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ובהתאם  
חילו את 
ם מאופי 
 לחוזרים 

 גם מידע 
לתי וודאי 
ת החברה 
הותי מן 
לים מידע 
 סבורה", 
ים. מידע 
לעדכן או 

המחייבים 

 כן צוין 

שלם ביום 

 

(בשמה  מ

(בשמה  מ

 במפורש 

ת לקרנות 
 שנחתמו 

  ;מים

עבור מל 

או לכיסוי 

 1998-תשנ"ח
, אשר ה2014

ים המתחייבי
וכן בהתאם 

ילותה, כולל 
הינו מידע בל
ל את הערכות
ות באופן מ
קטעים המכיל
רה/הקבוצה
יסוחים אחרי
ה מתחייבת ל

ם המלאים וה

א אםם, אל

ם פנסיה הוש

  בע"מ; זקות

ות גמל בע"מ

בע"מוגמל ה 

  טתה;

תמע או צוין

חת המונפקות
הסכמים  קף

דמ לרבותיסה 

מית בקופת ג

מי רישום, א

 וחשבון), הת
4-13ומס'  20

טחים, בשינויי
 האמורות, ו

ה ותחומי פעי
ה פני עתיד ה
ם הדוח וכולל
 להיות שונו
ניתן לזהות ק
ריכה", "החב
יופיע גם בני
. החברה אינה

  לידיעתה. 

חיים. התנאים
  י העניין.

רשומה לציד

נורה מבטחים

החזמבטחים 

ם ניהול קופו

מבטחים פנסי

בנות שבשליט

 אם כן משת

שואה מובטח
ומתו, 1962-ג

 לתנאי הפולי

פנסיה או עמ

בטח, כגון: דמ

ח (פרטי דין
010-1-4 , מס'

, על מבט197
לפי התקנות

חותה ועסקיה
. מידע צופ19

במועד פרסום
פועל עשויות
ם מסוימים, נ
הקבוצה מער
כי מידע זה 
בו הוא נכתב.
כאמור יגיע ל

סויים ביטוח
או תקנון, לפי

  ת.

המשמעות הר

  עקיפין;

  "מ;

 מיזוגה אל מ

מנורה האם, 

ת המהנדסים
  מ);

מנורה מ - "מל
;  

  "מ;

והחברות הבמ 

ליטתה, אלא

ות בעלות תש
טוח), התשכ"ג

בטח בהתאם 

עסיק) בקרן 
 

הוצאות המב

  2 - א 

 עסקי ביטוח
,2007-1-1מס' 

70-ם), התש"ל
ה מהנדרש ל

   

ברה, התפתח
968- התשכ"ח

ימת בחברה ב
התוצאות בפ
ע זה. במקרים
ון: "החברה/ה
ה, אך ייתכן כ
 ורק למועד ב
קשר למידע כ

רי ביטוח וכי
זה ביטוח ו/א

, כמקשה אח

ם הבאים, ה

מישרין או בע

 גיוס הון בע"

(אשר   בע"מ

החברה ה -" ם

חים והסתדרו
הנדסים בע"מ

ם פנסיה וגמ
;)31.12.13ום 

"בע) 2005( ים

בע"מהחזקות 

חברות שבשל

יות לא סחיר
(חברות ביט 

ח לשלם למב

ר, עצמאי ומע
  לפי העניין;

טח לכיסוי ה

 הפיקוח על
מ, 2006-1-3' 

פתיים ומידיים
ת פירוט שונ
ח מעת לעת. 

יאור החבק בת
 ניירות ערך, 
פורמציה הקיי
סום הדוח. ה
מעות ממידע
ת מילים כגו
וי/ה" וכדומה
ה מתייחס אך
סף או שונה ב

של מוצר ציתי
ליסה ו/או חו

על כל חלקיו,

ינה לקיצורים

  בע"מ; וח

שבשליטתה, ב

ורה מבטחים 

מבטחים גמל

האם החברה "

מנורה מבטח
למהשתלמות 

נורה מבטחים
, עד לי"מבע 

חיי לביטוח ת

רה מבטחים ה

וח בע"מ והח

חוב ממשלתי
המילווהחוק 

  הלת;

שעל המבוטח 

ם עמית (שכיר
קופת הגמל, 

על ידי המבו

תאם לתקנות
מס הביטוח 

 (דוחות תקופ
, תוך קביעת
על ידי המפקח

ופתי, העוסק
הגדרתו בחוק
סס על האינפ

ועד פרס למ
ות או המשת
על ידי הופעת

"צפקבוצה", 
ופיע בדוח זה
ל שמידע נוס

ר כללי ותמצ
רטים בכל פול

ח התקופתי, ע

פרק זה, תהי

ביטומבטחים 

ה והחברות ש

מנו - "וס הון

מנורה מ - " מל

ו/או " חזקות

מ -  "מהנדסים
ניהול קרן הה

מאו "" נסיה
פנסיה טחים

סוכנות אורות

מנור -" טחים

 חברה לביט

- איגרות - " ת
, מכוח חיטוח

ח וחברה מנה

הסכום - " יה

סכום שמשלם
או החיסכון ב

 המשולמים ע

ה נערך בהת
י המפקח על
ת ניירות ערך 
תם, לעיתים,
ם שפורסמו ע

ה בדוח התק
פני עתיד, כה
העתיד, המבוס
ונותיה, נכון
אות המוערכו
 פני עתיד ע
ת החברה/הק
פני עתיד המו
ת מידע זה ככל

ה כולל תיאור
תנאים המפור

רוא את הדוח

  ות

 הנוחיות, בפ
  ש אחרת:

מנורה מ -" רה

החברה -" צה

גיומבטחים ה 

ה מבטחים גמ
31.12(;  

החה מבטחים 

ה מבטחים מ
החברה לנ -ם 

ה מבטחים פ
מבט מנורה -ם 

א -" אורות ות

מבט מנורה ת

שומרה -" רה
;  

  :ם

תמיועד חוב ת
 ולחברות בי

 

מבטח -" וסדי

פרמי" ,"ביטוח

הס -" גמולים
ח הפנסיוני א

סכומים  -" 

 

דוח זה
לחוזרי
תקנות
פעילות
נוספים

פרק זה
צופה פ
לגבי ה
או כוו
התוצא
צופה 
"בכוונ
צופה פ
לשנות

פרק זה
הם הת

יש לקר

הגדרו

למען 
במפור

  כללי

החבר"

הקבוצ"

מנורה"

מנורה"
2.2013

מנורה"

מנורה"
הקודם

מנורה"
הקודם

סוכנו"

קבוצת"

שומר"
אחרת;

  

מונחים

איגרת"
פנסיה
 ;עימן

גוף מ"

דמי ב"

דמי ג"
הביטוח

"דמים"



 

שוק ההון 
ת וניגודי 

אם לחוק 

סיוניים), 

השקעות, 

ת ת הנחו

ן במשרד 

 והקרנות 

חלים על 
 פיננסיים

לתביעות 

  

 

20;  

  עדות;

 תחרותי בש
ום הריכוזיות

ן לכך, בהתא

  המפקח;

כת סליקה פנ

1994;  

בניהול תיקי ה

20;  

 היתר, בעזרת

טוח וחיסכון

  נה;

שקעת ההון 

לי השקעה הח
שירותים  ל

ב הפרשות ל

 ;1998- תשנ"ח

  ;1964-שכ"ד

13בדצמבר  3

רות חוב מיוע

ביסוס מבנה
חרות ולצמצו

קיבלה רישיו

 הממונה או ה

-1994;  

שיווק ומערכ

4-ת, התשנ"ד

-1981;  

ק השקעות וב

 

05- התשס"ה

מבוצעת, בין 

שוק ההון, ביט

 למבטח משנ

(דרכי ה )טוח

ות גמל) (כלל
ת הפיקוח על

(דרכי חישו 

 וחשבון), הת

ות גמל), התש

  

31חברה ליום 

אמצעות איגר

להביא לרה 
להגברת התח

2005;   

ת גמל אשר ק
20;  

סמים על ידי

-כתי, התשנ"ד

סיים (ייעוץ, 

תפות בנאמנו

  

-ח), התשמ"א

קעות, בשיווק

  ;1975-של"ה

(קופות גמל),

 הפוליסה המ

ממונה על ש
  יקוח;

  וסח חדש];

חלק מהסיכון

ביטפיננסיים (

יננסיים (קופו
תקנות -" לי

199;  

)ביטוח( סיים

טוח (פרטי דין

יהול קופור ונ

  ומית;

 

  3 - א 

וקרים של הח

בוצה שלא בא

מטב, 2004ר 
חוק להחקק 

5-ה), התשס"ה

יה או קופות
005- התשס"ה

תפרסהרות המ

בריאות ממלכ

שירותים פיננס

שקעות משות

1;  

 ;1981-תשמ"א

יננסים (ביטוח

 בייעוץ השק

  ;1968-ח

ת דרכים, התש

ים פיננסיים (

עולת תמחור

  

  ;סיוני

המ - "ממונה
תו בחוק הפי

מס הכנסה [נו

  ;הדוח נת

אחר העברת ח

שירותים פל 
200;  

 שירותים פי
הון המינימאל

98-), התשנ"ח

רותים פיננס

על עסקי ביט

כללים לאישור

אשראי בינלא

  לים שונים;

כספיים המבו

 של נכסי הקב

רברכה בנובמ
נחפורמה זו 

תיקוני חקיקה

לת קרן פנסי
קופות גמל), 

ת עמדה והבה

חוק ביטוח ב 

הפיקוח על ש

חוק הש - " נות

999-התשנ"ט

 הביטוח, הת

ל שירותים פי

סדרת העיסוק

ערך, התשכ"ח

נפגעי תאונות

וח על שירותי

ת הביטוח ופע

ות חיתומית;

הפנסהייעוץ  ק

המ" או "טוח
יטוח, כהגדרת

פקודת מ - " ה

לשנ מתייחסת

ל המבטח לא

ות הפיקוח ע
01-), התשס"א

הפיקוח על ת
תקנות הה".2

דרש ממבטח)

שי פיקוח על
  ;1984-ה

נות הפיקוח ע

מס הכנסה (כ

חברת דירוג א

: מסים והיטל

הדוחות ה -" 

השקעות -  "ת

רפורמה שנער
בהתאם לרפ 
בישראל (ת ון

חברה המנהל
ם פיננסיים (

חוזרים, ניירות

- " ת ממלכתי

חוק ה -" יוני

ותפות בנאמנ

וק החברות, ה

חוק חוזה - " 

ק הפיקוח על

חוק הס -" ת

חוק ניירות  - 

וק פיצויים לנ

חוק הפיקו -  

אישור הצעת

ייב בהתחייבו

בחוקהגדרתו 

פקח על הבי
מפקח על הב

הפקודה" או "ה

המ פרמיה - " 

ון המוטלת ע

תקנו - " קעה
התחייבויותיו)

תקנות -עה" 
2012-התשע"ב

 מינימאלי הנד

תקנות הפ - 
ללי), התשמ"

תקנ - " חשבון

תקנות מ -" מל

 - Standardח

מי חובה כגון:

"ות הכספיים

חופשיותעות 

ר - " מת בכר
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שבבעלות

ב 31ביום 
שבבעלות
בסך של כ

ב 30ביום 
מיליוני ש"
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למגבלות לגב
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לחוק ה 302
 

ידנדים ולדיב
  הכספיים.

רתה בסעיף 
 מיליוני ש"ח.

לחלוקת ה ע
בדוחות ה 15 

ווחים, כהגדר
מ 816 - של כ

בנוגענוספים 
 ריון וכן באור

יתרת הרו
הינה בסך

לפרטים נ
הדירקטור
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 כיסוי סף
, מוות רי

סכון ארוך 
 שינויים 
 הקצבתי 
ופות גמל 
ם בכבוד 

, היתר בין
 ,כאמור ך

ת אישית 
 הוראות 
ות הגמל, 

, הגמלת 
ר קבוצות 
ת הסדרי 
 מההסדר 

אה סעיף 

  .ת

 לת חיים

המגלמים 
ואילך  1.1

ת תוחלת 
 התוכניות
ונה  הממ

ות ביטוח 
 הכוללים 

מיליוני  7

אקטוארי 
רי, אקטוא

) עליית 2
, תיקנו 20

ית עלות 

 המהווה 
. הפנסיה 
 מקדמי א

ח החיים 
טוח חיים 
 שנמכרו 

החברה ת 
על מידע 

ובנוס פרט צרי
למק ביטוח 

החיס ר ענפי
לאורוזאת , 

כון במסלול
לול ההוני (קו
יח יכולת קיו

ב, עניינן שר
ארוך לטווח ם

 של הצטרפות
הפועלים לפי
וח חוק קופו
פנסיה/לקופות
עובדים) עבור
ף ולקבוע את

סיוני שונה נ
   פיו).

רא טוח חיים

נים האחרונות

הבטחת תוח

קדמי קצבה ה
1.2013 מיום 

למים הבטחת
שה ובלבד רה

החוזר, שלח
לשיווק תכניו
חוזי ביטוח 

75א יעלה על 

חישוב מאזן א
ב המאזן הא
2סוי לנכות; (

013חודש יולי 
בצורה מהותי

המובטח בה
 קרנות למול 

ללא חייםוח 
מוצר ביטוחת 

ביט  פוליסות
צבה המובטח
ת על רווחיות
 המבוססת ע

במוצ סכוןיח 
:כגון, הפרט 

 כמו גם ביתר
בתחום, ברה

מכרעת לחיסכ
על פני המסל
), כדי להבטי

אשפות בענף, 
לחוסכים נות

תחום מגמה 
 במתווכים ה
ם יחידים מכו
 לקרנות הפ
קים ונציגי ע
שניתן להוסיף
ות להסדר פנ
בהסכם או לפ

ה בתחום ביט

הגו בענף בשנ

 המגלמיםה 

מק שעניינוח 
ח לא תשווק 
 קצבה המגל

המכיר במועד
 עם פרסום ה
רים שניתנו ל
ע כי היקף ח

לא 2013שנת 

דרך ח עניינו
 לצורך חישוב

בגין כיסויות 
ת החוזר, בח

הופחתה בך 

הקצב מקדם 
 ,החיים יטוח

ביטו תכניות 
אטרקטיביות 

המכירות של
ת מקדם הקצ
שפעה שלילית
ה פני עתיד

 והכולל, חיים
חיי במהלך 

, יטוח החיים
החב פעילות 

תן העדפה מ
נות פנסיה) ע
במסלול הוני

פורמות מקיפ
ניתנ אשר מס
  .לקצבה ם

ק ממוצרי הת
וך הסתייעות
שניתן לאותם
 המסורתית

רתיים (מעסיק
הגמל קובע ש
לא בחר לפנו
סיוני הקבוע 

צה בפעילותה

אשר הונה ות

 מקדמי קצבה

ביטוהת חוזר 
 חברת ביטוח

מקדמי  עם 
ב שנים 60 ת
בד בבד  .וזר

 סייגים להית
זה קבע ,כלל

ות הביטוח ב
  .6,000 על 

שוזר פנסיה 
חות חדשים 

בעלומהותית 
בעקבו רישה.

יהן, ובשל כך
 .הפנסיה

שלהשיווקי 
בי תכניותם ב

 לשווקטוח 
צופה כי רה 

צמצום היקף ה
וליסות בעלות
ה להיות הש
דר מידע צופ
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הח ביטוח ות
שונים כונים

ביים בתחום 
 להשפיע על

מת בעיקרה 
ל קצבה וקרנ
וחי מנהלים ב

ביטוי ברפ די
המ הטבות וי
המיועדים ים

ת ביחס לחלק
ות הגמל, תו
ש הבחירה ש

יביתקולקט
ווכים המסור
הפיקוח על ה
 וכי עובד של
למכשיר הפנס

ות על הקבוצ

המרכזיו רמות

עם  וח חיים
 יה

ם הממונה את
נקבע, כי  זר

בות חיסכון
לפחו לו לאו

בחו  שפורטו
וח שבו קבע 
מובטחים ובכ
 על ידי חברו

יעלההנ"ל לא 

ם הממונה חו
, ובו לוחסיה

) הפחתה מ1(
בפר זקנהיית 

ל את תקנוני
קנון קרנות ה

טול היתרון ה
ם, שהיה קיים

הביט חברות 
החברלאמור, 

הפנסיה תוך צ
ך שימור הפו
ת הנ"ל עשויה

הינה בגד רה

  ם

פעילויו את ל
מסיכ הנובעים

  . ודה

 שינויים רבי
 או עשויים 

הינה אשר ,
מאיים במסלול
פיצויים וביטו
  .ל הפרישה

ליד באהשלה 
שינו, בתחום 

במסלולי סכים

ים האחרונות
פנסיה ולקופ
 בחסות חופ
הצטרפות ה
 שערכו המת
ם (שכן חוק ה
ברירת מחדל,
עניינו יצורף ל

מרכזיות החלו

הרפור עיקרי 

 תכניות ביטו
קרנות הפנסי

פרסם ,2012ר 
בחוז. ת חיים

 חיים משול
שמל למי יחס
תנאים וב ות

חברות הביטו
 מקדמים מ
חים שיימכרו

י הביטוח הוז

פרסם ,2012 
 של קרן פנס

: (יביאו לר, 
יצבירה לפנס
נסיה בישראל

במסגרת תקחי 

ל הביאו לביט
חייםתוחלת  
, החלו2013 
בהמשך ל .ם

מוצר קרנות ה
שות מחד ותוך

להתפתחויות 
החברהערכת 

   חיים

לי של התחום

כולל זה ילות
ה ביטוחיים 
עבו כושר בדן

אחרונות חלו
אשר השפיעו
 הממשלתית
מנהלים ועצמ
לתגמולים ולפ
חים לאחר גיל

זו של הממש
 המוצרים נה

לחוס עדיפות

תפתחת בשנ
ם לקרנות הפ
וץ הפנסיוני,
ד המשך ה
 על הסדרים 
שהם מייצגים
בהסכמים, כב
הסכם החל בע

 החקיקה המ
  הלן.

