביטוח
דירקטורים ונושאי משרה וכן התקשרות בעסקת מסגרת לעניין הפוליסות האמורות,
כמפורט בסעיפים  11.1.3ו 11.1.4 -לעיל .כמו כן במסגרת אותה אסיפה אושר מינויו של
מר חיים אהרון כדירקטור חיצוני של החברה )בעל כשירות מקצועית( .מאחר ובמועד
האסיפה היה ה"ה עו"ד חיים אהרון מועמד לכהונה כדח"צ גם בחברה האם  -מנורה
מבטחים החזקות ,קבעה האסיפה הכללית של החברה כי ישולם לו בגין כהונתו
כדירקטור חיצוני בחברה ,בכל שנה ,גמול השתתפות בישיבות בלבד לפי הסכום המרבי
לחברה מדרגה ה' בהתאם לתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס) 2000-להלן" :תקנות הגמול"( ובסכום שלא יעלה על
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הגמול השנתי הקבוע לחברה בדרגה ה' ,לרבות החלטות ללא התכנסות והחלטות
באמצעי תקשורת או על הגמול השנתי הקבוע לחברה בדרגה ה' ,לפי הנמוך ,כשהם
צמודים למדד המחירים לצרכן ,כאמור בתקנות הגמול .לסכומים אלה יתווסף מע"מ
כחוק .ביום  7בנובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה האם -מנורה
מבטחים החזקות ,את מינויו של ה"ה חיים אהרון כדח"צ גם במנורה מבטחים החזקות.
.4

ביום  24בנובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות האמורות
להלן) :א( תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף  20לעיל; ) (2לאשר מתן ,מעת לעת ,של
כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אחרים אשר כיהנו ,מכהנים
ויכהנו בחברה בעבר ,בהווה ובעתיד ,למעט ה"ה ערן גריפל וגרשון גורביץ )קרוביו של
בעל השליטה(; ) (3להעניק התחייבות לשיפוי חדשה לקרוביו של בעל השליטה ,ה"ה
גרשון גורביץ וערן גריפל המכהנים כנושאי משרה בחברה ,כמפורט בסעיף  11.1.6לעיל;
) (4להעניק מתן הסכם שיפוי לקרובו של בעל השליטה ,ה"ה ערן גריפל המכהן )בנוסף
להיותו נושא משרה בחברה( כיו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן:
"מנורה פנסיה"( ,כמפורט בסעיף  11.1.7לעיל.

 .22החלטות החברה )תקנה 29א(
)(1

אישור פעולות לפי סעיף  255לחוק החברות :אין.

)(2

פעולה לפי סעיף )254א( לחוק החברות אשר לא אושרה :אין.

)(3

עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  (1)270לחוק החברות:

)(4

.1

ביום  30במרס  2011החליט דירקטוריון החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת
ביום  22במרס  ,2011לאשר כעסקה חריגה תשלום מענקים לנושאי משרה בחברה בגין
שנת  .2010בהתאם לאישור הדירקטוריון וועדת הביקורת כאמור לעיל ,הוענק מענק
בסך  1,000אלפי ש"ח למר ארי קלמן )בנוסף למענק ההסכמי בסך של כ 654 -אלפי
ש"ח ,כמפורט בסעיף )21ג() (1לעיל( ,מענק בסך של  1,700אלפי ש"ח למר יוני טל ,מענק
בסך של  750אלפי ש"ח למר שי קומפל ,מענק בסך של  2,000אלפי ש"ח למר מנחם
הרפז ,מענק בסך של  750אלפי ש"ח למר יהודה בן אסאייג.

.2

ביום  21ביולי  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון ביום  20וביום  21ביולי  ,2011בהתאמה ,את השתתפות החברה
בחבות מס נוספת של מר קלמן .לפרטים ראו סעיף )21ג() (2לעיל.

פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח:
.1

ביום  29באוגוסט  2010אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה חידוש פוליסת
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת  (1.8.2010-31.7.2011) 2010-2011בחברה
ובחברות בנות שלה .לפרטים ראו סעיף  11.1.2לעיל.

.2

ביום  24במרס  2011אישרר דירקטוריון החברה רכישת פוליסת מטריה נוספת בגבול
אחריות בסך של  30מיליון דולר נוספים ,לתקופה שמיום  22.2.2011ועד ליום 21.2.2012
בחטיבת מנורה מבטחים ביטוח ,לרבות עבור בעל השליטה וקרוביו .לפרטים ראו סעיף
 11.1.3לעיל.

.3

ביום  3באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה )בהמשך לאישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון מיום  25ומיום  28באוגוסט  ,2011בהתאמה( הארכת פוליסת
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה )לרבות הרובד כמפורט בסעיף  (2)(4)22לעיל( לתקופה
שבין  1.8.2011-21.8.2011וכן חידוש הפוליסה לתקופה שבין .22.8.2011-31.7.2012
לפרטים ראו סעיף  11.1.4לעיל.