 בתמצית ארו

שיווק פסקת
עדכון מקדמי 

נובמבר חודש
בטחת תוחלת
כניות ביטוח

בי למעטיים, 
בעקרונו עמדו

כתב למנהלי ח
יים הכוללות
קדמים מובטח
"ח, ומספר ח

דצמבר חודש
מקדמי תקנון

, בין היתרשר
קדם המרה מ
ל קרנות הפנ
כיסוי הביטוח

הנ"ל שינויים
מקדםבטחת 
שנת תחילת
מובטחים צבה
ביחס למקטן 

נסיוניות חדש
עבר, מאידך. 

ה טווח ארוך.

ביטוח חום

תיאור כלל 2

פעי תחום
לאירועים

ואוב נכות

בשנים הא
הטווח, א
במדיניות
(ביטוחי מ
אישיות ל

האזרחשל 

ז מדיניות
מבנ שינוי
ע מתן תוך

, מתבנוסף
של יחידים
חוק הייעו
וזאת לצ
בהסתמך 
עובדים ש
הפנסיה ב
הקבוע בה

למגבלות 
לה 7.1.2.1

יתוא להלן

הפ 2.1.1
עו
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התוצאות 
שונה מזה 

  תיד. 

 פנסיוני ץ
ת סליקה 

מסלקת ל 
 תהסדרך 

 .פנסיונים
ה טובים 

לקה, בכל 
זיהוי של 
באמצעות 
פן מדורג, 

 גובה את
  מסלקה.

 וטיוטות 
 אמצעותה

סדיר את 
 ולהכניס 
באמצעות 

ש אוגוסט 
 הקיבוצי 

 :בצוותא 
, בפרט ח

כון ארוך 
ה לבטחו 

באופן  לו
  . 2014אר 

גמל)(דמי 
רות לדמי 
ת ביטוח 
שירותים 
 ינונות ה

 במסגרת 
ה בקופות 

 1.05%ת: 
חשבונות 

 1ף ביום 

 כתוצאה 
 על פיקוח

את שעה, 
 גמל לא 
על רכיב 

ת שונות מן ה
קל חדש וש
 נוספים בעת

ייעוץב עיסוק
הפעלת מערכת
ת הינה ניהול

תוך מעסיקים,
 והסוכנים הפ
 ניהול ובקרה

מצעות המסל
 כולל פרטי ז
ובה לבצען ב
לתוקף, באופ

א הקובעוזר 
ין השימוש ב

ספר חוזרים
פנסיונית ובא
ת שנועדו להס

יכי עבודהל
 בין היתר ב

 תוקן בחודש
אות ההסכם
 ,משק (להלן

ארוך הטוו ון
סכית מוצרי ח

מהשכר שחובה
על במשק), 

ל מחודש ינוא

יים (קופות ג
קביעת תקר 

וקופות פנסיה
קוח על  הפי

התיקון לתקנ
ירה נמוכה. 
 מקבל קצבה
לופות הבאות
הצבורה של ח
ייכנס לתוקף

ולים להיפגע 
הפ חוק ,2014

שר קבע הורא
ספים מקופת

פטור ממס ע

עשויות להיות
ק לשיווי מש
ם רגולטוריים 

  .ספיים

ע( פיננסיים ם
ה ה שלהסדר

קה הפנסיונית
החוסכים והמ
 הפנסיוניים 
ודה, לאפשר

  

ל אך ורק באמ
עמי, שאיננו 
ספות שיש ח

יכנסו לאשר 
ם הממונה חו

לשלם בגי שיון

 הממונה מס
 המסלקה הפ
טיוטת תקנות
ו לייעל תהל
ור עובדיהם,

(אשר  2007 
חיל את הורא

מב השכירים 
החיסכותחום 

ת באמצעות
 ההפרשות מ
שכר הממוצע

, החל17.5% -

רותים פיננסי
ן"), שעניינות
, קרנות פגמל
לתקנות  קון

של ה ו עניינ
גמל עם צבי
 עמית שאינו
בוה מבין הח
ש מהיתרה ה

 התיקון). ות
  הכספיים. 

  נמוכה

עלו ,ש"ח) ,7
4ינואר חודש 

, אש2014-"דע
ה משיכת כס
 המפקח, בפ

אות בפועל ע
השוק מהגעת

 ו/או שינויים

לדוחות הכס )

שירותים על 
ה ובו, 2011-א
מטרת המסל 

, עבור הטווח
יים, היועצים
תהליכי העבו
ונות הציבור.

הרישיון לפעול
פע- מידע חד

גי פעולות נוס
ה לעניין זה 

, פרסם2013 
הריש בעלי על

סיונית פרסם
של  העבודה

סם המפקח ט
, ושנועדויים

 הפרשות עבו

נובמבר חודש
, ומחכל עובד

העובדיםכלל 
ע רבות על ת
ל פרישה וזא

יעוריחובה, ש
א יותר מהש

-ו 2013בשנת 

קוח על שיר
התקנו: "זהק 

בגין קופות ג
תיקם המפקח 

. 2013-"גתשע
ות בקופות ג
מרביים עבור

), יהיה הגבות
ש"ח לחודש 6

בתקנו קבעה
ה לדוחות 28ר 

 בעלי יתרה נ

000 - פחות מ
חב פורסם, עיל

התשע), שעה 
 אשר מתירה
אים שיקבע
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אהדוח. התוצ
מ, כתוצאה 

דפות הציבור 

)4()3)(ב)(5(38

הפיקוח חוק
"אהתשע), 3ס' 
. פעילותהעל 

ארוך הטסכון 
ופים המוסדי
 לייעל את ת
 בניהול חסכו

ים כל בעלי ה
 לשם קבלת 
ות בנוגע לסו
וציא הממונה
בחודש מאי 

וע מוסדיים ם

מסלקה הפנס
את תהליכי ה

פרס כמו כן, .
גופים מוסדי
עסיקים בגין 

מח הכללי צי
סיית חובה לכ
פנסיוני על כ

השפיע דר זה,
חוסכים לגיל
דר פנסיית ח
פועל אך לא

ב 15% של ור

תקנות הפיק 
"קס לצורךן, 

דיים לגבות ב
, פרסם2013 

הת), ניהול 
יים לחשבונו
מי הניהול המ

בתקנורטות 
6ההפקדה או 
 ההגדרה שנק
ים ראה באור

ם מחשבונות

ות נמוכות (פ
לע ים כאמור

)(הוראת גמל
, 2015במרס 

פעמי, בתנ-ד

במועד  חברה
ת בין היתר,
תר, בשל העד

8באור  ם ראה

  ית

חפורסם  ,201
) (תיקון מסני
ע פיקוחה וני

בתחום החיס
כלל הגבין ה 

סיונית צפויה
את השקיפות

, מחויבי2013
 לגוף מוסדי 
מסוים. הוראו
עו בחוזר שה
 הקרובות. ב

גופים על היה

ם הקמת המ
רתם לייעל א
ם טכנולוגיים.

לג והדיווח 
לדיווחי המע

הקיבוצ הסכם
סדר של פנס
ריכת ביטוח פ

. הסד")חובה 
אוכלוסיית הח

להס בהתאם
ני (השכר בפ

לשיע עדנה, 

 יים

פורסמו, 201
(להלן 2012-ב

ם גופים מוסד
נובמבר ודש
)(דמיגמלות 

יהול מינימלי
נקבע כי דמ ,ת

להגדרות המפ
מה 4% - רה ו

 הגמל (לפי 
נוספי פרטים

משיכת כספים

ם בעלי צבירו
יהול מינימליי

ג(קופות  סיים
ב 31ביום  ע
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החמצוי בידי 
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נצפה, בין הית

פרטים נוספים

פנסיוני סלקה

1 מרס חודש
פנסיונ שיווק

ומנגננסיונית 
ידע וכספים ב
משקי העבודה

פנסהמסלקה 
תר ולהגביר א

חל מנובמבר 
נוגע לפניות 
וצר פנסיוני מ
מסלקה נקבע
מהלך השנים

שיה תשלומים

לקידו מקביל
וזרים, שמטר
הסיר חסמים
ופן התשלום
 טנדרטיזציה

  מסלקה.

  חובה נסיית

לה ההרחבה ו
קובע ה ,)201
חובת ער דבר
פנסיית הסדר

קב הרחבת א
ווח השונים. 
ביטוח פנסיונ
דרגתי, מדי ש

מרבי ניהול מי

12 יוני חודש
הול), התשע"
הול שרשאים

בחבניהולם. 
ננסיים (קופ
ביעת דמי ני
תיקון לתקנות
מל (בהתאם ל
היתרה הצבור
עמית בקופת
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 למשיכת 
 גמל לא 
ת השעה 

, 2015רס 
ס במקור 
ת לקצבה 

במכשירי 
 ניהול מי
 תקופת 

 קופות( 
 בעניין ם

ת והחוזר 
 התקנות 
י ביטוחי 
של מוצר 
ת הגמל, 

ת לקצבה 
עדיין לא 

 וטרם, בה

 ביצוע של

 השקעות 
 סחירים 
 ישירות ת
 פרסם ,2

 (הוצאות 
 ביחס עה

31.12.20 ,
 מסוגים 

 מועד פני
 אך, 0.25%
, השנה ה

 סחירות 
 אך, 0.25%
, השנה ה

ן נושאת 
 הקשור ל

 על תבסס
 יאושר א

הוראת שעה 
ו/או בקופת

השעה (הוראת
במר 31ביום 

טור מניכוי מס
ל לא משלמת

 דמי ניהול ב
בדמ הטבה תן

לתום קודם

פיננסיים ם
מוסדיים פים
התקנות גמל.

סיוני השונים.
מיתיהן כיסוי

ש מעמדו יפור
לחוק קופו 3

ל לא משלמת
כה התקנות ע

לקצב שלמות

בש ישירות 

 לביצוע עות
לא ערך רות

הוצאות גם 
2014 סמר ש

) גמלקופות 
השע הוראת ף
015 ליום עד 
והנובעות ים

לפ שבוצעו ת
% על העולה 

באותה יבוצעו

לא ישירות ת
% על העולה 

באותה יבוצעו

שבהן הוצאות
בכל המידע 
המת עתיד י
לא התיקון אם

הדה והרווחה 
 לתגמולים ו
ם בהוראת ה
ף), שתפקע ב
 המעניקה פט
ו מקופת גמל

סדיים בעניין
למת ימאלית

 ,ההטבה ת

שירותים על
גו וחוזר 20
של קופת ג 

חיסכון הפנס
ל להציע לעמ

שי תוךביטוח, 
3 תיקון מס' 

חס לקופת גמ
כ שעד דומה
מש הלא הגמל

  

) (הוצאותל

הנוגע וצאות
בנייר שקעות

2014 במרס 
בחודש"ל. בחו
(ק פיננסיים ם

תוקף את ריך
"לבחו כסים
מהנכסי יגבו

 

עסקאות בשל
 בשיעור") ות
שי אחרות ת

הוצאות בשל
 בשיעור קעה
שי אחרות ת

הב מסוימת 
 ברווחיותה.

פני צופה דע
א בפרט ממש

ה ועדת העבוד
קופת גמל ב

ים שמפורטי
נכנסה לתוקף
הוציא הנחיה 
תגמולים ו/או

  ת השעה.

ר גופים מוס
המינ תקופה

את להפסיק 

 הפיקוח ת
013-ג"התשע 

מנהלת חברה
 של מוצרי הח
ל קופות גמל
ה וחברות הב
הפך בעקבות

ביח ,2013אר 
 רה שעברה,

ה קופות מוצר
  .הפעילות ם

  עות

גמ(קופות  ם

ה המבוטחים
הש ביצוע רך

 31 עד 200
ב המבוטחים

שירותים על 
להא ביקש תו

הנכ של קעות
ש הישירות 

:כאשר, 0.25

ב הוצאות ות
ישנו סחירות 
עסקאו בגין 

0.25%;  

ב הוצאות ות
השק בקרנות 
עסקאו בגין 

0.25%.  

הלהגדל רום
חים) ולפגוע

מי הינו, נות
להתמ לא ות
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אישרה 2014 
תרה נמוכה 
ם בהם תנאי
על כן טרם נ
ת המיסים לה
קופת גמל לת
 בתנאי הורא

  הול

חוזר לתוקף 
הת משך את 

ניתן שבהם
  .הניהול מי

תקנות רסמו
),גמל קופות

ח באמצעות 
והתחליפיות 
 מנהלות של

ת הפנסיהקרנו
ת לקצבה, שה

וקף כבר בינוא
תקופה הקצר

למ הצטרפות
תחום על שינוי

בניהול השקע

פיננסיים תים
-2012  

ה מנכסי בות
לצור הוצאות

08, בינואר 1
ה נכסי של 

הפיקוח קנות
שבמסגרת), ת
השק מניהול 
ההוצאות ור

% של שיעור

ולגבו המשיך
 לא ישירותת 

ישירות צאות
% על המצרפי

ולגבו המשיך
 מהשקעה ות

ישירות צאות
% על המצרפי

לגר עשוי עיל
 בהן המבוטח

לתקנ התיקון
עשוי אשר ה

ודש פברואר 
ונות בעלי ית

שמתקיימי ה
 ברשומות וע
 צפויה רשות

עמית מקד פ
ים שעומדים 

ניהה בדמי ות

נכנס ,2013 
שקובעיוני, 

ש והתנאים 
דמ את העלות

 גמל בקופות

פור, 2013 
בק ביטוחיים

 ביטוחיים ם
את התחרות 
רים לחברות
וצע על ידי ק
הלא משלמות

 

ות נכנסו לתו
ולאור הת ות,
ה קצב על ת
הש השפעת ת

ב ישירות אות

שירות על ח
-ב"התשעון), 

לגב ניתן, 200
וה שונות עה
 שמיום ופה
השקעות ול
לתק תיקון ת

עסקאות יצוע
הנובעות ות
שיעו את יל
ל השקעות ל

לה יהיה ניתן 
("הוצאות נות
הוצ לגבות ה

ה השיעור עלה

ל יהיה ניתן 
הנובעו צאות

הוצ לגבות ה
ה השיעור עלה

לע כאמור ת
ד כה נשאו 

ה של פשריות
החברה של ת
  .שונה אופן

בחותגמולים. 
ספים מחשבו
שלמת לקצבה
רם פורסמה 
אשר במקביל
עת משיכה ח
ל כספי פיצוי

שקיפוגברת ה

במרס 1ום 
חיסכון הפנס

המקרים את
ולה התחייבות

ב ביטוחי סוי

ינואר חודש
ב כיסויים)(מל

כיסויים כישת
עדו להגביר א
החוזר מאפשר
דומה לזה המ
ופות הגמל ה

  מוצר נחות. 

שהתקנו אף ל
קרן השתלמו

מהותישפיעו 
את לצפות תן

הוצא על גבלה

הפיקוח קנות
) (תיקסקאות

08 משנת חל
השקע קרנות
ובתקו"ן נדל

מניה נובעות
טיוטת ממונה
בי בשל שירות

ישיר הוצאות
להגב מקביל
ניהו של ונים

 2014 בשנת 
התקנ פרסום

יהיה ניתן לא
ע לא עוד כל

 2015 בשנת 
הו או ישנות
יהיה ניתן לא
ע לא עוד כל

לתקנות תיקון
קבוצה (ושעד

האפ השלכות
והנחו ערכות

בא יאושראו 

הת
כס
מש
טר
כא
בע
של

גה 2.1.6

ביו
הח
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הה
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הת
הק
לה
הע
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העיקריים 
 התנאים 
בלבד ולא 

של האדם 
אשר ישנן 
 כן, ישנן 
מרכיבים 
 ובצרכיו 
עצמאי או 

ות קופות 
או שילוב 
 כל אחד 

וף לתנאי 

 שנקבעה 
שארים או 

, במקרה 

 כבטוחה 
מאפשרת 

ם במקרה 
  ביטוח.

 למבוטח 
לאחר  ,ם
 השקעה 

כאשר ל, 
 בהשקעה

ין מרכיבי 
 ביטוח או

לת חיים 
דם קצבה 
תאם החל 
ופת גמל 

ה, השווקים 
מחייבים הם
רכי דוח זה ב

לכלי שו הכ
"), כאריסק "

כמו"). חיסכון
הב בין שני 
רת המבוטח
ישה באופן ע

פופות לתקנו
י או קצבתי א
למיניהם, או

  יו בלבד).

ד פעמי, בכפו

אם לנוסחה 
לש שישולמו

תשלום אחד,
 

ק המשמשות
ה. הפוליסה מ

דשי למוטבים
ם תקופת הב

ניתנתאילך, 
חים מושקעים

מסלולי שעה
 במניות חו"ל

ב מחההמת דד

  הקבוצה: 

ה מוחלטת בי
א פרט ביטוח 

הבטחת תוח
 קביעת מקד

. בהת2004ר 
מאושרות כקו

 ושימושיהם
המלאים והמ
אור הינו לצר

שורים למצב
 נכות (להלן:
חית (להלן: "

השילוקשות. 
 תלוי בבחיר
הניתנות לרכי

   ").מנהלים

עצמאיים (הכפ
ב חיסכון הוני
רכיבי ריסק ל
 חיסכון לסוגי

יון בסכום חד

 חייו בהתא
לומי קצבה, 

  

ם הביטוח, בת
  ה הראשונה.

 ביטוח ריסק
תרת ההלוואה

ות פיצוי חוד
רתו ועד לתו

ו 2004משנת 
ספי המבוטח

, תשהחברה ת
ניות, לרבות

מד צמוד לול

 שמשווקתם 

קיימת הפרדה
, מנהלים טוח

צבה מגלמת ה
החליטה על 

ו החל מינוא
"סטטוס" המ

יני המוצרים
התנאים  ם.

 העניין. התיא

יטוחיים הקש
כושר עבודה,
ל צבירה כספי
גין מחלות ק
סות נפרדות
רוכות טווח ה

ביטוח מטה ("

סות ביטוח לע
מרכיב כוללות

 הדין) וכן מר
וגיו בלבד או 

ת ערכי הפדי

ית לכל ימי
אלית של תש
פטר לפני כן.

בים של סכום
במהלך השנה

פוליסות גם 
הינו בגובה ית

  לוואה.

טהור המעניק
ש שלאחר פטי

אשר שווקו מ
כ עיקר. סכון
מנהלת ,נוסף

בהשקעה במ
במס ושקעים

  .ח ממשלתי

 בביטוחי חיים

 בפוליסה זו ק
ביט כפוליסת

 סטטוס לקצ
החברהגמל, 

צבה שהונפק
ה פוליסות "
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מאפיישל תי 
ובהיצע שלהם
 ביטוח, לפי 

לאירועים בי
מוות, אובדן כ
ם מרכיב של
 עם כיסוי בג
ת או בפוליס
נן פוליסות א
או כבעל שליט

נהלים, פוליס
כליסות אלה 
פוף להוראות
ים (ריסק לסו

ות למשוך את

קצבה חודשי
תקופה מינימא
לקבל קצבה נ

שלום למוטב
אבדות בל הת

החברה וקת 
ום הביטוח ה
ה נלקחה ההל

וג ריסק טמס
חודשמההחל 

ואכיב חיסכון 
החיסל כספי 

בנ). החדשה 
 המתמחים ב

מוהמתמחים 
ואג"ח ונצרני

ת העיקריים 

. ב2004בשנת 
כ משווקת סה
, פוליסת200

וק קופות הג
ת סטטוס קצ

שיווקהחברה 

 כללי ותמצית
ים בביקוש ו
ה ו/או חוזה

  הפוליסה.

עניק כיסוי ל
שונים, כגון: מ
בות בתוכן ג
ן המשולבות
יסה משולבת
טוח חיים הינ
עביד כשכיר א

סות ביטוח מנ
טוח פרט. פול
מבוטח ובכפ

חריבנפרד מא

מבוטח אפשר
  ין.

  

 המבוטח לק
יקרי מקנה ת
בוטח שהחל ל

  ר

המעניקות תש
עט במקרה של

משו אלוטוח 
משכנתא. סכ
ה הדירה בגינה

פוליסות מרה 
, ה")הכנסה ף

הם קיים מרכ
ההשקעה של

'י(קרן  הכללי
לולי השקעה

במסלולים ה 
קעיקר אג"ח 

צרים והתכניות

לה בשיווקה ב
הפוליסצאות. 

08החל מיולי 
לח 3יקון  ת

ם גם בפוליסו
הח 2012מבר 

  שירותים

 כולל תיאור 
גמות ושינויי
ם בכל פוליס
רכי פרשנות 

וח החיים מע
 מסיכונים ש
ביטוח המשל
מסוג חיסכון
חיסכון) בפולי
 פוליסות ביט
יחסי עובד מע

  לי

ליסשווקת פו
ן פוליסות ביט
לפי בחירת ה
ים שהוזכרו ב

  סכון הוני

וני מעניק למ
 והוראות הדי

 לקצבהסכון 

זכאי  קצבה
 המסלול העי

אף אם המב ,

ים ריסק טהו

מסוג ריסק ה
המבוטח, למע

פוליסות ביט
וות לנותן המ
 ביטוח מבנה

החברשווקת 
רצ(" המבוטח

  שקעה

רי הביטוח בה
גבי מסלולי ה

ה במסלול, 2
 לרבות מסל
פי המבוטחים

מדד ובע צמודי

  ות ביטוח

וט סוגי המוצ

  "סטטוס

שהקבוצה החל
חיסכון וההוצ

. הלעצמאיים 
הקצבה. לאור
 תוחלת חיים

ועד דצמ 200

מוצרים וש 2

סעיף זה 
שלהם, מ
המפורטים
ישמש לצר

ענף ביטו
והנובעים
תוכניות ב
פוליסות מ
(ריסק וח
האישיים.
במסגרת י

תיאור כלל

מש החברה
הגמל) וכן
ביניהם (ל
מהמרכיבי

סיח מרכיב

הו סכוןיח
הפוליסה 

סיח מרכיב

מסלול קב
בפוליסה. 
למוטבים,

ביטוח חיי

פוליסות מ
של מות ה

במסגרת פ
למקרה מ
גם שילוב 

בנוסף, מש
של מות ה

ה מסלולי

מוצר כלב
בחירה לג

2004שנת 
,מתמחים
עיקר כספ

צבנכסים 

סוגי תכני

להלן פירו

פוליסת "ס

פוליסה ש
הריסק, הח
 תגמולים
במקדם ה
להבטחת 

09משנת 
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דם קצבה 
 לקליטת 
 בהתאם 
גילם לא 
ת מקדם 

 אושנים  
 פוליסות 

 טחתבהל
ד או יותר 
 המושקע 

ן הצבור 
ח ועל פי 
 למבוטח 
חל גידול 

ם קבוצת 
רה מוות 
באמצעות 

 הביטוח, 
ת לאובדן 
סוי נוסף 
 שכירים, 

לעניין זה 
סה עבור 

- כספי חד

ת מלאה 
טוח יחסי 

ם לרשות 
בין  וסכם

 והצמדה 

הבטחת מקד
, המיועדות

,2013משנת 
 ועצמאים ש
שאינן כוללו

 60עולה על 
ניוד לחברה 

הקצבה לדם 
מושקע באחד
 מהחיסכון 

רט. החיסכו
שות המבוטח
 בין החברה
בית הנמוכה 

ים, המייצגים
בכיסוי למקר 

 בדרך כלל ב

מועד מקרה 
 נכות הגורמת
בדרך כלל ככי
רת ללקוחות

 שהותקנו ל
ת בעל הפוליס

ונה, סכום כ

קרה של נכו
לם סכום ביט

קעה שעומדים
המול על פי 

טחת ריביתב
  יסה.

עם ה המקרה,
ס לתגמולים",

. החל מ2008
חות שכירים 
כקופות גמל 
אים שגילם ע
יקשו לבצע 

לביטול מקד 
ור בפוליסה מ
 פי הנחייתו.

 ח.

 כפוליסת פ
שעומדים לרש
ל פי הסיכום
 וסביבת הריב

או איגודיים 
 ברי הקבוצה
פרמיה נגבית

 חודשים ממ
של  במקרה 

סוי זה נמכר ב
ה כאמור נמכר

ות מיוחדות
כלל באמצעות

תוצאה מתאו

ב תאונה. במ
 חלקית ישול

  ה.

סלולי ההשק
ים דמי ניהול
עה הכולל הב
קבועה בפולי

 ם.

קצבה, לפי ה
 "טופ פייננס
דש דצמבר 
ת עבור לקוח
המאושרות כ
שכירים ועצמא

ובי 60 -מ וך
ת חיים.וחל

החיסכון הצבו
מבוטח ועל
חברה למבוטח

ד, המשווקת
לי ההשקעה ש
דמי ניהול על
עה חלופיים 

כלל למעסיקי
חבבטח את 

תי, כאשר הפ

של מספר ה
ת אי הכושר
ו תאונה. כיס

הפוליסה סק".

פופות לתקנ
נגבית בדרך כ

 המבוטח כת

של נכות עקב
רה של נכות 
ועה בפוליסה

 

תר ממגוון מס
 כאמור מנוכ
במסלול השק
אם לריבית ה

סקי ביטוח חיים
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א משלמת לק
כן פוליסות 
רשו עד לחו
ברה משווקת

", ה2013טוס 
ר לקוחות ש

נמ שגילם ם
 להבטחת תו

ה .למוצר קוש
ם לרשות ה
וסכם בין הח

חיסכון בלבד
ממגוון מסלול
ור מנוכים ד
באפיקי השק

וקות בדרך כ
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, הכוללות מ

יש השפ חיים
סלולי ההשק
נוכים דמי ניה

P FINANCE

ביטוח הכולל
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 מחודש אפר
טחים בקבוצה

מקרה מוות מ

עניק למוטבי

מקרה נכות מת

עניק סכום כ
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טוח "עדיף" בה
אשר היחס בי
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פות גמל. יצו
כבעלים) קופ

קופ תפעולב 

מקדם קצבה 
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בהליכים להק
דם בתחום הח
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 בתחום זה, 
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ההון, ביטוח
ב 30ליום  ,ם

של הכספיים
13בספטמבר 

ת הקבוצה מ

עם התחרות 
ומות הייצור 
יים ובמובילו

2

מנורה מבטחים
10%

י אגף שוק ה
 ביטוח חיים

 

 הדוחותני 
ב 30ון ליום 

 

הכנסות על 

 להתמודד ע
ייעלות בתשו
מור התיק הקי

    

מגדל
32%

כלל
 21%

יקס אחזקות  
15%

ל השקעות  
15%

התאם לנתוני
מעסקירוטו, 

 ינה כדלקמן:

התאם לנתונ
ביטוחיות, נכ
 ינה כדלקמן:

  

נוסףפירוט 
  דירקטוריון.

ולת הקבוצה
מכירות, בהת

בשימחודיים, 

                  

 וח נט".

הפני

הרא

בה
בר
הי

בה
הב
הי

לפ
הד

יכו
המ
ייח

                  

אם לנתוני "ביטו

 

        
 
בהתא 5



 

חרות על 
השוק של 

 הסוכנים 
התשואה 

רותי של 

 החברות 
כל אפיקי 
דשה, קרן 
שורה של 

הסוכנים  
 לקוחות; 
 מרכזיים 

ם חוסנה 
 החברהל 

משווקים 

ו במספר 
ומעלה  10

עצמאיים 

 קבועים, 

לדוח  4.4

 

הביטוח המתח
גודל נתחי ה

ור תגמול יע
הקבוצה וכן ה

עמדה התחר

סינרגיה בין
ת הקבוצה בכ
מבטחים החד
יה, חברה קש
 חבת מערך

ור להפניית 
פות במכרזים

בתחום הם ה
ת הגבוהה של
עם סוכנים שמ

לקוח בודד א
0%נו מהוות 

עום פרטיים 

2011  

59.5%  

39.9%  

0.6%  
100.0%  

לי מאפיינים

4.1ה סעיף 

הם חברות ה
גם הם על ג

צה הינם: שי
ח שמציעה ה

פיעים על מ

תחרות הן: ס
לים ללקוחות
יבותה של מ
מבטחים פנסי
תפעולית; הר

כמק מבטחים
השתתפסיה, 

החברהתי של 
 רמת השירות
 ארוך טווח ע

אין תלות בל 
כנסותיה ממנ

מבוטחילבין 

 לקוחות בעל

ח חיים, רא

 

חרות בענף ה
ר משפיעים 

תי של הקבו
עריפי הביטוח

ורמים המשפ

מודד עם הת
פתרונות כול
ל גודלה ויצי
 ידי מנורה מ
התייעלות ת
צת מנורה מ
 מבטחים פנס

מדה התחרות
 למבוטחים; 
טוח וכן קשר 

שלחברה, כך 
 בודד שסך ה

תים שכירים ל

2012  

61.3%  

37.6%  

1.1%  
100.0%  

ת קבועים או

צעת בביטוח
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עים על התח
הביטוח אשר

מדה התחרות
המוצרים ותע

התחרות והגו

להתמ חברה
במתן פ טחים

 הישענות על
המנוהלת על

ללקוח תוך ה
קבוצדים עם 

ר של מנורה 

עים על מעמ
תשואה ות ב

ם תגמולי ביט

הינם מגוונים,
לקוח  אין רה

עמיתבין  טו

  

6  

3  

  
10  

ן לה לקוחות
  יל.

מעתודה ממו

ריים המשפי
שלהן וסוכני ה

  נים.

זקים את מע
ת של מגוון ה

ודדות עם ה
  

החריות של 
רה מבטת מנו
תוך , הטווח

(ה ה בישראל
ר השירות ל
סוכנים העובד
השיווק הישי

כזיים המשפי
; מובילחברה

יעות ותשלום
  וצה.

ם הפעילות ה
לחברכמו כן, 

ברו הפרמיה 
  חוזים):

2013 

61.5%

37.4%

1.1% 
00.0%

, איהחברהת 
בטבלה שלעי

 הפדיונות מ

גורמים העיק
תחי השוק ש
מבטחים השו

גורמים המחז
האטרקטיביות

  מבוטחים.

יטות להתמו
בתחום חברה

שיטות העיק
שונות בקבוצ
חיסכון ארוך
פנסיה הגדולה

; שיפוחברה)
הסתייעות בס
רחבת מערך ה

  תחום ועוד.

גורמים המרכ
החפיננסי של 

עת ניהול תבי
ת מוצרי הקב

בתחום החברה
של לקוחות. 

  ה הכספיים.

ני התפלגות 
(בא קטיביים

  שכירים

  עצמאיים

  ים

למיטב ידיעת
יווג המפורט 

דבר שיעור
 ריון.

הג
נת
המ

הג
וה
למ

שי 2.3.3
הח

הש
הש
הח
הפ
הח
וה
הר
בת

הג
הפ
בע
את

  לקוחות 2

הלקוחות 
מצומצם ש
בדוחותיה

להלן נתונ
לבין קולקו

  הלקוח

עמיתים ש

פרטיים וע

קולקטיביי

  סה"כ

יצוין, כי ל
מעבר לסי

למידע בד
הדירקטור
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-  התש"ל

"מ בע רכב
 רפורמה 

 1יום ל מ

לטיפול  2
 לתקופת 

, 2010- ע"א
חדלה  ,20

 2004-ס"ד
טוח רכב 
 המשמש 
גר המידע 
 הונאות 

גר המידע 
לבנטיים, 
ם כאמור, 

י חשדות 
סות רכב 
ר הונאות 
ר המפקח 
לכלי רכב 
חל איסור 
לי שבוצע 

על  םורס
 כשירות 

.  

ים לשלם 
ח בתחום 

בוסס על 
סטטיסטי, 
 התאמת 

ית לסרב 
ב שסורב 
וח חובה 

ב חובה, 
קן היחסי 
ולפת ועד 

ובשנת  1

 [נוסח חדש],

ר נפגעי יטוח
במסגרתוח. 

והחלח חובה, 

2010ר בשנת 
קרת הסדרים 
רנית) התשע"

011ואר ל מינ

מידע), התשס
ע בתחום ביט
דע סטטיסטי 

מאג (להלן: "
מידע לאיתור

ח. מפעיל מאג
ף, נתונים רל
מפעיל נתונים

משמש לזיהו
חיתום בפוליס

לאיתורמידע 
חוזרהתאם ל

טוח חובה ל
 קולקטיב) ח
ואופנוע, מבל

  ל הפחות.

בחוזר אשר פו
דה לקביעת

מידע. ת מאגר

 שעל מבטחי
של כל מבטח

, המברנציאלי
ר המידע הס
תמש, לצורך

 ביטוח רשאי
בעל כלי רכב

רכוש ביטו ל

ף ביטוח רכ
(על פי חלק 

מה לשנה החו
0.3% -  על כ

  .ן)

ח רכב מנועי 

לבי איגוד - ר
חברות הביט
 אבנר בביטוח

עב ,2003שנת 
תחרות מבוק
ת מאבנר לק

. החל1997-"ז

 של מאגר מ
 מאגרי מידע

מאגר מיד ים.
וח רכב חובה

מאגר המן: "

ברות הביטוח
הפעילות בענ
ת להעביר למ

ות הביטוח, ו
ח בתהליך הח
ש במאגר המ

כמו כן, ב בה.
ר בחידוש ביט
רכב בצי או

טון ו 4רי עד 
 מסוימים, לכ

הסכם ענפי. ב
 ואמות המיד
תאם לתקנות

התשלומים  .
חלקו היחסי ש

  אגר.

לתעריף דיפר
 מפעיל מאגר
מבטח להשת

ך, כל חברת
ב"). הפולרי ("

 בענף, רשאי

בענף מבטחים
 היחסי בענף
 השנה שקדמ

עמד 2013ת 
כדיבידנד בעין

 פקודת ביטוח

אבנ תאגיד ת
 כל אחת מח

של  החלקגה 

לשהקודמות 
טוח בתנאי ת
כסים וחבויות
מנועי, התשנ"

   לקרנית.

הקמה וניהול
של הקמתם 

לבין המבטחי
ים בענף ביטו

(להלן ביטוח

רים לחב קשו
ת הביטוח ה
יטוח מחויבות

וים מכל חבר
הונאות ביטו
איות להשתמ
עות רכב חוב
קרה שמדובר
במקרה של 
 פרטי ומסחר
לפרטי מידע 

ת בו עוגנו בה
מצוי במאגר

בהת ר במאגר,

ם.ותפעול ים
 בהתחשב בח
די הדיווח למ

ות הביטוח ל
ם שמפרסם 
היה רשאי מ

קית ומאידךחו
ביטוח השיור
ת הפועלות 

 של כל המ
על פי חלקן 
אוקטובר של 

בפול בשנת ה
רה שחולקה כ
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, על פי וטורי
  ").ועי

באמצעות צעו
בו השתתפה

בהדרג הוקטן
   מבוקרת. 