.4

ביום  3באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות בעסקת מסגרת
לפיה ניתן לאשר את חידוש הפוליסות הנזכרות לעיל ,כחלק מחטיבות הקבוצה ,מדי
שנה ,וזאת לתקופה של שנתיים מעבר לשנת הבסיס .לפרטים ראו סעיף  11.1.5לעיל.

.5

ביום  24בנובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת והדירקטוריון מיום  21ומיום  24בנובמבר  ,2011בהתאמה ,לאשר מתן ,מעת
לעת ,של כתבי פטור והתחייבות לשיפוי חדשים לדירקטורים ונושאי משרה אחרים
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אשר כיהנו ,מכהנים ויכהנו בחברה בעבר ,בהווה ובעתיד )למעט ה"ה ערן גריפל וגרשון
גורביץ )קרוביו של בעל השליטה(( בנוסח שאישר הדירקטוריון .כתבי הפטור
וההתחייבות לשיפוי החדשים נועדו להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם שניתן
לנושאי המשרה בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום  28בדצמבר ,2006
והכל בהתאם למותר על פי הדין ,ובכפוף לכך שבכל מקרה ,סך השיפוי לא יעלה
במצטבר לאירועים שונים על  25%מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה
ערב מתן השיפוי.
.6

ביום  24בנובמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתבי התחייבות
לשיפוי חדשים לקרוביו של בעל השליטה ,ה"ה גרשון גורביץ וערן גריפל ,לפרטים ראו
סעיף  ,11.1.6וכן אישרה הענקת הסכם שיפוי לקרובו של בעל השליטה ,מר ערן גריפל
המכהן )בנוסף להיותו נושא משרה בחברה( גם כיו"ר דירקטוריון מנורה פנסיה,
לפרטים ראו סעיף  11.1.7לעיל.

מוטי רוזן
מנהל כללי

ארי קלמן
יו"ר דירקטוריון

תל אביב 29 ,במרס2012 ,
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הצהרת אקטואר ביטוח חיים
פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים חברה לביטוח להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן
בביטוח חיים עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( מנורה מבטחים חברה
לביטוח ליום  31דצמבר  2011כפי שמפורט להלן.
אני משמשת אקטוארית ממונה בביטוח חיים של המבטח ממרץ  .2009אינני בעלת עניין במבטח
או בן משפחה של בעל עניין במבטח.
פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1חוות הדעת האקטוארית
לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני
השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי
את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן
נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.
לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי
המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על
ההפרשות.
בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניין הבא:
ההפרשה שחושבה בגין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מובילה ,חושבה כחלק היחסי של
מנורה מבטחים בהפרשה שחושבה על ידי המבטחים המובילים.

 . 2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א .בנספח ב' )טופס 12א' ו12ב'( מפורטים סכומי ההפרשות ,באלפי  ,₪הן ברמת הברוטו והן
ברמת השייר.
 .1הפרשה לתביעות תלויות )תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן ,בין אם אושרו ובין
אם לאו ,למעט תביעות המשולמות כקצבאות כגון :סיעודי ,אכ"ע והכנסה למשפחה(
וההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן )כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח
טרם קיבל דיווח( –
Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated
)and Unallocated Loss Adjustment Expenses (Including IBNR
 .2הפרשה )עתודה( הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים בנפרד ,לרבות –
א .עתודה לתכנית עם צבירה;

1

ב .הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה
מיועדת למתן כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר ,כגון :הפרשה בגין פרמיה
קבועה ,ברות ביטוח והמשכיות;
 .3חלק העתודה בגין תביעות בתשלום ,לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון :סיעודי,
אכ"ע והכנסה למשפחה.
 .4הפרשה בגין השתתפות ברווחים.
 .5השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה.
 .6אחר  -הפרשות נוספות לפי הוראות המפקח ,כגון :הפרשה בגין עתודה להשלמה ),(DAC
השלמת העתודה לפוליסות גמלא.
ב .השפעת השינויים המפורטים בהמשך על ההפרשות ,באלפי  ,₪הן ברמת הברוטו והן
ברמת השייר.
א .עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון –
סכום ההתאמה של ההפרשות ,אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה
לבין הנחות בסיס ההפרשה.
ב .עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון  -סכום
ההתאמה של ההפרשות ,אשר נובע משינויים בהנחות ,בשיטות או ברמת
הפרמיה הצפויה להיגבות ,ומתיקונים אחרים.
פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהירה ומאשרת כי בענף ביטוח חיים:
 .1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א –  1981והתקנות
לפיו;
ב.הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;
ג.כללים אקטוארים מקובלים.
 .2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים
ומספקים ,וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 .3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי
ובהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 .4ההפרשות המפורטות בפרק ב' ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח חיים ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
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פרק ד' – הערות והבהרות
 .1הערות
פירוט סוגי עתודות הביטוח והשיטות לקביעתן מופיעים בביאור ניהול סיכונים לדוחות הכספיים.
הטבלאות בנספחים להלן נערכו עפ"י הנחיות המפקח על הביטוח ,והרכב הנתונים בהם אינו
בהכרח תואם להרכב הנתונים המופיע בדוחות הכספיים ובביאורים של החברה .
סעיף הפרשה בגין השתתפות ברווחים מתייחסת לפוליסות קולקטיביות .הפרשה זאת נרשמת
במאזן בסעיף זכאים ולא בעתודות ביטוח חיים.
בעתודה המיוחדת להשלמה בפוליסות קצבה שיעורי הריבית השונים עודכנו לפי שיעורי ריבית
חסרות סיכון שפורסמו ,נכון לסוף שנת .2011
כבכל שנה ,אנחנו בודקים את מידת התאמת התביעות התלויות )כולל תביעות בתשלום ו(IBNR-
מול ההתפתחות בפועל ועדכנו את גורמי הכפלה.
 .2שינויים והתאמות מהותיים
לא היו שינויים מהותיים.
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רגינה חייקין