טוח משנים ה
כב מנועי (בי
עד העברת נכ
 ביטוח רכב מ
ויותיה עברו 

כב מנועי (ה
סדירות את 

שבינם למלין 
עלות הסיכוני

הונאות בתור 

עילים שאינן 
אסוף מחברות
. חברות הבי

ח, מרכז נתוני
 וכן למניעת ה
הביטוח רשא
 הונאה בתביע

(כגון במק ים
החולפת, או ב
בור כלי רכב 
חיתום, ביחס 

ש של החברות
ן במידע המ
 לפרטים אשר

יקמת המאגר
, בין היתר, ם

איכות ובמועד

 מרבית חברו
יווג הסיכונים
ים שבהם י

הווה חובת ח
ה, הוסדר הב
אחת החברו

טוח משותף
או ברווחיו, ע

בא 1 -חובה מ
הקבוצה של 

לל חלק שומר

  הפעילות 

 ביטוח סטטו
מנ רכב יטוח

בוצ בישראל 
וח משותף, ב

ה 1997שנת  מ
תחרות  בענף

י פוליסות ביט
נות ביטוח רכ
ן אבנר) (מוע

ה(ג) לחוק  1
תיה והתחייבו

ביטוח רכ ות
מסה ,") מידע

יחסי הגוותם 
עולהערכת טי 

המידע לאית

ם על ידי מפע
ל פי הדין לא
סיכון הטהור

הונאות ביטוח
ת רכב חובה 

, חברות ה200
שדות למקרי 
קרים מסוימי
בטח בשנה ה
רכב חובה עב
עת תהליך הח

דרכי השימוש
תנאים לעיון
אילתה בקשר 

מלוא עלות הק
נקבעיםהמידע 

ודמת, וכן בא

ברו מורה, ע
וך תכנית סי
פקח, כמשתנ

  טח.

רכב חובה מה
 שיקול דעתה
סוי ביטוחי ב

 למעשה ביט
א ם בהפסדיו

ח בענף רכב ח
חלקהחולפת). 

ה קודמת כול

   חובה

 לי של תחום

הינו ב חובה 
ב תפקודלן: "

החובה רכב י
כביטו, ")אבנר

על פי חקיקה 
מונהגת ב, 200

תביעות לגבי
 על סמך תקנ
וראות לעניין

0 סמך סעיף 
עול וכל זכויות

תקנהותקנו 
תקנות מאגר
ת אופן פעולת
מידע סטטיסט

ומאגר  "),טי
 

 הנ"ל מנוהלי
טי מוסמך על
ביעת עלות ה

  עון.

ידע לאיתור ה
נאה בתביעות

06חל מינואר 
צורך זיהוי חש
ה, למעט במק
אצל אותו מב
עודת ביטוח 

גר, בעול המא

אגר המידע וד
נקבעו ת ,קח

 להפניית שא

במ נושאיםם 
ה ירותי מאגר

לנתוני שנה ק

לרפורמה האמ
משתנים מת
 על ידי המפ
לסיכון המבוט

חד, ביטוח ר
בוטח על פי 
לא השיג כיס

  ת ה"פול".

השיורי, הוא
 בו ונושאים
רמיות הביטוח
בר לשנה הח

(שנ 14.1% -כ

טוח רכב ח

תיאור כלל 3

ביטוח רכב
(להל 1970

ביטוחי כל
א(להלן: "
בתחום, ע

03בינואר 

הטיפול ב
"קרנית", 
מעבר והו
וזאת על 
אבנר לפע

בהמשך, ה
ת(להלן: "
אתו חובה

לאיסוף מ
הסטטיסט

  ").ביטוח

המאגרים 
הסטטיסט
לצורך קב
אחת לרבע

מאגר המי
למקרי הו

החחובה. 
לצ ביטוח,

בעניין זה
שבוטח א
להפיק תע
אימות מו

פעולת מא
ידי המפק
המורשים 

המבטחים
עבור שיר
בהתאם ל

בהמשך ל
שימוש במ
שאושרו 
הפרמיה ל

מאחר ומח
לבטח מב
כאמור ול
באמצעות

הביטוח ה
השותפים
בסה"כ פר

ספטמב 30
על כ 2012
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.  

וח שיורי 
 התאגיד 
פקח אשר 

 לצורך סה
), 20(מס' 

 בהתאם. 
בני אדם 

 לביטוח 
. ביחס דה

 תעריפים

ת לשנים 
 שירותים

, ממלכתי 
ם לקופות 

 לקופות - 

 דה, אשר
 של תרה

ת השנייה 

די קופות 
כל חודש, 
כב חובה 
טוח רכב 
ון הקרן), 
 תאונות 

טים ראה 

ה, הקבוצ 

העיקריים 
 התנאים 
בלבד ולא 

סוי לבעל 
ת אחרת 

שנפגעו  ,

ות ן חבר
. תחום זה

 האחידת 
 בהתאם 

אחרות בשוק

י (הסדר ביט
פעילותו של

חוזר מפ עות

העמס מרכיב
( מנועי רכב ח

תעריף ביטוח.
ו אדם/חבר ב

העלות מימון
גדרתו בפקוד

הפיקוח על הת

כנית הכלכלית
 למתן ,ריות
 בריאות טוח

 נדרשו לשלם
- נות דרכים 

עבוד תאונות
נות דרכים ונת

לים בתוספת

יינתנו על יד
בכ 10ד ליום 

סת ביטוח רכ
טח בענף ביט
 דרכים (מימו
צויים לנפגעי

 חובה. לפרט

 כלל פעילות

, השווקים ה
מחייבים הם
רכי דוח זה ב

 מעניקה כיס
ם ומפני חבות
,להולכי הרגל

וע ואחיד בי
 מוצרים בת

   להלן. 

תקנית הוליס
,")ה התקנית

ברות ביטוח א

וח רכב מנוע
 הקמתו ופ
תף, וכן באמצ

מ, שלהן חובה
ביטוח פקודת

ב העמסה בת
ר האוצר או

למ הצפוי סה
", כההטהור 

טים אודות ה

ליישום התוכ
האחר ועברה

ביט לחוק ה
ערב התיקון 
 לנפגעי תאו

ת ונפגעי ילים
תאו של קרה

 שאינם כלול

ת דרכים שי
ת החולים, עד
ין כל פוליס
הנגבים ממבוט

ונות געי תא
 לפי צו פיצ

 לביטוח רכב

לות זה וכן ב

 ושימושיהם
המלאים והמ
אור הינו לצר

ח רכב מנועי,
חוק הפיצויים
עים בו או ל

כב חובה קב
ם מגוון של

 4.3אר בסעיף 

פהגות בענף 
הפוליסהלן: "

ם מתעריפי חב

 בתקנות ביט
מסדירות את
יטוח המשות

הח ביטוח פי
לפ תיקוןרסם 

שעניינו מרכיב
ודה (קרי, ש

ההעמס רכיב
הסיכון עלות
2013.  

ביטוח. לפרט

קוני חקיקה 
הו") החוק" 

יהשני תוספת
אשר  - יטוח

ים שהעניקו

חי היתר, ובין
במ עבורם אי

תים רפואיים

נפגעי תאונות
ת, עבור קופות
ש הקודם בג
התשלומים ה
פיצויים לנפג
ת השירותים

  .2009-ע

ליסה תקנית 

בתחום פעיל ה

יני המוצרים
התנאים ם. 

 העניין. התיא

פקודת ביטוח
ם לחוב לפי ח
 הרכב, לנוס

חי בתחום רכ
ל כן לא קיי
מחיר כמתוא

, מונה2010ר 
בענף זה (להל
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ריפיו גבוהים

טוח השיורי ב
המ ,2001-"א
הבנהל את מ

תעריפ מסגרת
, פור2012אר 

א. לפקודה ש
גדרתה בפקו

מר יהיה, פול
ע"מ ,6.5% -ל 

3 - ו 2012נים 

המפקח על ה

הכלכלית (תיק
:בפסקה זו 
בת הקבוע ם
יהב מחברות 

ולים הרפואי
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וכלוסיית 

לתקופות 

  

2011  
36%  

23%  
16%  
25%  

100%  

 

י הביטוח של
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100  780

 ממנו מהוות
קוח בודד או

ה בתחום ביט
3%למול  ,65

 - עמד על כ
   ה אשתקד.

 בתחום ביט

שיעו

2013  
32%  

23%  
16%  
29%  

100%  

  

הינם החברה
  ים יותר.

פרטיים ל םחי

רמיות 
רוטו  
  שנת

שי
הה

(אלפי  201
לש  "ח)

640,53  %

54,56  9%

695,10  0%

שהכנסותיה 
תלות בלק רה

 של לקוחותי
5% עמד על 

ח רכב רכוש 
ופה המקבילה

של לקוחות 

  פי ש"ח

2011  
228,521  

145,999  
101,565  
158,695  
634,780  
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התחרותי של 
חי שוק רווחיי

מבוטחבין  טו

יעור מסך 
  הכנסות 

פר
בר
בש

  2013שנת 
12
ש"

89.8%  35

10.2%  66

100%  01

 רכב חובה, ש
לחברוכן אין 

נים קבועים 
2013 בשנת 

חובה וביטוח
בתק 56%מת 

שנות ותק ש

ור פרמיות באלפ

2012  
248,475  

160,507  
101,140  
184,979  
695,101  

ת מעמדה הת
תמקדות בפלח

ברוטפרמיות  
  בד):

רמיות 
רוטו  
  שנת

ש
הה

(אלפי  201
לש  ש"ח)

452,41  %

51,60  %

504,02  %

חום ביטוח 
ם הפעילות ו

צה על מאפיי
ר החידושים
 ביטוח רכב ח
צה וזאת לעומ

ביטוח לפי ש

מחזו

2013  
161,327  

117,026  
78,718  

  146,955  
504,026  

 המחזקים את
 המאפשר הת

 התפלגותוט 
טון בלב 4עד 

פ
ב
ב
3
ש

   פרטיים
עסקיים 

8

08  יים

26

אין לקוח בת
בתחו החברה

  בתחום זה. 

א ידוע לקבוצ
יעור, שהחברה

 אשר רכשו 
החובה בקבוצ

דמי פלגות 
  ת בדוח:

  ת ותק

 

 
  ים

שלוש שנות ותק

הגורמים 
תעריפים 

  לקוחות 3

להלן פירו
ע(ומסחרי 

  

מבוטחים 
ולקוחות ע

  קטנים
ציי רכב 

וקולקטיבי

  סה"כ

  

א לחברה
ההכנסות 
לקוחות ב

בנוסף, לא
ההערכת 
הלקוחות
מבוטחי ה

להלן התפ
המתוארות

מספר שנות

  ללא ותק

 ותק שנה
ותק שנתיי

מש למעלה

  סה"כ

 

3.4
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מבוטחים 
וי לחבות 

ה, הקבוצ 

העיקריים 
 התנאים 
בלבד ולא 

כן נזק ו, 
בלבד או 
ת מארבע 
לא כיסוי 
בד, זאת, 

ן (ביטוח 
וח (תנאי 

 - " ו רכוש
נימאליים 
א לטובת 
לסיכונים, 

, רשאי, ד
 תחולת ל

 - טון  .3
להוראות 

, לקבלת 

 הביטוח 
 רכב טוח

 התיישנות

ינו אחיד 
, גילו וטח

 כתעריף 

 

ם ולחבות המ
 לרכוש כיסו

 כלל פעילות

, השווקים ה
מחייבים הם
רכי דוח זה ב

מבוטח, גניבה
לנזק לצד ג' ב
לבחור באחת
טוח מקיף, לל
ד שלישי בלב

טו 3.5רי עד 
על עסקי ביטו

תקנות רכב "
 ותנאים מינ
 השינוי הוא
ף הכיסוי, ל

אחד מבטח צל
על לוותר, ח

5חריים עד 
אינם כפופים ל

כתבי שירות,
 

 קרות מקרה
בי לתגמולי ה

הה תקופתג' 

אח. התעריף 
המבו טבר של

 ידי המפקח

רכב מבוטחים
וטחים. ניתן

לות זה וכן ב

 ושימושיהם
המלאים והמ
אור הינו לצר

גרם לרכב המ
וש פוליסה ל
י המבוטח ל

) ביט2ישי); (
טוח לנזק לצד

  . י המבטח

  הרכב: 

 פרטי ומסחר
ות הפיקוח ע
קנות (להלן: "
קובעת נוסח
ותם רק אם
 באשר להיק

אצ מבוטחים
המבטח אצל

פרטיים ומסח
ועים, אשר א

ה "ריידרים"/כ
  משות, ועוד.

  

זמן קצר בין 
תביעה של ת

ין כיסוי צד ג

אישור המפקח
המצט ותביע

 מאושר על

  

 נזק של כלי 
לי הרכב המב

  ספים.

בתחום פעיל ה

יני המוצרים
התנאים  ם.

 העניין. התיא

נזק עצמי הנג
שי. ניתן לרכו
ביטוח, רשאי
נזק לצד שלי

) ביט4ונות; (
תועדה על ידי

פי סוג ה ת על

לצד ג' לרכב 
מעוגנת בתקנו
בתוספת לתק
ה התקנית ק
 יכולה לשנו
יף הרחבות 

המ, לפחות ם
 שתתועד ת
ים שאינם פב

ואופנולגזות, 

וסף לפוליסה
ת לתיקון שמ

 . של עד שנה

משך זבינות 
ההתיישנות ת
עם זאת, בגי 

כפוף לאכוש 
ח, ניסיון התב
כב. התעריף

 

  26 - א 

חי לאבדן או 
שי על ידי כל
ם כיסויים נוס

החברהת על 
  .בהתאמה

מאפיישל תי 
ובהיצע שלהם
 ביטוח, לפי 

יסויים בגין נ
ח לצד שליש
לב הצעת הב
 נזק עצמי ונ
סוי מפני תאו
פורשת אשר ת

וצות עיקריות

ונזקי רכוש ל
מהאופנועים, 

וב 1986-שמ"ו
מה). הפוליסה
חברת ביטוח
 ניתן להוסי

רטייפ רכב לי
מפורשת דעה

טוחים לרכב
, נתמכים, מל

ה לרכוש בנו
 גרירה, שירות

וב, לתקופה ש

ם זה מתאפיי
תקופ").  קצר
 .הביטוח רה
  .ר

ביטוח רכב רכ
הרכב המבוטח
ם לנהוג ברכ

  הפעילות 

ל כיסוי ביטוח
לצד שלישמו 

או בשילוב עם

רכזיות החלות
, להלן 7.1.2.3

 כללי ותמצית
ים בביקוש ו
ה ו/או חוזה

   פוליסה.ה

כוש כוללת כי
הרכב המבוט

בשל נוספים.
קיף (המכסה
קיף, ללא כיס
ה בהודעה מפ

לק לשתי קב

 נזקי רכוש ו
ד ג'), למעט א
ב פרטי), הת

", בהתאמנית
לרכב אשר ח
סה התקנית
 המבוטחים.

כל 40 בעלותו
בהוד, ביטוח

ביט .כולה ית
נגררים וסים,

 ת.

צה למבוטחיה
כגון: שירותי

  ריים הינם:

וש הינה, לרו

ביעות בתחום
זנב תביעות 

מק מקרות ם
עה ארוך יותר

התעריף לב -
ם, כגון: סוג ה
הגים הרשאים

  רכוש

 לי של תחום

ב רכוש כולל
 רכוש שנגרמ
שלישי בלבד א

 החקיקה המר
3 -ו 7.1.1 פים

  שירותים

 כולל תיאור 
גמות ושינויי
ם בכל פוליס
רכי פרשנות 

ביטוח רכב רכ
גרם על ידי ה
עם כיסויים 

ביטוח מק )1(
) ביטוח מק3
ויתור נעשהוה

ב רכוש מתח

יסה לביטוח
יף וביטוח צד
ה לביטוח רכ

תקנפוליסה ה
טוח מקיף ל
בוטח. לפוליס
בויות ולרכוש

בב אשר, וטח
ה הצעת לב

התקני ליסה
איות, אוטובו
ליסה התקנית

ציעה הקבוצ
 שונים לרכב 

התחום העיקר

יטוח רכב רכ

תב - ות קצר
ב התביעה ("

שנים שלוש א
 יישוב התביע

- התעריפים ל
ספר משתנים
 ומספר הנה

.  

טוח רכב ר

תיאור כלל 4

ביטוח רכב
בגין נזקי 
כלפי צד ש

למגבלות 
פראה סעי

מוצרים וש 4

סעיף זה 
שלהם, מ
המפורטים
ישמש לצר

פוליסת ב
רכוש הנג
בשילוב ע
חלופות: (
3לגניבה; (
שה בתנאי

ביטוח רכב

פולי )1(
מקי
חוזה

הפ"
לביט
המב
לחב

מבו )2(
בשל
הפו
משא
הפו

בנוסף, מצ
שירותים ש

מאפייני ה

פוליסת בי

זנב תביעו
לבין יישוב

היא רכוש
משך זמן ו

על פיקוח
ותלוי במס
של הנהג
מקסימום.

 

בי .4

4.1

4.2



  

 

ת הגידול 

  

החודשים 
ח, לעומת 

בהיקף ח 
פיים של 
ה למקום 

ראשונים 
   אשתקד.

חירה של 
פוטנציאל 
מתמקדת 
ל תעריף 
ת לאותן 
י הביטוח 

חיות  לנו

ה מבטחים  
12.3%וח 

12.6%ניקס 

1

האחרון. מגמת

 לביטוח ישיר.

בתשעת ה ש
מיליוני ש"ח 
מיליוני ש"ח 2

הדוחות הכספ
זאת בהשוואה

  שומרה.

 החודשים ה
ה המקבילה א

 

י ומאפשר בח
רחיבה את פ
ת. התחרות מ
בתחום זה על
טבות ייחודיו
 מערך סוכני
של מוסכים

מנורה
ביט

פנ

14.9%הראל  

בעשור ה דול
  ט להלן.

בות חברות ל

רכוטוח רכב 
5,080סך של 

296 - של כ יה
על פי ה וח.
במשק וז ישי

גם את נתוני 

בתשעתטוח 
בתקופה 16.2%

  .דירקטוריון

 הינו מודולר
ת הבחירה מר
סה המודולרית

דגש ב חברה
ת וכוללים הט
הקבוצה הינם
 עם רשת ש

1

 11.7%

גיד במגמתה 
רמיה כמפורט

 הביטוח, לרב

, בתחום ביט
ם עמדו על ס

עלייאשתקד, 
דמי ביטות מ

השלי במקום 
כוללים ג 201

ת מדמי הביט
% שיעור של 

לדוח הד 4.4.2

  :ות בתחום

סה התקנית,
גמישותוטח. 

מרכיב בפוליס
החשמה  ,לכך

סיות מובחנות
תחרותי של ה
כן התקשרות

1.9%ח חקלאי 

2.0%

כלל 
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ב רכוש, הינה
ההכנסות מפר

רבית חברות

רות הביטוח,
 הענף בתחום
ה המקבילה א

ההכנסותקף 
רה ממוקמת 
2ונים לשנת 

תקף מהכנסות
ת לעומ 12% 

2.3ראה סעיף 

חברות הפעילו

התאם לפוליס
 בחירת המבו
כל מרכיב ומ

אי ל ללקוח.
מים לאוכלוס
ת מעמדה הת
משתמשת וכ

  

ביטוח

%שלמה ביטוח 
A

9.4%שיר 

ם ביטוח רכב
שינוי בהיקף ה

וש פועלות מ

פיים של חבר
הכנסות ,201

ש"ח בתקופה
הימ 5.8%ם 

החברת הדוח, 
צויין, כי הנת

, כפי שמשתה
של  שיעורעל 

ר ,מפרמיה צה

י שוק, לפי ח

ד בתחום, בה
ק מהם לפי 
 השונות על כ
צר והמחיר ל
דיים המותאמ
המחזקים את
פי בו היא מ

ש
AIG 3.4%

 4.6%

ביטוח יש

בתחוהחברה 
משתקפת בש

יטוח רכב רכו

לדוחות הכספ
3ם של שנת 

מיליוני ש 4,78
, המהוויםטוח

בשנתביטוח, 
יצ .2012בשנת 

החברהק של 
, עומד ע2013

הקבוצ כנסות

וט נתוני נתח

האחיביטוחי 
סויים או חלק
בין החברות 
התאמת המוצ
מוצרים ייחוד
ת. הגורמים ה
מודל התעריפ

. 

שירביט  

הכשרת  
4.9%הישוב 

5.1%רה 

7.9%

9.2%ל 

   תחרות 4

הת פעילו
בפעילות מ

בתחום בי

בהתאם ל
הראשונים

84סך של 
דמי הביט

ות הבחבר
ב הראשון

נתח השוק
3של שנת 

הכלפירוט 

להלן פירו

  

הכיסוי הב
כלל הכיס
התחרות ב
בעיקר בה
תחרותי ו
אוכלוסיות
שלה, המ
מבוטחיה.

שומר

%איילון 

מגדל

 

4.3



 

ותר מסך 
  תחום זה.

עור מסך 
  כנסות 

 2011שנת 

92  
8  

100  

כוש. לפי 
 70%ומת 

תוך כלל 
בשנה  62

מתוארות 

 

201  
40%  

22%  
14%  

24%  
100%  

או יו 10%ת 
ל לקוחות בת

  לקטיביים:

רמיות 
רוטו 
  שנת

שיע
הה

(אלפי  20
לש  "ח)

833,5  2%

70,83  8%

904,35  0%

ביטוח רכב רכ
לעו 71% -ל כ

רכב חובה מ
2%יעור של 

לתקופות המ 

 ר מסך הכנסות

201  1

41%  %

22%  %

13%  %

24%  %

100%  %

  רטיים.

 ממנו מהוות
ר מצומצם של

ציי רכב וקול

שיעור מסך 
  הכנסות 

פר
בר
בש

 2012שנת 
11
ש"

91%  19

9%  33

100%  52

יה בתחום ב
עמד על 2013

וש וביטוח ר
לעומת שי 4

  שומרה.

פרמיותחזור 

שיעור

2013  2

42%  %

23%  %

13%  %

22%  %

100%  %

ר לקוחות פר

שהכנסותיה 
דד או במספר

פרטיים ל ים

פרמיות 
ברוטו 
  בשנת

ש
ה

(אלפי  2012
לש  ש"ח)

909,527  %

87,430  %

996,957  %

 של לקוחותי
3רכוש בשנת 
טוח רכב רכו

8%הינו  201
י שם את נתונ

ות במונחי מח

  ש"ח

2011  3

361,742  %

198,957  %

126,609  %

217,044  %

904,352  %
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בעיקר החברה

 רכב רכוש, ש
ות בלקוח בוד

מבוטחבין  טו

שיעור מסך 
  ההכנסות 

פ
ב
ב

 2013לשנת 
2
ש

90%  7

10%  0

100%  7

נים קבועים
בתחום רכב ר
שר רכשו ביט

13וש בשנת 
כוללים גם 20

ת ותק לקוחו

פרמיות באלפי ש

2012  1

404,360  2

222,933  7

126,605  9

243,059  4

996,957  2

הטחת וש, מב

חום ביטוח 
תלו לחברהין 

ברוט פרמיות

פרמיות 
ברוטו 
  בשנת

ש

(אלפי  2013
  ש"ח)

732,908  
78,818  

811,726  

על מאפיי רה
החידושים בר 

הלקוחות אש
טוח רכב רכו

12נים לשנת 

טוח לפי שנות

מחזור פ

2013  2

352,134  0

189,891  3

95,919  5

173,782  9

811,726  7

 

יטוח רכב רכו

אין לקוח בת
וכן אי החברה

 התפלגותוט 

   פרטיים
עסקיים 

  קולקטיביים

לחברא ידוע 
, שיעורחברה

. שיעור ה20
 שרכשו ביט
צוין, כי הנתו

דמי ביפלגות 

  שנות ותק

  

  
  יים

שלוש שנות 

   לקוחות 4

בתחום בי

א לחברה
ההכנסות 

פירו להלן

מבוטחים 
ולקוחות ע

  קטנים
ציי רכב וק

  סה"כ

בנוסף, לא
החהערכת 
012בשנת 

הלקוחות
יצ קודמת.

להלן התפ
  בדוח:

מספר ש

 ללא ותק

 ותק שנה
ותק שנתי
למעלה מש

  ותק
  סה"כ

 

4.4
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ענפי כן ב

ד שלישי 

ם נלווים, 
ת של "כל 

ה, הקבוצ 

השווקים 
 המלאים 
. התיאור 

של חבות 
או לרכוש 

 בו יישא 

ה תביעה 
היווצרות 
 וכן בשל 

בעל  זה כ

קיומו של 
תוגש אף 

כוסה לפי 
, ובתנאי 
ביטוח או 

ת הגבוהה 
זנב מתר, 

י המעלה 

כב חובה. 
 אחריות 

וכ טוח רכוש,

וטח, כלפי צ

בוטח ונזקים
 או במתכונת

 כלל פעילות

שימושיהם, ה
התנאים  .

ח, לפי העניין.

 המבוטח בש
ן נזק לגוף א

המקסימאלי 
  בירות.

ד לא התיישנה
עד ה בין מו

שת התביעה 
, נחשב ענף 

  :וי

מכוסה הוא ק
יטוח יכול שת

 החבות המכ
קופת הביטוח
ך תקופת הב

דאותות אי הו
ובעת, בין הית
ינוי התרבותי

עט ביטוח רכ
ת מעבידים,

ביטו  חבויות

דין, של המב

 לרכוש המב
ונים נמנים" 

לות זה וכן ב

  :כללו בו

 המוצרים וש
היצע שלהם

ביטוחו חוזה 
  הפוליסה.

את  מכסות 
ד שלישי, בגין

ינו הסכום ה
משפטיות סב

  לרוב לשנה.

ישנת, כל עוד
הזמן הארוך
או מועד הגש

ות,מורכב ןהינ

כיסוני בסיסי 

מא החבות ה
ה לחברת הב

  נות.

Cla(  - נשוא
טוח במשך תק
אף הוא בתוך

  ליסה.

את בשל רמת
הנוס אירוע, 

יפוטי ומהשי

החבויות, למע
טוחי אחריות

ביטוח - יים
  .מהותי

ספית על פי ד

 נזק, שנגרם
ונת של "סיכ

בתחום פעיל ה

ביטוחיים שנכ

מאפיינישל 
בביקוש ובה
 פוליסה ו/או
רכי פרשנות ה

 ,החבויותח 
דין, כלפי צד

 אחריות שה
ספת הוצאות מ

הינו לסוג זה 

ות אינה מתיי
בשל פרק  

עד הגילוי ו/
השעות אלו 

 פי אחד משנ

Occu( - נשוא
התביעה יטוח.

כפוף להתייש

aims Made
לחברת הביט
תביעה נופל א
הוגדרה בפול

נף תנודתי וזא
סות על בסיס

הש באקלים 
  תן.

כל ביטוחי ה
זה הינם: ביט
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ענפים עיקרי
ילותם אינו מ

ן חבותו הכס
  ת בפוליסה.

דן או ן אב
ליסה (במתכו

החברהת על 
  .בהתאמה

הכיסויים הב

שלי ותמציתי 
 ושינויים ב
פורטים בכל 
א ישמש לצר

ביטוח ףענת ב
על פי ד ב בה

גבול  נקבע 
בתוס ,של נזק

מסת הביטוח 

בענפי החבויו
גד המבוטח.
וטח לבין מוע

בירור תביע ל
.  

תן לערוך על 

urrence Ba
ך תקופת הבי
ת הביטוח, בכ

e Basisעה (
שת התביעה ל
ל להגשת הת
ואקטיבית שה

ות נחשב לענ
בפרט בפוליס 

 מהשינויים 
יעות וחומרת

יות נכללים כ
ריים בענף ז

  פעילותה 

ע ועלת בשני
שר היקף פעי

ים כיסוי בגי
בול האחריות

ם כיסוי בגי
המכוסים בפול

רכזיות החלות
, להלן 7.1.2.4

ו פעילותם ה

 תיאור כלל
הם, מגמות
 התנאים המ
ח זה בלבד ולא

  ח חבויות

  

ית הפוליסות
א עשוי לחוב

  .רם לו

טוחי חבויות
טח במקרה ש

פן של פוליסו

עה ביטוחית ב
 השלישי כנג
לה כנגד המב
 הזמן הדרוש
.תביעות ארוך

חי חבויות נית

asisס אירוע (
ע הנזק במשך
ר תום תקופת

ס הגשת תביע
ס זה הוא הגש

ובילירוע שה
ך תקופה רטר

ביטוח החבוי
וב התביעות 

ארוך,היעות 
שכיחות התבי

ף ביטוח חבוי
טוחים העיקר

  אחר

 לי של תחום

פהחברה , ה
אנוספים, לי 

חבויות כולל
מבוטח, עד לג

הרכוש כוללי
מהסיכונים ה

.("  

 החקיקה המר
4 -ו 7.1.1 פים

  שירותים

יאור של תחו

עיף זה כולל
עיקריים של
המחייבים הם
ינו לצרכי דוח

ביטוח 5.2.1

כללי

מרבי
שהוא
שייגר

בביט
המבט

תוקפ

תביע
הצד
העיל
פרק 

ת נבז

ביטו

בסיס
אירוע
לאחר

בסיס
בסיס
שהא
בתוך

ענף ב
בייש
תביה

את ש

בענף
הביט

טוח כללי א

תיאור כלל 5

בתחום זה
ביטוח כלל

ביטוחי הח
שאינו המ

ביטוחי ה
כתוצאה מ
הסיכונים"

למגבלות 
פראה סעי

מוצרים וש 5

תי 5.2.1

סע
הע
וה
הי

.1
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5.1

5.2



 

 אחריות 

  :דלקמן

לנזקי גוף 
ו ככיסוי 
דירה או 
כפונקציה 
העובדים 
סיק, סוג 
עות של 
 זה נערך 
ות לאחר 

החבות ם, 
האחריות 
ל הכיסוי 

שי מכסה 
שלא בגין 
נם עובדי 
 תקופת 
ת הכיסוי 
סוי נוסף 
 במסגרת 
כפונקציה 
טח, היקף 
עות של 
עי ההגנה 

   אירוע.

 של בעל 
 נזק לצד 
 זה נמכר 
ות מוצר. 
המשתנה 
ח, כאשר 
ע, מספר 
 והתחום 
עריף דמי 

וטח בגין 
 שיצאור 

 משולבת 
 על דמי 
ות, קיום 
האחריות 
אלית של 
דרך כלל, 

ם ונושאי 
ם ונושאי 
ה מתוקף 
רה. בעלת 
ור נושאי 

רים המוגד

ת צד שלישי,
  .ט

ויות, הינם כד

 אחריותו ל
צר עצמאי א
סת ביטוח ד
ח נקבעים כ

מספר  - ם 
משלם המעס
ניסיון התביע
ומה. ביטוח 
כולה להיעשו
רבית המקרים
ו לפי חוק ה
ו שיורי, מעל

  .1995-"ה

כלפי צד שליש
(ש  נזקי גוף

שלישי, שאינ
לךרחש במה

המבוטח את
מאי או ככיס
וח דירה או 
ח נקבעים כ
עיסוק המבוט
ניסיון התביע
תיים, אמצע
כלל על בסיס 

את חבותו 
תוצאתו היא

 לאו. ביטוח 
ביטוח אחריו
של המבוטח. ה

של המבוטח 
 ותק במקצוע
של המבוטח
יכרת על תע

  ה.

ותו של המב
על ידו, לאח
או כפוליסה 
קרי המשפיע
להיקף הפעילו
רשת, גבול ה
ה הטריטוריא
ח זה נערך, בד

סה דירקטורים
 הדירקטורים
ה היא בעיקרה
המשרה בחבר
ת הכיסוי עבו
נו בעבר וה

שרה, אחריות
ביטוח כלי שי

ה בענף החבו

למבוטח בגין
טוח זה כמוצ
יעסקית, פול
. דמי הביטו
רכזיים שבהם
 השנתי שמ
ת הרצוי, נ

בעסק וכדום 
ת התביעה יכ

במר תיישנות.
/אוו הנזיקין 

והביטוח הינו
שולב], התשנ"

וח אחריות כ
כל דין, בגין
נגרמו לצד ש
י אשר התר
גינה רכש ה
 כמוצר עצמ
 פוליסת ביט
. דמי הביטו

ע - שבהם  ים
ת הרצוי, נ
סיכונים סביב
 נערך בדרך כ

וח המכסה 
המקצועית שת
וטח ובין אם
שולבת עם ב
ם מכוונים ש
 הוא עיסוקו
ריות הרצוי, 
ן התביעות ש
ט השפעה ני
הגשת תביעה

ה את חבמכס
רו או שווקו ע
ה עצמאית א
משתנה העיק
, כאשר גם ל
קטיבית הנדר
וטח והתחולה
ביטוח. ביטוח

ביטוח המכס 
רה על ידי 
בות המכוסה
ת על נושאי ה
 הרוכשת את
 ו/או שכיה

ם ונושאי מש
ח כלי טיס וב

שווקת הקבוצה

כיסוי ל - ם
ן לרכוש ביט
סת מטריה ע
דות קבלניות
 כאשר המר
שכר העבודה
בול האחריו
גנה הקיימים
אירוע. הגשת
 תקופת ההת
 לפי פקודת 

, ו1980-תש"ם
ומי [נוסח מש

פוליסה לביט
וטח על פי כ
 או רכוש ש
ירוע תאונת
 הפעילות בג
ש ביטוח זה
ריה עסקית, 
דות קבלניות
כאשר המרכזי
בול האחריו
פגעים או ס
מה. ביטוח זה 

ביטו - ועית
צוע חובתו ה
קוח של המב
ו כפוליסה מ
 מכסה מעשי
 דמי הביטוח
 גבול האחר
כנסות, ניסיון
יסוי והשיפוט
רך על בסיס ה

ביטוח המ - ר
וצרים שיוצר
נמכר כפוליסה
מקצועית. המ
של המבוטח,
פה הרטרואק
ות של המבו
עריף דמי הב

  ה.

 - שאי משרה
חוקית שהופ
 הביטוח. הח
 חבות אישית
הינה החברה
ם המכהנים
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ת דירקטורים
וק מכר, ביטוח

ים אותם מש

חבות מעבידי
 לעובד. ניתן
מסגרת פוליס
לביטוח עבוד
פר משתנים,
ים, היקף ש
 המעסיק, גב
 אמצעי ההג
ל על בסיס א
הביטוח בתוך 
 היא חבות 
 פגומים, הת
אהביטוח הל

הפ - ד שלישי
תו של המבו
ברכב מנועי) 

שנגרם מא 
 בקשר עם 
 ניתן לרכוש
 פוליסת מטר
לביטוח עבוד
ר משתנים, כ
 המבוטח, גב
 חשיפה למפ
 בעסק וכדומ

אחריות מקצ
כשל בביצגין 

ין אם הינו לק
 עצמאית או
פוליסה אינו 
המשפיע על 
ף הפעילות,
, מחזור ההכ
יאלי של הכ
ביטוח זה נער

חריות המוצר
רם על ידי מו
 ביטוח זה נ
ח אחריות מ
הוא עיסוקו ש
ייצוא, התקו
יסיון התביעו
השפעה על ת
 הגשת תביעה

רקטורים ונוש
ח של חבות

בתוך תקופת 
ברות, המטיל 
 בביטוח זה 
 והדירקטורים

ועית, אחריות
רבות חוצר, ע

צרים המרכזיי

ביטוח ח
הנגרמים
נוסף במ
פוליסה ל
של מספ
המועסקי
פעילות 
המבוטח,
בדרך כלל
תקופת ה
המכוסה
למוצרים

חוק לפי 

ביטוח צד
את חבות
שימוש ב
המבוטח

הביטוח 
הביטוחי.
במסגרת 
פוליסה ל
של מספר
פעילות 
המבוטח,
הקיימים 

ביטוח א
מקצוע ב
בי שלישי

כפוליסה
הכיסוי ב
העיקרי ה
גם להיק
העובדים,
הטריטורי
הביטוח. 