תאריך

שם האקטואר

3

חתימה

טופס 12א' תביעות תלויות ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -ברוטו
ליום:

שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ
)באלפי (₪

1
2
2א1
2א2
2א3
2א4
2ב
3
4

1000
2000
2110
2120
2130
2140
2200
3000
4000

5

5000

6
7

 6000אחר
 7000עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
 (1כיסויים אחרים ,לרבות :נכויות ,כפל תאונה וכד'
8א
השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים
שינויים בהנחות
8ב1
השפעת התאמת
שינויים בשיטות
8ב2
ההפרשות בגין עסקים
הבדלים בגובה הפרמיה
8ב3
קיימים
שינויים אחרים
8ב4

תביעות תלויות
עתודה )סה"כ שורות 2א 1עד (6
פוליסות הכוללות מרכיב פוליסות שהונפקו עד שנת 1990
חסכון )לרבות נספחים( פוליסות שהונפקו בין השנים 1991-2003
לפי מועד הנפקת
פוליסות שהונפקו לאחר שנת 2004
הפוליסה:
סה"כ )2א 1עד 2א(3
פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום
השתתפות ברווחים
השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה

31/12/2011

חסכון טהור או מרכיב
החיסכון בפוליסות
חסכון וסיכון מוות )קלאסי,
סה"כ
)עדיף ,מסלול(
מסורתי(
מבטיח
מבטיח
משתתף
תשואה
משתתף
תשואה
2ב
2א
1ב
1א
144,229
8,869
1,459
2,111
4,735
10,251,500 1,540,266
1,373,973 2,433,856 16,852,523
49,178 1,482,974
0 2,138,883 3,692,637
6,671,832
0
1,265,018
0 8,008,859
3,423,669
1,864
0
0 3,617,222
10,144,679 1,484,838
1,265,018 2,138,883 15,318,718
456,886
0
0
0
0
886,596
0
0
103,905
282,758
10,808
0
0
0
0

סיכון מוות טהור או
מרכיב סיכון מוות
בפוליסה
פרט
3א
52,327
25,728
1,967
2,799
11,209
15,976
9,753
0
0

אכ"ע

סיעודי
פרט
5א

קבוצתי
3ב
4,336
7,078
0
0
0
0
5,666
0
1,412

0
774,008
19,031
63,643
180,477
263,151
49,671
451,886
9,300

0
442,027
603
5,566
0
6,169
389,683
46,175
0

4

כיסויים
קבוצתי אחרים (1
6
5ב
70,392
0
278
3,808
2
0
0
0
2
0
4
0
274
1,839
0
1,872
0
97

0
0
179,514
0

0
0
12,215
0

0
0
5,051
0

0
0
55,427
0

0
0
106,821
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-6,902
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
-6,902
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18/03/2012

תפקיד :1

אקטוארית ממנוה ביטוח חיים שם האקטואר : 1

תאריך :

רגינה חייקין

חזרה

טופס 12ב' תביעות תלויות ,עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל  -בשייר
ליום:

שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ
)באלפי (₪

1
2
2א1
2א2
2א3
2א4
2ב
3
4
5

תביעות תלויות
עתודה )סה"כ שורות 2א 1עד (6
פוליסות הכוללות מרכיב פוליסות שהונפקו עד שנת 1990
חסכון )לרבות נספחים( פוליסות שהונפקו בין השנים 1991-2003
לפי מועד הנפקת
פוליסות שהונפקו לאחר שנת 2004
הפוליסה:
סה"כ )2א 1עד 2א(3
פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
חלק העתודה בגין תביעות בתשלום
השתתפות ברווחים
השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה

6
אחר
7
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
 (1כיסויים אחרים ,לרבות :נכויות ,כפל תאונה וכד'
8א
השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים
שינויים בהנחות
8ב1
השפעת התאמת
שינויים בשיטות
8ב2
ההפרשות בגין עסקים
הבדלים בגובה הפרמיה
8ב 3קיימים
שינויים אחרים
8ב4

31/12/2011

חסכון טהור או מרכיב
חסכון וסיכון מוות )קלאסי,
החיסכון בפוליסות
סה"כ
מסורתי(
)עדיף ,מסלול(
מבטיח
מבטיח
משתתף
תשואה
משתתף
תשואה
2ב
2א
1ב
1א
124,851
8,869
1,459
1,897
4,175
10,250,954 1,540,145
1,373,871 2,433,683 16,573,007
49,174 1,482,853
0 2,138,710 3,691,697
6,671,290
0
1,264,915
0 7,999,831
3,423,669
1,864
0
0 3,613,883
10,144,133 1,484,718
1,264,915 2,138,710 15,305,411
296,376
0
0
0
0
780,898
0
0
103,905
282,758
10,808
0
0
0
0

סיכון מוות טהור או
מרכיב סיכון מוות
בפוליסה
פרט
3א
47,510
25,728
1,967
2,799
11,209
15,976
9,753
0
0

אכ"ע

סיעודי
פרט
5א

קבוצתי
3ב
4,273
7,078
0
0
0
0
5,666
0
1,412

0
686,144
18,677
58,474
177,138
254,288
44,612
377,944
9,300

0
251,733
316
2,352
0
2,668
234,342
14,724
0

4

כיסויים
קבוצתי אחרים (1
6
5ב
56,668
0
278
3,393
2
0
0
0
2
0
4
0
274
1,729
0
1,567
0
97

0
0
179,514
0

0
0
12,215
0

0
0
5,051
0

0
0
55,427
0

0
0
106,821
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-289
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
-289
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי
פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן
בענפי ביטוח כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( מנורה מבטחים ביטוח
בע"מ ליום  31דצמבר  2011כפי שמפורט להלן.
הריני שכיר של חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ומשמש כאקטואר הראשי משנת  .2001למיטב
ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח ,ולא
עם חברה הקשורה למבטח או גורם אחר המספק שירותים למבטח.
פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1היקף חוות הדעת האקטוארית
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי
המבטח .בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות
לצורכי הדוחות הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את
הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים.
בחנתי את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות
המפורטות בסעיף  2להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף  1לפרק ג' להלן.
לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע
בדבר הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות
התשלום של מבטחי המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות
של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.
בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
 (1ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( ,נעשתה תוך התבססות על
חישוב שנעשה ע"י ה"פול".
 (2ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל בוצעה
על ידי ,לפי ניסיון של חלקנו בעסקים אלה.
 (3אין הפחתה בגין העדר מתאם בין הענפים השונים בהפרשה.

 . 2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א .הסכומים באלפי ש"ח

 (1הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן
א( ענפים סטטיסטיים

ליום  31דצמבר 2011
שייר
ברוטו

אובדן רכוש
מקיף דירות
בנקים למשכנתאות
בתי עסק
רכב רכוש
ביטוח הנדסי
רכב חובה )(1
אחריות מעבידים
צד שלישי
אחריות מקצועית למעט אחריות נושאי משרה ודירקטורים
אחריות המוצר
כלי טייס ושייט ומטענים בהובלה

53,916
21,091
1,598
14,271
145,604
57,908
1,275,172
220,693
124,890
74,491
28,341
78,048

1,524
9,196
1,135
8,407
89,863
12,941
1,157,972
191,221
109,725
57,870
23,181
1,070

סה"כ ענפים סטטיסטיים

2,096,023

1,664,105

2,524

1,866

2,098,547

1,665,971

 (2הוצאות עקיפות )(3

66,777

66,777

 (3הפרשה לפרמיה בחסר:
רכב חובה
רכב רכוש
מקיף דירות

0
27,957
0

0
22,545
0

2,193,281

1,755,293

ב( ענפים שאינם סטטיסטיים )(2

סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים

סה"כ תביעות תלויות ,הפרשה לפרמיה בחסר והפרשה לתביעות
אקסס ברכב חובה של שומרה המחושבות לפי הערכה אקטוארית

) (1ראה הערה בפרק ד ,סעיף 4
) (2ענפים שאינם סטטיסטיים :סיכונים מיוחדים ודמי מחלה
ענפים שלא נכללו בהערכה האקטוארית :ענף אחריות נושאי משרה ודירקטורים
) (3למעט בנקים למשכנתאות וכלי שייט וטייס ; התביעות אינן מסולקות בחברה.

פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בכל הענפים למעט אחריות נושאי משרה ודירקטורים:
 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים להלן ,והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א –  1981והתקנות לפיו;
ב .הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;
ג .כללים אקטוארים מקובלים.
 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים
ומספקים ,וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי
ובהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א(1.א( ,בגין הענפים הסטטיסטיים )אובדן רכוש,
מקיף דירות ,בתי עסק ,בנקים למשכנתאות ,רכב רכוש ,ביטוח הנדסי ,רכב חובה,
אחריות מעבידים ,אחריות צד שלישי ,אחריות מקצועית למעט אחריות נושאי משרה
ודירקטורים ,אחריות המוצר ,כלי טיס ,כלי שיט ,מטענים בהובלה( מהוות לפי מיטב
ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות,
המוגדרות לעיל ,בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 5ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א(1.ב( ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה
הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטיים והלא
סטטיסטיים במקובץ ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 6ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף .2א ,2.מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה
הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות עבור כל שנות
החיתום ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 7ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א ,3.מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה
הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר )ככל שקיימת פרמיה בחסר(
בענפים שפורטו ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
פרק ד' – הערות והבהרות
 .1אומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים
מותנים .יתר על כן ,אומדנים בגין עתודות עבור תביעות תלויות והוצאות יישובן נגזרים,
בדרך כלל ,מניתוח נתונים היסטוריים ,בעוד אירועים או סביבות עתידיים שונים לעיתים
קרובות מהעבר .גם כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום
העתודה הנקוב הינו סביר ,הרי הסכום הממשי שיידרש ליישוב התביעות התלויות עשוי
להיות שונה באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב .לאחרונה פרסמה אגודת האקטוארים
תקן להערכה אקטוארית לתביעות תלויות ,כולל עקרונות וכללי מקצוע בנוגע להערכת
התביעות התלויות ,לרבות התייחסות להיוון ,תיעוד ,גילוי והצהרת האקטואר לגבי עתודות
אלו .ההערכות האקטואריות מבוססות על העקרונות וכללי מקצוע אלו.
 .2לא הערכתי את ענף אחריות נושאי משרה ודירקטורים ,זאת מאחר והניסיון אינו מתאים
לביסוס הערכה אקטוארית.
 .3בענף כלי טיס והיהלומים נעשתה הפרשה ל IBNR-בלבד.
 .4ענף הרכב החובה כולל הפרשה לביטוח משנה בו חברת מנורה מבטחים ביטוח מבטחת את
חברת הבת שומרה ע"ס  3,973אל"ש.

 18מרץ 2012
תאריך

אקטואר ראשי
תפקיד

אברהם לוונגליק

_________

שם האקטואר

חתימה

הצהרת אקטואר ביטוח בריאות
פרק א' – זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים חברה לביטוח להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בביטוח
בריאות עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן – ההפרשות( מנורה מבטחים חברה לביטוח ליום 31
בדצמבר  2011כפי שמפורט להלן.
הנני שכיר של חברת מנורה מבטחים ומשמש כאקטואר הראשי משנת  .2001למיטב ידיעתי אין לי קשרים
עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח ,ולא עם חברה הקשורה למבטח או
גורם אחר המספק שירותים למבטח.
פרק ב' – היקף חוות הדעת האקטוארית
 . 1נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א.

ב.
ג.
ד.

ה.

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני
השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי
את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן
נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.
לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי
המשנה .בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על
ההפרשות.
בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
 (1הפרשות בגין עסקים נכנסים מביטוח ישיר איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ ,אשר הוערכו על
ידי אקטואר חברה זו .לעניין זה" ,עסקים נכנסים" כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי
הביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי( ,התשמ"ה.1984 -
 (2ביטוחים משותפים בהם אין החברה מובילה  -אין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה
מבטחת מובילה בענפים שהוערכו.

 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
א.
תת הענף:

פוליסות פרט
שייר
ברוטו

פוליסות קבוצתיות
שייר
ברוטו

א .1.הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן ,באלפי ש"ח
עסקים המדווחים בביטוח חיים:
הוצאות רפואיות
מחלות קשות
תאונות אישיות
סה"כ

673
24,372
2
25,047

250
8,958
2
9,210

211
0
211

211
0
211

עמוד  1מתוך 4

תת הענף:
עסקים המדווחים בביטוח כללי:
הוצאות רפואיות
שיניים
תאונות אישיות
נסיעות לחו"ל
סה"כ

פוליסות פרט
שייר
ברוטו
35,654
130
6,212
323
42,319

14,415
130
868
38
15,451

פוליסות קבוצתיות
שייר
ברוטו
5,845
4,511
כלול בפרט
כלול בפרט
10,356

5,623
4,511
כלול בפרט
כלול בפרט
10,134

א .2.ההפרשה להוצאות עקיפות לישוב התביעות ,באלפי ₪
עסקים המדווחים בביטוח חיים:
הוצאות רפואיות
מחלות קשות
תאונות אישיות
סה"כ