ביטוח אח
נזק שנגר
מחזקתו.
עם ביטו
הביטוח ה
י פעילות

הרצוי, ני
הכיסוי ה
על בסיס 

ביטוח די
משרה ב
המשרה ב
חוק החב
הפוליסה
המשרה 

מקצו
המוצ

המוצ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

 



 

עם ביטוח 
ל מספר 
וי, ניסיון 
כב בעלי 
 החברה 
ס הגשת 

 המבוטח 
כונת של 
ש מציעה 

יקוח על 
(להלן  19

. )התאמה
בנה דירה 
ש, פריצה, 

ינוי הינו 
 הסכמת 

ביטוח ת 
וני נוסח 
מים ו/או 
רך חילוף 
כולל ערך 
י הנמוך), 
חוק חוזה 

 מעריכה 
טה צפויה 

יכולה  ה
רה אינה 
 התקנות, 

דע המצוי 
שונות מן 
התקנות, 
השינויים 
 בעקבות 

על בסיס 
ש, על פי 
ברי ערך, 

עבור בד, 
שועבדות 
ם (ריסק) 

או בשילוב ע
מתבססים ע
אחריות הרצו
 החברה, הרכ
חברה והיות
כלל על בסיס

גרם לרכוש 
ליסה (במתכ
בביטוח רכוש

  :הרכוש 

תקנות הפ ל
986- התשמ"ו
בה "ה התקנית

מינימאלי למב
סיכוני אש ם:

 רק אם השי
טעון אדמה

לתיקון תקנו
 מעבר לתיק
כיסויים הקיימ
סוי ביטוח ער
רה הביטוח כ
 הביטוח, לפי
 הקבועים בח

חה הנוכחי,
לולים בטיוט
 החברה אינ
טעם שהחבר
מוץ טיוטת 

ססת על מיד
ת להיות ש
ן הסופי של 
רפיות של ה
קוחות בשוק

או תכולה ע
אפשרות לרכוש
לתכשיטים וד

בלבח מבנה 
סות אלו מש
ם ביטוח חיים

סה עצמאית א
 בענף זה מ
הם: גבול הא
העיסוק של 

החסיים של 
נערך בדרך כ

 או נזק, שנג
מכוסים בפול
הסיכונים"). ב

ביטוח נףבע 

עה בתוספת
ת ותכולתן), 

הפוליסה" -  ו
י הביטוחי המ
סיכונים נמנים

  

סה התקנית 
ת וי לרעיד

יטוח טיוטה ל
קבועה בהן.
רחיב את הכ

) כיס1כגון: (
ם קרות מקר
רה או סכום 
טח לסעדים 

  

תקנות בנוס
 שינויים הכל
ת. עם זאת,
ין היתר, מה
 בעקבות אימ

   וק.

 עתיד המבוס
בפועל עשויו
צאה מנוסחן
שלכות המצר
מתחרים והלק

וח מבנה ו/א
ת למבוטח א
ל הסיכונים ל

ביטות לליסו
 דירות. פולי
ל בשילוב עם

 נמכר כפוליס
דמי הביטוח
רכזיים מביניה
טח, תחום ה
חוסן הפיננס
 ביטוח זה נ

י בגין אבדן
הסיכונים המ
ת של "כל ה

  תי עסק.

החברה שווקת

תקנית הקבוע
ביטוח דירות
"ות ותכולתן
 היקף הכיסוי
נו על בסיס ס
 ונזקי צנרת. 

 את הפוליס
כיסתור על 

מפקח על הבי
ה התקנית ה
ת הטיוטה לה

כ סויי חובה,
ל הדירה ביום
ל מבנה הדיר
 זכויות המבט

 וד.ח חסר, וע

שר טיוטת ה
מספר ת של

עה הממוצעת
 האמורה, בי

שיקבע  שוק
המתחרים בש

דע צופה פני
 התוצאות ב
ין היתר, כתו
חייב, מההש
התנהגות המ

ליסות לביטו
וליסות מקנו
גון: כיסוי כל

  דירה ועוד.

משווקת פול 
ימון רכישת
כר בדרך כלל
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ביטוח זה ם.
 מקצועית. ד
 כאשר המר
ת של המבוט
 המבנה והח

 או פרטית.
  

כוללים כיסוי
כתוצאה מה
 או במתכונת
לפרטים ולבת

מש אותם ים

  דירה

גת פוליסה ת
נאי חוזה לב
ת ביטוח דירו

את  המגדיר ת
 בפוליסה הינ
רעידת אדמה 

כולה לשנות
ואולם, וית 

, פרסם המ20
את הפוליסה
וצע במסגרת
 התקנית כיס
רך השוק של
ך ההקמה של

) סיוג2תף; (
צב של ביטוח

ככל שתאוש
פעה מצטברת
היקף התביע
ף ההשפעה 

מחיר הש ת
 בהתנהגות ה

הינה בגדר מי
מועד הדוח. 
כות וזאת בי
מצו כדין מ
 שיקבעו ומה

  

וגים של פול
ת. חלק מן הפ
ים נוספים כג
ם לתכולת הד

החברה  - ת
משכנתא למי
ביטוח זה נמ

כמבוטחי
אחריות 
משתנים,
התביעות
המניות,
ציבורית
התביעה.

  ח רכוש

  

חי הרכוש כ
ים נלווים, 
ונים נמנים"

ביטוחים ל רה

המרכזיי צרים

סות לביטוח ד

ום זה מונהג
י ביטוח (תנ

תקנות"יף זה: 
ליסה התקנית

הכיסוילתה. 
י נזקי טבע, ר

ת הביטוח יכ
בת המבוטח.

  וטח בכתב.

013דש ינואר 
ות ותכולתן 
ה ואחרים, מ
סיף לפוליסה
פרש שבין ער
קע, לבין ערך
ה בבית משו
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ב מנורה עם
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  קצר)

בסכום פיצוי 
רמים לנכות
וי לעתים גם

  . מחלה

ה היא בדרך 
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שסוכמו בי ם
תחייבות לשי

 

ד( המכר חוק
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סוי יתרת ההל
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 נזק תאונתי.

ח הנדסי (ע
כות מכניות, צ

ענפי הביטוח
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 פוליסות 
מבוטחים 
שמור על 
דכנית על 

 

12.9%

ף ההכנסות 

בתשעת ה חר
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 והגמישות ב
אפשרות למב
סל הבריאות

בהפרטיים,  
ין אירובגצוי, 

ביט, שיניים 
ל בריאות וח

 זרים ותיירים
 .מתאונות או

ם פעילות זה

קריים הנכלל

 המוצרים וש
היצע שלהם
ו חוזה ביטוח

  הפוליסה.

ארוכות טוו 

יטוח שלהן מ

קו או פרט 
וות ממחלה)

מוגדר ונקבע
מקרה הביטוח
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וי כפי שהוגד
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קר ללקוחות

גילמקרה של 
חלוקה לארב
ע של גילוי
 המחלה הרא

קיימות גםאך 
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;וצאו מכוחו
הבריאות הפ

אשר ים,טוחי
הבריאות הנו
כות הבחירה 
ה, בחלקן, מא
נם כלולים ב

הבריאותטוח 
 שיפוי או פיצ

ביטוחי, שפוז
ביט יסותפול

טוח עובדים 
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בתחוםבוצה 
  .תאמה

העי ביטוחיים

מאפיינישל 
בביקוש ובה
 פוליסה ו/או
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 פוליסות נן
 

שתקופת הבי
  

מסוג ליסות
(למעט מו ם
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צוי חודשי המ
החל ממועד מ
ומיות בסיסי
תקופת הפיצו
בוטח במצב 
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או לשירותי ה
 הביטוחי, זכ

סות אלהפולי
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 כתוצאה טח

לות על הקב
, בהתלהלן 7.1

הבהכיסויים 

שלי ותמציתי 
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 למבוטח פיצ
ר חודשים ה
פעולות יומיו
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למבו נגרמים
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פוליס
רשימ
ומאפ
שאינ
הפול

הפול

טוח בריאות
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ן כלולות 
 ניתוחים 
ם רופאים 
 בדיקות 
ין אשפוז 
אלקטיבי 
 ת שיניים

קבוצתיים 
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אינן בסל 

פת כיסוי 
 לתוכניות

תר מבין 
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 וכן יתוח

אקסטרא 
לבחירת  

  עוד.

) מוצר 1(
שיניים  ת

 המשווק 
 ת שיניים

, נכותל ה

 בעת טית
ה בקרבת 

ם לבטח את 
מ להתאמת ת
הגדרת לעניין 

פרטים נוספי

 שיפוי בגין
וסף לכיסוי 
צויין, כי כיום
כיב פיצוי כס
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תרופות שאינן
בחו"ל, חדים 

תייעצויות עם
ת אבחנתיות,

פיצוי בגיכוש 
ז בלתי צפוי/
שונה ברפואת

ן ללקוחות ק
סה הוצאות 

,2013ברואר 
יסויים כמפור
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, תרופות שא
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תלרפואכיסוי 

) מוצר2( ;ות
תמרפואהחל 

  

גרמה אשר"ל 
  .ות

פרט אחות: 
קרוב משפחה

  .ועוד ם

ם שמעוניינים
נערכת קבוצה
 ובפרט, שות

אות החוזר. ל

על מודל של
לעיתים, מתו

יצ ות בפועל.
למבוטח מרכ

7.1.2.5 סעיף 

תר: כיסוי לת
טיפולים מיוח
ת ניתוח, הת
 כגון בדיקות

ניתן לרכ ,ו כן
י בגין אשפוזו

עזרה ראשוא 

ים והןית פרט
 ביטוח המכס

הקבוצה, בפב
לות מספר כי
מציעה כיסוי
וחדים בחו"ל,

p Basic  על
כאות בשב"ן

ת הכיסויים 
לניתוחים בא

טיפולים, דות

 פוליסה בש
רפוא בדיקות

רחב, בדיקות 

 משני סוגים
, המעניק כ).1
אבן ועקירוי 

של כיסויים ה
 .האורתודנטי

"בחו או בארץ
או מקרי מוו 

:תאונה בעת
ה של קי שהי
משקמי יניים

ת מעסיקיםעו
הק, 2014נת 

קש מחלות 
התאם להורא

.  

  ת

אלו מבוסס ע
 בפוליסה. ל
 תלוי בהוצאו
ם שתאפשר ל
לפרטים ראה 

 הם, בין הית
רים בחו"ל, ט
גיות מחליפו
ריים מגוונים

כמו מה ועוד.
ה בבית, פיצו

ביקור רופון 

ר הן ללקוחות
נים לרכוש 

ות השיקה ה
הכולל החברה,

בסיסית ה ם
 טיפולים מיו

 .בחו"ל

המבוססת  
חר מיצוי הז

ו מציעה את
  היתר כיסוי

מיוחד תרופות

קה הקבוצה 
וב בולטוריים
ון מורסל הרי

הקבוצה הם
10.2012ליום 

תימות, ניקויי
 מגוון רחב ש

וא הפריודונטי

  רוך

ב תאונה בעת
וסיעוד חולים

 נוספים יים
, הוצאותלנס
שי טיפולי, יה
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באמצע קשות
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ח שבוצע במס

 הכיסויים ש
 הבריאות, ה
יים בארץ ובח
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ן, טיפולים בר
לה, פיצוי בגי

כתבות חולים 
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ח הוצאות רפ
צעות מעסיק
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ף זה של הוצ
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וע ניתוחים 
"ן של קופות 

Top Prem
ולי הבריאות
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מרת, הכולל, ב
וחות קולקטי
מרת ועד רפוא

אי תאונות ח

פ מעניקה נית
א, כוויות, ים
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ון כרטיס 
ה. בנוסף, 
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 השוהים 
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החודשים 
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ממוקמת 
המקבילה 

  .80גיל 

תע נכות סוי
 אובדן כושר
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ם למבוטחים
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באמצעות מע
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ומימו .)אשפוז
וד עקב מחלה
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איות לתיירים
דים זרים, א

חבותו של 
הוראות הדין

בשינו תקפת

בתשעת ה ת
מדו על סך ש
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דמי במ נסות

וני הדוחות ה
 קבוצת הר
ום בתשעת ה

  . אשתקד

בנתח שו יקה

ו ני ש"חליוימ
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לכיס פוליסה
 במקרה של
צרה וכל עוד 

ויים ביטוחיי
וי בגין מחלו

   כבודה.

ך כלל קצרת 

זרים בהתאם
 הגדרת כיסו
ם ולקבוצות ב
וצאות אשפוז
 לא מלווה בא
 מסוגל לעבו
מי למקרה מו
פה לארץ המו

הוצאות רפוא
 הניתן לעוב

מכסה את 
לה בהתאםה. 

  זה.עניין 

משת, הגידול

בריאותביטוח 
ענף עמלות ב

מקבילה אשת
ההכמהיקף  

ק. על פי נת
 בתחום הינן
גדולים בתחו
פה המקבילה 

החזיו הראל 
  . קד

מ 359יה של 
ללא שינוי ביח

  רקטוריון.

פרטיים וחות

פ הקבוצה ה
פיצוי חודשי
פת המתנה קצ
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סה לביטוח ה
קרו לביטוח

מי מחלה ה
ום ימי מחלה
וי הרחבה) לע

ג במגמת נה
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מיליוני ש"

בתחום זה
של חברו
.והפניקס

הראשונים

בתשעת ה
לעומ 43%

לתקופה ז
החבמקום 
  .אשתקד

הכ לפירוט

  

  

  

 

6.3



 

  

 מהנחות 
ס לסיכון, 
ת רזרבות 
קיות ועל 

במוצרים. 
 היועצים 

  .ם

מעה של 
ם לצרכי 
 בסוכנים 
ם לרבות 
התייעלות 

 הפיננסי 
לי ביטוח 

ת ביטוח 
כסות את 

כות, בהן 
מיה שלא 
 הביטוח, 
שורו של 

באמצעות 
ן המבטח 
 ,דרך כלל

להסכמת 
ועד תום 
ח סיעודי 

 מושפעות
אריות, ביחס
אפיין בצבירת
וצאות העסק

רים ודמיון ב
צתיים, ריבוי 
יקת תעריפים

פעילות ההטמ
דשים העונים

יעות  והסתי
קוח ולסוכנים

ה ;ם בתחום

ם הם חוסנה
תשלום תגמול

  רט להלן:

 כלל, תכניות
 מראש), המכ

תקופות ארוכ
התחייב לפרמ
רת פוליסות 
ת בכפוף לאיש

תפת בוה מש
משא ומתן בין
רלוונטית. בד
דשות בכפוף 
ף ביטוחי במ
וצה. בביטוח

43%הראל 

22%לל 

 

ות, וככאלו
רכות האקטוא
סיעודי, המתא
הותית על תו

 מריבוי מתח
טוחים הקבוצ
מחירים ושחי

הרחבת פהן: 
 מוצרים חד
ך הסוכנים 
השירות ללק
זים מרכזיים

קבוצה בתחום
ל תביעות ות

  צה.

קריות, כמפור

בדרךהינם, 
ל אשר נקבע

  ו.

הפרט הינן לת
יים קושי לה
שרות, במסג
קיימים, וזאת

  

ם בעלי זיקה
י נקבעים במ
 בקבוצה הר
שנים המתחד
סות למתן רצ
המבוטח בקב

כל

 : ות בתחום

קופות ארוכו
הנחות ובהער
ות. בביטוח ס
 השפעה מה

ת, בין היתר, 
התמדה. בביט
תר, בירידות מ

ם התחרות ה
פיתוח; כניה

הרחבת מערך
; שיפור הות

תתפות במכר

חרותי של הק
צה בעת ניהול
מוצרי הקבוצ

י קבוצות עיק

ות פרטיים 
וטח או עד גי
הלך תקופה זו

רת ביטוחי ה
ת הביטוח קי
הביטוח, האפ

למבוטחים ק 
 .2005ש יולי 

וצת מבוטחים
ביטוח קבוצת
ים הנכללים
 של מספר ש
ללים התייחס

של ה חברות
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הפעילו חברות

ת הינן לתק
 שינויים בה
צאות העסקיו
קעות קיימת

ריפה הנובעת
תחום גדל בה
טאה, בין הית

להתמודד עם
ת בקרב סוכ
ה הרפואה; 

הפניית לקוחו
; השתקדמים

 מעמדה התח
ה של הקבוצ
משווקים את מ

לשתיבריאות 

כרות ללקוחו
 כל חיי המבו
בריאותי במה

ביטוח במסגר
ותי, לחברות
נה לחברות ה
נאי הפוליסה

מחודשעניין זה 

מכרות לקבו
ההסכמים לב
ל כל הפרטי
דועות מראש
קבוצתי הכול
עד סיום הח

טחים  

י שוק, לפי ח

וח הבריאות
יי הפוליסה.
תית על התוצ
כנסות מהשק

מת תחרות ח
לקטיביים בת

חרות שהתבטת

של הקבוצה ל
ום הבריאות
יות בתחום
ה כמקור לה
ולוגיים מתק

משפיעים על 
שירות הגבוהה
ם סוכנים שמ

בתחום הבות 

 ביטוח הנמכ
רוכות (למשך 
ינוי במצבו הב

ת תכניות הב
ן מהות באופ

ניתנ ,על כן .
וכן תנ רמיות

המפקח לער 

ות ביטוח הנ
"). תנאי היסה

הם חלים ע
תקופות יד ל

מים לביטוח 
צתי, או במוע

מנורה מבט
6%

10%

וט נתוני נתח

תכניות ביטו
ות, במשך ח
השפיע מהות

ניכרים, להכ 
   בתחום.

בריאות קיימ
ביטוחים הקו
עצים את הת

העיקריות ש
קבוצה בתחו
 ולהתפתחוי
 עם הקבוצה
ת כלים טכנו

   ועוד.

המרכזיים המ
צה; רמת הש
ארוך טווח עם

ק את הלקוחו

: תכניותרט
 לתקופות אר
גם אם חל שי

ובדה שמרבית
כול להשתנות
לאורך השנים
ת טבלת הפר

חוזכמפורט ב

: תכניובוצתי
בעל פוליצג ("

ל הפוליסה ו
אלו נחתמים
קיימים הסכמ
לביטוח קבוצ

%מגדל 

19%ניקס 

  

להלן פירו

מרבית ת
אקטואריו
עשויים לה
בסכומים

הרווחיות 

בתחום הב
משקל הב
בתחום הע

ההשיטות 
מוצרי הק
הלקוחות
העובדים
באמצעות
תפעולית 

הגורמים ה
הקבוצשל 

וכן קשר א

  לקוחות 6

ניתן לחלק

פר ביטוח
המוצעות 
המבוטח ג

לאור העו
הסיכון יכ
תשתנה ל
לשנות את
, כהמפקח

קב ביטוח
גורם מייצ
לבין בעל
הסכמים א
הצדדים. ק
ההסכם ל

הפנ

 

6.4



 

ם עזיבת 

 בודד או 
ת נו מהוו

שיעור 
מסך 

 ההכנסות 
לשנת 

2011  

10%  

90%  

100%  

, במונחי 

 פרמיות, 

ום כקת ס
ש האחרון 
 השוטפת 

 

הסכם או עם

תלות בלקוח 
כנסותיה ממנ

פרמיות 
ברוטו  
  בשנת

ש
מ
ה

(אלפי  2011
  ש"ח)

ל
1

37,367  %

332,817  %

370,184  %

חלות ואשפוז,
  שתקד.

שנה, במונחי

על ידי חלוק
חויבה בחודש
לפני השנה 

ופת ההם תק

קבוצה אין ת
בודד שסך הכ

שיעור 
מסך 

  ההכנסות 

פ
ב
ב

לשנת 
ש  2012

10%  7

90%  7

100%  4

ה, בענפי מח
אש 8.6%ומת 

 לראשית הש
  אשתקד. 

לים מחושב ע
 הפרמיה שח
 שתחילתן ל

  

מבוטח בתום

נים, כך שלק
ה אין לקוח ב

  

פרמיות 
ברוטו  
  בשנת
(אלפי  2012
  ש"ח)

44,955  

389,888  

434,843  

ראשית השנה
לעו 2013שנת 

עודי, בתוקף 
 6.1%לעומת 

שיעור הביטול
שנה בסכום
ס לפוליסות
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ף ביטוחי למ

ת הינם מגוונ
 כן, לקבוצה

  ה.

 ברוטו*: ,חות

שיעור 
מסך 

  ההכנסות 
לשנת 

2013  

6%  

94%  

100%  

ות בתוקף לר
בש 10.1% - כ

ת ביטוח סיע
ל 2013בשנת  

ת המפקח, ש
אחרון של ה
 רק בהתייחס

 להציע רצף
  

חום הפעילות
לקוחות. כמו
סות הקבוצה

ביטוח מלקוח

פרמיות 
ברוטו  
  בשנת
(אלפי  2013
  ש"ח)

30,677  

455,227  

485,904  

 ם

ים מהפוליסו
על שיעור של 

ים מפוליסות
 7.9% - של כ

אם להוראות
בה בחודש הא
ודמת וזאת
   תעריפים. 

קיימת חובה
 .את הקבוצה

הקבוצה בתח
מצומצם של ל
לה מכלל הכנ

לגות דמי הבפ

  

ים ומפעלים 

לקוחות 
  קטנים

ביטולים יעור

יעור הביטולי
רמיות, עמד ע

יעור הביטולי
מד על שיעור

בהתאוין, כי 
פרמיה שחויב
ל השנה הק
נטרול עליית

קבוצתי ק
המבוטח א

לקוחות ה
במספר מ

ומעל 10%

התפלהלן 

סוג לקוח

קולקטיבי
  גדולים

פרטיים ול
עסקיים ק

  סה"כ

שי 6.4.1

שי
פר

שי
עמ

יצ
הפ
של
וב
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-   

  42 - א 

'ד 
כ ברמת נוסף  הקבוצה כלל 

 

חלק
נ מידע
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צה, להלן 

 ולחובת 
ת ניירות 

רות ערך 
 הכנסה, 
משותפות 

ה והן על 

ק הפיקוח 

 המוגבל 
י שליטה 

ספים של 
של נכסים 

יק מבטח 
סים כנגד 
לו, בבעל 
ת ביטוח 

שאו בו יי
וואות  הל

 בתקנות 

יק נכסים 
 

י ביטוח, 

ירות את 
המבטחים 
ה וחובות 
ות מחוק 
ת המפקח 
ם ולדרכי 

, בנוסף ם

ת של הקבוצ

בה וייחודית
הממונה ורשות

חוק ניירות ו
 פקודת מס
ק השקעות מ

הבכללותצה 

בחוק .מכוחו
:  

בידי העוסק,
ם של אמצע

  ח.

שור ועדת הכס
 מינימאלי ש

נכסים שיחזי
י החזקת נכס
ברה בת של
החזיק עתודו
לק הסיכון שי
א בו מבטח; 
יעת הוראות

ם, חייב להחזי
  עסקים אלה.

בטח בענייני

ראות המסדי
פעולה של ה
שונים בחברה
 הוראות שונו
ח מסמיך את
לדרך פעולתם
מועסק על ידם

 תחום פעילו

   

 לרגולציה רב
 ובכלל זה, ה

 חוק החברו
ח ולהוראות
להוראות חוק

על הקבוצהן 

שתוקנו מנות 
קריים שלהלן:

שיון מבטח ב
מסוג מסוי 5

היתר מהמפקח

מבטח, באיש
ימאלי ועודף

 בדבר: סוגי נ
ייבויות; דרכי
 להשקיע בח
ובת מבטח לה
מאלי של חל

שאיסיכון שי
שיעוריהן (קב

  אל).

י ביטוח חיים
רד לעשנה נפ

פעולה של מ

נקבעו הו ,ר)
דבר דרכי הפ
ות אורגנים ש
ם המחויבים, 

חוק הפיקון, 
ת הנוגעות ל
ם וכל מי שמ

 בנפרד לכל 

ילות התאגיד

  ריון.

 וצה

שונים כפופה
ינה השונות,

ר, להוראות
 חוק הפיקוח
ץ הפנסיוני, ל

   כל אלה.

היים החלים 

  :ח

הפיקוח ותקנ
נושאים העיק

חייב קיום רי
5%- ת יותר מ

ח, מצריכות ה

קנות בנוגע ל
ק ונפרע מיני

נות הוראות 
 ביחס להתחי
שאי מבטח 
כן ביטוח; חו
שיעור המיני
 של חלק הס
שאי לערוב וש
נגיד בנק ישר

דת לגבי עסקי
כוש ביטוח מש

בור בדבר פ

מרפורמת בכר
 הוראות בד
שונים, פעילו
טח, בשינויים

כמו כןוריות. 
ת שונוהוראו

אי משרה בהם
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המתייחס ,ל
  בוצה.

צוניים על פעי

הדירקטורוח 

פעילות הקבו

הפעילות הש
רשויות המדי

צה, בין היתר
ם; להוראות 
 וחוק הייעוץ
ו מכוחם של 

קנות המרכזי

  צאו מכוחו

 חוק הפיקוח

וראות חוק ה
 בין היתר, הנ

ק בביטוח מח
ישיון. החזקת
בתאגיד מבטח

ר לקבוע בתק
 מניות מונפק

 לקבוע בתקנ
 ושיעוריהם 
רים בהם רש
אחר או בסוכ
טח בחו"ל; הש
 המקסימאלי
ות שהוא רש
תייעצות עם נ

שבונות נפרד
ח חיים, ולרכ

נות מן הציב
  מצא.

קוח (כחלק מ
טחים, לרבות
שאי משרה ש
וחלו על מבט
ל חברות ציבו

עדה) לתת הו
 ביטוח, נושא

  הקבוצה

לעי 2-7יפים 
ס לעסקי הקב

ת גורמים חיצ

לד 2.5בסעיף 

ח החלים על פ

צה בתחומי ה
 ורישיונות מ

פופה הקבוצ
תקנו מכוחם
 קופות הגמל
נות שהותקנו

החוקים והתק
  ת שלה.

  אות הדין

התקנות שהוצ

מצית הוראות

ח כפופות לה
וח מוסדרים,

עיסוקפיקוח, 
 הנקובים בר
 וכן שליטה ב

את שר האוצר
ת בדבר הון 

  בויות.

ך שר האוצר 
ותיו לסוגיהן

המקמבטח; 
 בו, במבטח 
 עיסוק כמבט
אל, השיעור
 לתת וערבויו
בצע לאחר הת

הל מערכת חש
ויותיו בביטוח

ת לברר תלו
קון ליקוי שנ

ן לחוק הפיק
ידי של מבט
רקטורים ונו
 לעניין זה, ה
ת דרך כלל על
ועצות עם הו
טחים, סוכני

ה רמת כלל

 שניתן בסעי
המתייחסחבי 

ללית והשפעת

ט לעניין זה ב

גבלות ופיקוח

עילות הקבוצ
בלת היתרים 

  רך.

מסגרת זו, כ
תקנות שהות
הוראות חוק 
נאמנות ולתק

הלן יפורטו ה
חומי הפעילות

הורא 7.1.1

וק הפיקוח וה

תמהלן פירוט 

ברות הביטוח
תקנות הפיק

ל פי חוק הפ
ענפי הביטוח
תאגיד מבטח 

חוק מסמיך א
נסת, הוראוכ

עומת התחייב

מוסמך ,מו כן
גד התחייבוי
תחייבויות ה
מצעי שליטה
רכי חישובן;
בטחים בישר
מבטח רשאי 
עניין זה, תתב

בטח חייב לנה
כיסוי התחייב

מפקח סמכות
הורות על תי

מסגרת תיקון
משטר התאג

מינוי דיעניין 
ווח למפקח. 
חברות החלות
כפוף להתייע
הולם של מב

ידע נוסף בר

המשך למידע
רוח מידעאור 

סביבה כל 7

ראה פירוט

מג 7.1.1

פע
קב
ער

במ
ולת
לה
בנ

לה
תח

.1

חו

לה

חב
וב

על
לע
בת

הח
הכ
לע

כמ
כנג
הת
אמ
ודר
מב
שמ
לע

מב
לכ

מל
ולה

במ
המ
לע
דיו
הח
(בכ
ניה

 

מי .7

בה
תי

7.1



 

קח כלים 

 על פיו, 
יג תכנית 

או ביטוח 
שרה ימים 
אוצר בצו 

ובענפים  
ודעה על 
מור הנם: 
ק וביטוח 
של רוכשי 

  חקיקה),
 לאור אל

 במסגרת 
 חדש וצר
 לאישור ן
 הגופים ל

עוד . גים
ההוראות 
ם להצעת 
ת פגיעה 
ת השינוי 
 המבטח 
 המפקח 
ההשפעה 

ון העצמי 
 כללי או 
טוח חיים 
סטרופה, 
 הנכסים 
ין ביטוח 
ות ההון 
ין היתר, 

  

בחודש  ם
 נההי זה 

כיביו, וכן 
ם. בחוזר 
בים בכל 
 השונים. 
 ליישומה 

על גופים 
 שעניינו 
"), השקעה

ת תמהיל 

ו בידי המפק

וצו שפורסם
מבקש להנהי
, את דמי הב

קח עשך למפ
שקבע שר הא
 תר המפקח
ועד הגשת ה
ם היתר כאמ
ת ובתי עסק
ת השקעות ש

סים (תיקוני
ישר ממדינת

SOLVENC .
מו על להודיע
להמתין דרש

של הפעולה 
מנהיג שהם 

ע לקביעת ה
ו כן, בהתאם
ר ששקל את
כנית או את
סות ששיווק
תערבות של
קיימות ואת ה

  ת:

ממבטח. ההו
לות בביטוח

) DACט) בבי
ה לסיכוני קט
סק), מהיקף
הון נדרש בגי
מבטח. בתקנ
 הביטוח, וב

  . נחות

ת הכספיים. 

Solv ,םפורס
חוזר מטרת 
רכ למאפייניו

די הון שונים
רי הון מורכב
 של הרבדים
של מבטח עד 

  ים.

קעה החלים ע
פים מוסדיים

הה חוזר זו: "
ריות לבחירת

ניתנואשר , 

ו 40סעיף ת 
מבטח ה כי 

ת את תנאיה
, יודיע על כך
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נק כן

בשיע

מג 7.1.2

לה
פע
בש

2.1

 



 

פיקוח על 
הן נקבעו 

 טיוטת ת

, ייעוץ( ם
 במסגרתה

 מתן בות
 רישיון ל

 כי, מוצע
, בנוסף. ת
 ברכישת 

 . לכך ונה

של מרכיב 
 זה לגבי 
 הפנסיה, 
ו החזרה א

ל לגביית 
יוכיחו כי 

  

ת כספים 
ת הגמל 
 לכספים 
י ההסדר 

1   

ל, קרנות 
הינם, בין 
,  פנסיוני

אפשרויות 

ל, לערוך 
לני כלפי 
 הביטוח 
בנאמנות 
ים וחברי 

 השעה ת
 . לפיגמל

 משלמות 
 החל וקף

וכן טח וס
 להלבנת 
 המנהלת 

הלות של 
שונים. צו 

תקנות הפמו 
, בה2006-ס"ו

אודות לפרטים
  ן.

פיננסיים ותים
ב ,2014-ד"שע
לרב, פנסיוני ר

בעל ידי על 
מ. תפעול תי

פלילית בירה
אחד פנסיוני

הממו אישור 

פות הגמל ש
בה, ובכלל 
לים) וקרנות 

השעבוד, ול, 

לפעולות גמל 
מחבותן אם י
 .ור מחבות זו

עקב הפקדת
תקנות קופו
 מס הניתנות
התאם לתנאי

1964-התשכ"ד

של קופות גמל
הם בתקנות 
טובת חיסכון
וכן קביעת א

  .ה

ת קופות גמל
או מחדל רש
פי העמיתים.
ת משותפות ב
של דירקטורי

הורא את ליף
הג קופות חוק
 לא גמל פות
בתו זה תיקון

מים של מבט
) וצו איסור
הגמל וחברה 

  הגמל")

החברות המנה
ת מסמכים ש

שר זה פורסמ
הפצה), התשס

ל .עץ פנסיוני
להל 7.1.2עיף 

שירו על יקוח
תש), 6' מס 
מוצר לגבי ה
בביצועו, דיו

שירות מעביד
כעב תיחשב 

פ מוצר ישת
את קיבל אם

הפקדות בקופ
ת גמל לקצ
ביטוחי מנהל
מור מפני עיקו

שכר, על קופו
 להשתחרר מ
צדיקות שחרו

ס הניתנות 
 הכפופות לת
סיה, והטבות 
ת שאינן בה

קופות גמל), ה

עים לניהולן ש
המוסדריםים 

 להפרשה לט
ם עצמאים, ו
אים לעניין זה

רות המנהלות
של מעשה א
לפ עובדיהן כ

נות השקעות
נאי כשירות ש

מחלה הגמל, 
לח 3מס'  קון

בקופ הפיצויים
ת התגמולים.

 וניהול רישומ
"צו הביטוח"
 של קופת ה
: "צו קופת ה

כני הביטוח וה
ניהול ושמירת

ח. בהקשללקו
מל)(עמלות ה
תן לשלם ליוע

, ראה סע"להנ

הפי חוק צעת
תיקון), (ניים
עסק ביצוע ת
עובד בעבור 
למ המספק ן

,כאמור סקה
רכ להתנות 

א למעט, אחר

1963  

ים לעניין הה
קדות בקופות
ופות הגמל (
שהופקדו כאמ

19  

לחוק הגנת הש
יהיו רשאיות
ת אחרות המצ

ת הטבות מס
בי פוליסות
וקרנות הפנס
" על משיכו

שור וניהול ק

 שונים הנוגע
העיקרייאים 

ות המותרים
עמיתיםורים 

והתנ ם בהם

 הגמל וחבר
סוי חבותן ב
 באמון של 

בתקנקבועים 
קרן ונאמן ותנ

.  

תקנות קופות
תיק של יקתו
ה לרכיב ספים
ה למרכיב ביל

 זיהוי, דיווח
 בפסקה זו: "
ול רישומים

לן בפסקה זו:

 הביטוח, סוכ
חות, דיווח, נ
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מליץ היועץ ל
ם (קופות גמ
מרביות שנית

ה הפצה מלות

הצפורסמה  ,
פנסיונ סליקה
להתנות עסיק

ניהול בדמי 
רישיו בעל ה
עס לביצוע ק
רישיון בעל 
מ או ממנו, ר

3-ים, התשכ"ג

ן היתר, כלל
ן כלל ההפק
ת לתקנות קו
 על כספים ש

958- התשי"ח

א ל19 סעיף 
קופות הגמל י
י חלו נסיבות

  ה

בועותנסה ק
בכלל זה לגב
חי מנהלים) ו

וכן "קנסות" 

איה (כללים ל

ירות נושאים 
. הנושאביטוח

עורי ההפרשו
ירעמיתים שכ
ומים הצבורי

ת את קופות
מקצועית לכיס
כיסוי מעילה
 ובתנאים הק
ח של מנהל ק

.1995- תשנ"ו

תיקון בת ערך
חקי מאז לעת
כס להפקיד ה

מקבם תשלו
.  

 הון (חובות 
(להלן  2001-

, דיווח וניהו
(להל 2001-ס"ב

ם על חברות 
ת זיהוי לקוח

צר שעליו המ
תים פיננסיים
ות ההפצה המ

עמ לתקנות ן

2014 מרס דש
ס ומערכת ק
ממע למנוע ע
הנחה או ה
זה ובכלל ם
מעסיק של ה
על לאסור ע
אחר פנסיוני ר

פיצויי פיטורי

 זה קובע, בי
צויים ולעניין
סות הכפופות
הוראות הגנה 

  רה.