10
233
0
243

10
233
0
243

0
3
0
3

0
3
0
3

עסקים המדווחים בביטוח כללי:
הוצאות רפואיות
שיניים
תאונות אישיות
נסיעות לחו"ל
סה"כ

849
3
223
10
1,085

849
3
223
10
1,085

134
68
כלול בפרט
כלול בפרט
202

134
68
כלול בפרט
כלול בפרט
202

א .3.ההפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח ). (Contract Reserve
עסקים המדווחים בביטוח חיים:
הוצאות רפואיות
מחלות קשות
תאונות אישיות
סה"כ

35,163
21,810
123
57,096

עסקים המדווחים בביטוח כללי:
הוצאות רפואיות
שיניים
תאונות אישיות
נסיעות לחו"ל
סה"כ

96,456
1
0
0
96,457

35,163
21,808
123
57,094

27,656
1
284
0
27,941

0
9
0
9

3,084
1,501
כלול בפרט
כלול בפרט
4,585

0
9
0
9

3,084
1,501
כלול בפרט
כלול בפרט
4,585

עמוד  2מתוך 4

תת הענף:

פוליסות פרט
שייר
ברוטו
א .4.ההפרשה בגין השתתפות ברווחים .

עסקים המדווחים בביטוח חיים:
מחלות קשות
סה"כ

-

עסקים המדווחים בביטוח כללי:
הוצאות רפואיות
שיניים
תאונות אישיות
נסיעות לחו"ל
סה"כ

-

-

-

פוליסות קבוצתיות
שייר
ברוטו

201
201

2
כלול בפרט
כלול בפרט
2

201
201

2
כלול בפרט
כלול בפרט
2

פירוט השפעת השינויים המפורטים להלן על סכומי ההפרשות:
פרק ג' – חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בתת ענפי הבריאות הבאים :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
.1

.2
.3
.4

הוצאות רפואיות .
מחלות קשות .
שיניים .
תאונות אישיות.
נסיעות לחו"ל.

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בתאם להוראות ,להנחיות ולכלים המפורטים להלן,
והכל כתוקפם ביום הדו"ח הכספי:
א .הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א 1981 -והתקנות לפיו;
ב .הוראות המפקח על הביטוח;
ג .כללים אקטואריים מקובלים.
לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים ,וכי
ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם
להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
ההפרשות המפורטות בפרק ב' ,מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות
המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתת ענפי הבריאות שפורטו לעיל ,כתוקפם
ביום הדוח הכספי.

עמוד  3מתוך 4

פרק ד' – הערות והבהרות
 .1הערות
 .1אומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים
מותנים .גם כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום העתודה
הנקוב הינו סביר ,הרי הסכום הממשי שיידרש למלא את ההתחייבויות עשוי להיות שונה
באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב.
 .2ענף עובדים זרים הינו ענף במסגרת קיפטיציה ואין לענף הערכה אקטוארית.
 .3בענף נסיעות לחו"ל נעשתה הפרשה אקטוארית ל IBNR-בלבד.
 .4לא ניתן היה להפריד בין הקולקטיבים לפוליסות הפרט בענפי תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל,
ולפיכך הנתונים נכללו בעמודת פוליסות הפרט.
 .5למרות שהחברה דווחה לראשונה על מגזר בריאות נפרד ,דו"ח זה מתייחס לענפי הביטוח
בדומה לשנים עברו ובהתאם להנחיות הפיקוח בחוזר הערכה אקטוארית בביטוח בריאות,
מספר .2005-10
 .6עדכנו חישוב העתודה לפרמיה בחסר בענף הוצאות רפואיות המדווח בביטוח כללי ,ובעיקר
שיעורי הביטולים והוצאות התחזוקה .ההשפעה של השינויים אלו היתה עליה של  14.9מל"ש
ברמת הברוטו ו 2.4-מל"ש ברמת השייר.
 18מרץ 2012
תאריך

אקטואר ראשי
תפקיד

אברהם לוונגליק
שם האקטואר

___________
חתימה

עמוד  4מתוך 4
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פרק ה' – הצהרות אקטואר

הצהרות אקטוארים
הצהרת אקטואר  -ענפי ביטוח כללי )למעט ענף רכב חובה(
הצהרת אקטואר  -ענף רכב חובה
הצהרת אקטואר  -ביטוח בריאות
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הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי )למעט ענף רכב חובה(
מצ"ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות.
הצהרה זו אינה כוללת את ענף רכב חובה ,עבורו קיימת הצהרה נפרדת.

פרק א' – )הצהרת אקטואר( זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן" :שומרה"( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'
להלן בענפי ביטוח כללי )למעט ענף רכב חובה( עבור הדוחות הכספיים של שומרה )להלן" :ההפרשות"( ליום
 ,31.12.2011כפי שמפורט להלן:
הנני עובד שומרה .בחודש יולי  2007מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי )למעט ענף ביטוח חובה(.
למיטב ידיעתי ,אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה .אין לי קשר עסקי עם בעל עניין
בשומרה או עם בן משפחה של בעל עניין בשומרה ,לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם
חברה הקשורה לשומרה.

פרק ב' – )הצהרת אקטואר( היקף חוות הדעת האקטוארית
 .1נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית

א.

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני
השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.

ב.

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי את
מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף 2
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד.

לצורך חישוב השייר ,ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה בשומרה מידע בדבר הסדרי
ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה.
בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.

ה.

בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
 (1ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( או בגין עסקים נכנסים – לא רלוונטי.
 (2ההפרשה שחושבה עבור כל הביטוחים המשותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל )היו כאלה
עד שנת חיתום  2001בלבד( ,חושבה על ידי המבטחים המובילים והועברה לידיי.
 (3לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים.
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 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
ליום  31דצמבר 2011
ברוטו )אלפי (₪

שייר )אלפי (₪

א .1.הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן
)כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח(
א( .ענפים סטטיסטיים:
ביטוח רכב מנועי – רכוש )עצמי וצד שלישי(
ביטוח מקיף לדירות
ביטוח מפני אחריות מעבידים
ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח מקיף לבתי עסק
סה"כ ענפים סטטיסטיים
ב( .ענפים שאינם סטטיסטיים

)(1

סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים

52,146
4,307
15,693
16,951
3,844
92,941

51,842
1,711
13,022
11,616
1,315
79,506

687

65

93,628

79,571

)(2

א .2.הוצאות עקיפות
סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטים

1,796

א .3.הפרשה לפרמיה בחסר:
ביטוח רכב מנועי – רכוש )עצמי וצד שלישי(
ביטוח מקיף לדירות

לא נדרש להצהיר
לא נדרש להצהיר

1,796

0
0

סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר
95,424

המחושבות לפי הערכה אקטוארית

81,367

) (1ענפים שאינם סטטיסטיים :ביטוח הנדסי ,ביטוח קבלנים ,ביטוח יהלומים ,הגנה משפטית.
) (2ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום.

ה3-

דוח תקופתי לשנת 2011

פרק ה' – הצהרות אקטואר

פרק ג' – )הצהרת אקטואר( חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בענפים הבאים )כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח( ,התשמ"ה -
:(1985


ביטוח רכב מנועי  -רכוש )עצמי וצד שלישי(  -סעיף )1א().(9



ביטוח מקיף לדירות  -סעיף )1א().(12



ביטוח מפני אחריות מעבידים  -סעיף )1א().(7



ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי  -סעיף )1א().(14



ביטוח מקיף לבתי עסק  -סעיף )1א().(12

 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים להלן,
והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

א.

הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א –  1981והתקנות לפיו;

ב.

הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;

ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים ,וכי
ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות,
להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
 . 4ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א(1.א( בגין הענפים הסטטיסטים :ביטוח רכב מנועי  -רכוש ,ביטוח
מקיף לדירות ,ביטוח מפני אחריות מעבידים ,ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח מקיף לבתי
עסק  -מהוות ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות
התלויות ,המוגדרות לעיל ,בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד ,כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 5סך ההפרשות המפורט בפרק ב' סעיף .2א(1.ב( מהווה ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטים והלא סטטיסטים במקובץ ,כתוקפם
ביום הדוח הכספי.
 . 6ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף .2א (2.מהווה ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,רזרבה הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות עבור פוליסות שהונפקו בכל שנות החיתום,
כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 . 7ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף .2א (3.מהוות ,לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה ,הולמת לכיסוי
התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר )ככל שקיימת פרמיה בחסר( בענפים שפורטו,
כתוקפם ביום הדוח הכספי.

ה4-

דוח תקופתי לשנת 2011

פרק ה' – הצהרות אקטואר

פרק א'  -הצהרת אקטואר  -ענף רכב חובה
מצ"ב הצהרת אקטואר בענף רכב חובה בלבד הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות.

פרק א' – )הצהרת אקטואר( זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן" :שומרה"( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'
להלן ,בענף ביטוח רכב חובה עבור הדוחות הכספיים של שומרה )להלן" :ההפרשות"( ליום  ,31.12.2011כפי
שמפורט להלן.
הריני עובד של חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ומשמש כאקטואר ראשי בחברה זו החל מינואר .2001
החל מאוגוסט  2010מוניתי לתפקיד אקטואר ממונה בענף רכב חובה בשומרה.
למיטב ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם אף אחד מהמבטחים הנ"ל ולא עם בן משפחה של בעל עניין
אצל המבטחים הנ"ל ,ולא עם חברה הקשורה למבטחים הנ"ל או גורם אחר המספק שירותים למבטחים הנ"ל.

פרק ב' – )הצהרת אקטואר( היקף חוות הדעת האקטוארית
.1

נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
.1

.2
.3
.4
.5

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח .בקשותיי
לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים .בחנתי
את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס
הדוח ולנתוני השנים הקודמות.
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי את
מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף 2
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים
בסעיף  1לפרק ג' להלן.
לצורך חישוב השייר ,ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי
ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה.
בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.
בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
א .ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )להלן " -הפול"( ,נעשתה תוך התבססות על חישוב
שנעשה ע"י אקטואר ה"פול".
ב .אין לחברה ביטוחים משותפים עם חברות אחרות בענף רכב חובה.
ג .לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים.
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 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית

ליום  31דצמבר 2011
ברוטו )אלפי (₪

שייר )אלפי (₪

א .1.הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות
הנובעות מהן )כולל הפרשה לתביעות שעליהן
המבטח טרם קיבל דיווח(
ענפים סטטיסטיים:
רכב חובה

658,211

589,091

סה"כ ענפים סטטיסטיים

658,211

589,091

ענפים שאינם סטטיסטיים
658,211

סה"כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים
א .2.הוצאות עקיפות
רכב חובה
א .3.הפרשה לפרמיה בחסר:
רכב חובה

17,736

589,091

17,736
0

סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר
675,947

המחושבות לפי הערכה אקטוארית
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הצהרת אקטואר  -ביטוח בריאות
מצ"ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות.

פרק א' ) -הצהרת אקטואר( זהות האקטואר
נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ )להלן" :שומרה"( להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב'
להלן בביטוח בריאות עבור הדוחות הכספיים של שומרה )להלן" :ההפרשות"( ליום  ,31.12.2011כפי שמפורט
להלן.
הנני עובד שומרה .בחודש מרץ  2005מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי )למעט ענף ביטוח חובה(.
למיטב ידיעתי ,אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה .אין לי קשר עסקי עם בעל עניין
בשומרה או עם בן משפחה של בעל עניין בשומרה ,לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם
חברה הקשורה לשומרה.

פרק ב' ) -הצהרת אקטואר( היקף חוות הדעת האקטוארית
 .1היקף חוות הדעת האקטוארית

א.

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח ,הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות
הכספיים .בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני
השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.

ב.

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים .בחנתי את
מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ג.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי ,וכן השיטות להערכת ההפרשות בענפים המפורטים
להלן נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיפוטי המקצועי ,וזאת בכפוף להוראות ,להנחיות ולכללים
המפורטים בסעיף  1לפרק ג' להלן.

ד.

לצורך חישוב השייר ,ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי
ביטוח המשנה של המבטח ,יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה.
בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.

ה.

בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:
(1

הפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים – אין לחברה עסקים נכנסים.

(2

הפרשה שחושבה עבור תת ענף תאונות אישיות ,תת ענף בו לחברה פוליסות משותפות
שמקורן בביטוחים קבוצתיים )שנערכו עד שנת  2000בלבד( ,הוערכה על ידי המבטחים
המובילים והועברה לידיי.
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פרק ה' – הצהרות אקטואר

 .2נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית
ליום  31דצמבר 2011
אלפי ש"ח
ברוטו

שייר

א .1.הפרשה לתביעות תלויות )תביעות שאירעו אך טרם
שולמו במלואן ,בין אם אושרו ובין אם לאו( וההוצאות
הישירות הנובעות מהן )כולל הפרשה לתביעות שעליהן
המבטח טרם קיבל דיווח(
א( .תת ענף הבריאות תאונות אישיות:
ביטוחי פרט
ביטוח קבוצתי
סה"כ תת ענף הבריאות תאונות אישיות
א .2.הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב התביעות
ביטוחי פרט
ביטוח קבוצתי

2,203
196

220
186

2,399

406

)(1

)(2

א 3.הפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח
הפרשה בגין פרמיה בחסר
סה"כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר
המחושבות לפי הערכה אקטוארית

54
0

54
0

לא נדרש להצהיר

0

2,453

460

) (1ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום.
) (2ללא הפרשה להוצאות עקיפות מכיוון וניהול התביעות אינו מתבצע בחברה.
א .4.לא בוצעה הפרשה בגין השתתפות ברווחים  -הנ"ל לא נמצא בתנאי הפוליסות.

פרק ג' )הצהרת אקטואר(  -חוות הדעת
אני מצהיר ומאשר כי בתת ענף הביטוח תאונות אישיות:
 . 1הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות ,להנחיות ולכללים המפורטים להלן,
והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

א.

הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א  1981 -והתקנות לפיו;

ב.

הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;

ג.

כללים אקטוארים מקובלים.

 . 2לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב' ,הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים ,וכי
ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.
 . 3ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי ,לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות,
להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.
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