הגנת השכר, 

אם להוראות
ת ממעביד. ק
התרשלו או כי

דת מס הכנסה

ודת מס הכנ
פות גמל, וב
מאיים וביטו
שתלמים מהן

  .יקתי

ות מס הכנסה

ות אלה מסדי
ב וקופותה, 
קביעת שיער, 

ע  אבחנה בין
שיכה של הסכ

נות מחייבות
ח אחריות מ
יתים, וכן לכ
ה בסכומים 
עצמי וביטוח
ת ההשקעות),

נע ,2013מבר 
ל מעת ארכה

יהיה ניתן קון,
ללא גם בה,
.2013מאי  דש

איסור הלבנת
-ח), התשס"ב
(חובות זיהוי
ת גמל) התשס

ם אלו מטילים
ת הגמל חובת

במוצ
שירו
עמלו
תיקו

בחוד
שיווק
מוצע
הטבה
מסוי
התני
מוצע
מוצר

חוק 

חוק 
הפיצ
פוליס
וכן ה
העבר

חוק 

בהתא
חובו
לא ה

פקוד

בפקו
בקופ
(לעצ
המש
התח

תקנו

תקנו
פנסי
היתר
תוך 
המש

התק
ביטו
העמי
ייעש
(הון 
ועדת

בנובמ
שהוא
התיק
לקצב

חודמ

צו א
ביטו
הון (
קופת

צווים
ופוק

 



 

פת הגמל 
פת הגמל 
 ד בחשבון

ת פרטים 
א חל על 

ספים בין 

עת לעת, 
באופן קל 
ה וקופות 

.  

ול אישי), 

ת עצמאי 
ול אישי, 
  השקעה

ם המפקח 
רחיב את 

כירה של 

ף מוסדי 
טוח חיים 
באמצעות 
קת אותם 

ה מנהלת 

ע מוסדי 
צבעה בו 
ח טיוטת 
יים שלא 

רש רי הנד
לן, לצורך 
 מחברות 
 ומגבלות 

), מוטבים
 התקנות 

 מוסדיים 
שחשבונם 

 שיש תים

 חשבונות
 איתור ת
. הצבורה 

ת שיעור 
 בין דמי 
מי הניהול 

צו קופ חיסכון.
קשר עם קופ
וניין להפקיד
דיווח ואימות
קופת הגמל ל

 (העברת כס

מ די המפקח,
רת כספים, ב
 קרנות פנסיה
ת גמל לקצבה

פת גמל בניהו
 

סכון של עמית
פת גמל בניה
תחת מגבלות

, פרסם2013י 
רתן הציע להר

 (רכישה ומכ

ערך בידי גו
, פוליסת ביט
או מופצים ב
חתם בהנפק

תתפות חברה

ה של משקי
 בעל זכות ה
פרסם המפקח
גופים מוסדי

  וימים.

ן עצמי מזער
(להל 2012- "ב

דרישות הון 
ברה מנהלת 

ומ עמיתים ור
")ומוטבים 

גופים  יבות
ר, עמיתים ש

עמית" :(להלן

בח כי לעיל), 
בתקנות נקבע

 מהיתרה .0
זור ולגבות א
 את ההפרש
או שיעור דמ

לות מרכיב ח
קופת גמל בק
 העמית המע
מחיל חובות ד

צו קבצו. ים 

קופות גמל)
  וד")

עניין זה על יד
 לבצע העבר
 סוג (לרבות 
וניות לקופות

ות גמל) (קופ
ניהול אישי")

סוגי כספי חיס
באמצעות קופ
ים מטעמו, ת

בחודש יולית. 
ישי, שבמסגר

  ול אישי.

ופות גמל)ק

שת ניירות ע
ה, קופת גמל
ך משווקים א
אמור הוא ה

ות גמל) (הש

תפות בהצבע
אתאגיד שהו

, פ2013מבר 
צע להתיר ל
ם תנאים מס

פות גמל) (הו
סיה), התשע"
דיים בעניין ד
מי הנדרש מח

  הכספיים.

איתו) (גמלת 
עמיתים תור
מחיי) ןיהבות

קש מנותקים 
ם שנפטרו (

  בתקנות.

,2.1.4 סעיף 
ש הזמן פרק
3%.- ל בגינם

יתן יהיה לחז
ק הקשר וכן 

א 0.5%ך מבין 

טוח חיים בעל
קשל מנהלת 

ת פרטי זיהוי 
מו כן, הצו מ

מפורטמים ה

 פיננסיים (
 "תקנות הניו

שר פורסמו בע
שר לעמיתים

 גמל מאותו 
קופות גמל הו

פיננסים (קופו
 קופת גמל ב

לנהל ס שרות
השתלמות, ב
ו מנהל תיקי
ברה המנהלת
מל בניהול אי
פת גמל בניה

 פיננסיים (ק

ת לעניין רכיש
(קרן פנסי אה

ם ניירות ערך
שצד קשור כא

פיננסיים (קופ
20 

חובת השתת
 כללית של ת
בחודש ספטמ
מסגרתה, הוצ
ללית בהתקיים

פיננסיים (קופ
ל או קרן פנס
 גופים מוסד
ת ההון העצמ

בדוחות  15ר 

(קופו יננסים
אית תקנות "

בעקבפורסם 
עמיתים יתור

ם של עמיתי
ים שהוגדרו ב

הניהול (ראה
בפ אותרו לא
ב הניהול דמי

עמית שכזה נ
במועד ניתוק

) לבין הנמוך0
  הקשר.
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ל תכניות ביט
ל או חברה מ
ם ולשמור את
ופת גמל. כמ
שיכות בסכומ

על שירותים
(להלן:  2008-

ם חוזרים אש
שנועדו לאפש
ן, בין קופות
רת כספים מק

ל שירותים פ
הלן: "תקנות 

ות את האפש
 וכספי קרן ה

העמית אדי 
רו על ידי החב
קנות קופת גמ
תן לנהל בקופ

על שירותים
  2009-שס"ט

קבעו מגבלות
תלויות תשוא
ם), אם אותם
מוסדי, או ש

ל שירותים פ
009-התשס"ט

 בין היתר, 
תים, באסיפה
בם בתקנות. 
אלו, אשר במ
ע באסיפה כל

ל שירותים פ
של קופת גמל

חוזרו"), נות
 מגדירות את
ראה גם באור

פ שירותים ל
לעיל ולהלן: 
המשלים שפ

לאיל פעולות 
דום ומוטבים
 ללוחות זמני

דמי ה תקנות
ושל לאתרם ש

ד יופחתום, 
ש הקשר עם ע
בו מהעמית ב

0.3%ם הנ"ל (
מועד ניתוק ה

טוח חל רק על
ב קופת גמל
הולה לרשום
ת עצמאי בקו
ההפקדות ומ

  ת פנסיה. 

ות הפיקוח ע
-ת), התשס"ח

ביחד עםנות, 
כללים ש עים

ט ככל שניתן
ח), ואף העבר

הפיקוח עות 
(לה 2009-שס"ט

ות אלו קובעו
גדרו בתקנות
 תנוהל על י

שיבוקר מות,
ת תיקון לתק
י הכספים שנ

ות הפיקוח ע
ת ערך), התש

נות אלה נק
הל השקעות ת
תתפת ברווחי
הקשור לגוף 

  . ת ערך

ות הפיקוח על
יפה כללית), ה

נות קובעות,
 כספי העמית
שאים המנויים
ן לתקנות א
תתף ולהצביע

ות הפיקוח ע
רה מנהלת ש

התקנה זו: "
התקנות לות.

 .ת לעניין זה

על הפיקוחות 
(ל 2012- "בשע

זר הממונה ה
בשורה של ט

ר כחשבון ר
") בהתאםרם

בת נקבע ,ביל
שיש עמיתים

תים ומוטבים
עד שבו חודש
 הניהול שנגב
ול המופחתים
בו מהעמית במ

הביט
מחיי
שבני
עמית
בגין 
קרנו

תקנו
קופו

התק
קובע
ופשו
ביטו

תקנו
התש

תקנו
שהוג
אשר
מסוי
טיוט
סוגי 

תקנו
ניירו

בתקנ
המנה
משת
צד ק
ניירו

תקנו
באסי

התק
לגבי
בנוש
תיקו
להש

תקנו
מחבר
פסקה
מנהל
שונות

תקנו
התש
(וחוז
לנקוט
מוגד
לאתר

במקב
ע של
יתעמ

במוע
דמי 
הניה
שנגב

 



 

 ,קבוצתי)

 קבוצתי, 
י ביטוחי 
 למבוטח 
 בתנאים 
מחדש. כן 
ליסה, דף 

 

לא מרכיב 
 הביטוח, 
אות לגבי 

  חדש.

של מבטח 

כסים של 
של עסקי 

.  

ח חיים), 

 בחישוב 
וח בחוזה 

ל)(עמלות 

שירותים 
שמטרתה 
 אחידות 
הרפורמה 
ץ את כל 

גדלת כח 
ת העובד 
הפנסיוני. 
ידע צופה 
ד פרסום 
ה בלבד, 
תלוי, בין 
 הגורמים 

 ייפוי ויינ
, כוח יפוי

 להעביר 
 או תיים

 מסוגים 
וקף מלא 

כושר עבודה ק

כושר עבודה
הבטחת כיסוי
עביד בלבד;
טוח הקבוצתי
לא חיתום מ
ח בקבוצה פול

  1993-תשנ"ג

תי, ריסק (לל
אלי, תקופת 
לקבוע הורא
לא חיתום מח

ות ונכסים ש

שבונות והנכ
רדת נכסים ש
 חיים אחרים.

חוזה לביטוח

אי ההצמדה
ו מקרה ביטו

ות גמל(קופ

הפיקוח על 
ש ,2011-שע"א

קנות יוצרות
שלימות את ה
וק או להפיץ

שלכות על הג
כן על בחירת
ום הייעוץ ה
ף זה, הינו מי

נכון למועד .
ראות רגולצי
שנחזה והוא ת
 ובהתנהגות 

שעניויועצים 
יי לטופס חיד
או מידע בל

נקודת נסיוני
ף ייפויי כוח
לכניסתו לתו

טוח אובדן כ

טוח אובדן כ
מבוטחים וה
כול שיהיה מ
 פקיעת הביט
ד המעבר ולל
א לכל מבוטח

ם קבוצתי), ת

ח חיים קבוצת
דלן המינימא
קח הוסמך ל
 הקבוצתי ולל

פרדת חשבונו

 הפרדת החש
ל מבטח, והפ
עסקי ביטוח 

 הצמדה בח

ת, לעניין תנא
ן הפוליסה או

 פיננסים 

 של תקנות ה
 מס'   ), התש
 הפצה. התק
פנסיוניים ומש
) יוכלו לשוו

לנה, השתתקב
פעה של הסו
פעילות בתחו
מפורט בסעיף
 של הקבוצה
 תקנות והור
מהותי מזה ש
ת הדין הנ"ל 

סוכנים ו זרחו
אח מבנה קבע

לקב הרישיון 
פנ שיווק ו

שונות לתוקף
 החוזר, עד ל

פיננסיים (ביט

סיסיים בביט
על ענייני המ

הפוליסה יכ 
ת פרט בעת 
מבטח במועד
בטח להמציא

ח (ביטוח חיי

 לעניין ביטוח
הקבוצות וגוד

המפקבנוסף, 
סקת הביטוח

טוח (דרכי הפ
  

 בדבר דרכי
י הביטוח של
 מנכסים של 

ביטוח (תנאי

יתר, הוראות
ם בשל פדיון

שירותיםל 
2011   

טיוטה שניה 
הפצה)(תיקון
שלם עמלות
 המוצרים הפ
יקר הבנקים)

 

הנ"ל, ככל שת
הקטנת ההשפ
 בנקאיים לפ
האפשריות כ
כות והנחות 
בר בטיוטות 
שונה באופן מ
קנות והוראות

  

המפקח ח סם
נק, החוזר רת
 בעל את ח
א פנסיוני 

ו תקופות ש
מעבר ליישום
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על שירותים פ

 עקרונות בס
ית שמירה ע
קבע כי בעל

מעבר לפוליסת
 פרט של המ
חובה על המ

  ח שנתי. 

ל עסקי ביטוח

לות הוראות,
ה הגדרת ה
ב לסוכנים. 

רה של הפסמק

על עסקי ביט
 1984-תשמ"ד

עות הנחיות
ם מכלל עסקי
תף ברווחים 

 על עסקי ב

ולות, בין הי
המבטח לשל

 הפיקוח על
1-התשע"א, ) 

טפורסמה  ,2
גמל)(עמלות 
ם למבטח לש
הפצה בין כל 
בייקטים (בעי

  ניים במשק.

 הרגולציה ה
עובד, תוך ה
 של גופים 
ור להשלכות ה
סס על הערכ
ובדה שמדוב
שוי להיות ש
ופי של התק
 געים לעניין.

  עמדהרות 

רס, פ2012בר 
במסגר. ישיון

לקוח מייפה 
ייעוץ סגרת

בחוזר נקבעו
עו הוראות מ

ות הפיקוח ע
  2006-שס"ז

נות קובעות
טרתם העיקר
ת. בתקנות נק
דד יתאפשר מ
ם לפוליסות
עות התקנות 
י ביטוח ודיווח

יקוח עלות הפ

נות אלה כלול
כון) ובכלל ז
רת העמלות
סת המשך במ

ות הפיקוח ע
טוח חיים), הת

ות אלה קובע
י ביטוח חיים
ח חיים משת

ות הפיקוח 
  1982-שמ"ב

נות אלה כל
שלומים שעל 

  טוח חיים.

ת תקנות
ה)(תיקון מס' 

2012דש מאי 
סיים (קופות ג
 אפשרות גם
לום עמלת ה
 יועצים אוב
צרים הפנסיונ

טות הוראות
ירה הניתן לע
ור הכדאיות
דע בכל הקשו
עתיד המתבס
ח ולאור העו
שום בפועל עש
ר, בנוסח הס
נים בענף הנוג

ונייר מפקחי 

דצמב בחודש
יר לכוח לבע

שבאמצעותו
במס בקשות

ב .מתמשכים
שונים ונקבע

 .2017בשנת 

תקנו
התש

התק
שמט
נאות
הבוד
דומים
קובע
פרטי

תקנו

בתקנ
חיסכ
ותקר
פוליס

תקנו
בביט

תקנו
עסקי

יטוב

תקנו
התש

בתקנ
התש
טלבי

טיוט
הפצה

בחוד
פיננס
מתן
בתש
שבה
המוצ

לטיוט
הבחי
ושיפ
המיד
פני ע
הדוח
הייש
היתר
השונ

חוזרי



 



 

ני זכויות 
לפרטים  

להשתמש 
ת תוקף, 

-התשע"ב
 כמפורט 

 2004-ס"ד

ר לבירור 
שם. החוק 
סדרי הדין 

ת דרכים 
ר, לשנות 
אשון של 
כים היא 
תחבורה", 
שבו עוד 
כב שחנה 
הממעטת, 

התעריף), 

ל שחובה 

צויים בין 

רכב "קל" 
טון  4על 
כום ת מס

ל אופנוע 
כבד", על 
דדית בין 

-התשמ"ו

טיוב נתונ ונ
.2012ובמבר 

י נהג רשאי ל
 בפוליסה ב

), ה20 (מס' 
 רכב חובה,

מידע), התשס

ון יעיל ומהיר
משאלת האש
ויים ומהם ס

נפגעי תאונות
וצע בין היתר
ק החלק הרא
ה תאונת דר
ועי למטרת ת
 אשר לא יח
ב, פגיעה ברכ
ת החזקה ה

  י נוסח.

ון לקביעת ה

וזה לביטוח ח

ת נטל הפיצ

כב המוגדר כר
 (שמשקלו מע
בה של מחצית
ר ובמקרה של
סליקה "קל כ
תחשבנות הד

רכב פרטי), ה

 חוזר שעניינ
דכן בחודש נ

 הכספיים.

קובעת כי ועי
ביטוח חובה

ח רכב מנועי
עריף ביטוח

 של מאגר מ

   1975-"ה

ד ליצור מנגנ
את במנותק מ
 הזכאי לפיצו

 הפיצויים לנ
צעת החוק, מ
ר על כנו רק
יסית", שלפיה
מוש ברכב מנו
הגדרה כיום 
חות של רכב
 על כנה את

בשינוי רכים,

 שיורי ומנגנו

טוח)(תנאי חו

דרים לחלוקת

עורבת בין רכ
 כרכב "כבד" 
ל" זכאי להשב
ו הרכב האחר

ס מרכזהוקם 
יים לצורך ה

 .  

וזה לביטוח ר

רסם המפקח
עוד אשר, יים

לדוחות ה 40 

יטוח רכב מנו
כב מבוטח ב

  מנועי. 

ביטוחפקודת 
 העמסה בת

קמה וניהול

 

ם, תשל" דרכי

נועדת דרכים, 
שיעורם, כל זא
דרכים, מיהו

חוק  תהצע
במסגרת הצ 

באופן שיוות
ההגדרה הבסי

ב שימגוף עק
 הקבועות בה
ות או התלק
צע, להותיר
דרת תאונת ד

סדר ביטוח 

 

פיננסיים (ביט

 

 דרכים (הסד

של תאונה מע
רכב המוגדר 
ל הרכב ה"קל
הרכב הכבד א
 לעניין זה ה
גבלים העסקי

להלן. 7.1.2.3 

טוח (תנאי חו
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פר ,2011 בר
ופים המוסדי

ראה באור  ה,

 

  ב מנועי 

פקודת בי, .3
ורק אם הרכ
 פקודת רכב מ

תיקון לפסם 
יעור מרכיב

 

כב מנועי (ה
  אגר מידע")

  לעיל. 3.1ף 

פגעי תאונות 

פגעי תאונות
 ולהערכת ש
מהי תאונת ד

ה, פורסמה 2
.2013-תשע"ג

נת דרכים" ב
 בפסיקה "ה
ם לאדם נזק ג
קת המרבות
גון: התפוצצו
כו'). עוד מוצ
מכוונת מהגד

כב מנועי (הס

  לעיל. 3.1ף 

ל שירותים פ
  2010-"ע

  לעיל. 3.1ף 

תאונותפגעי 
 2001-ס"א

צו, במקרה ש
טון) עם ר 4 

ם), המבטח של
המבטח של ה
ת התביעה. 
מונה על ההג
ם ראו סעיף 

 

על עסקי ביט

  .עילל 4.2ף 

דצמבבחודש 
העמיתים בג
בדבר חוזר זה

 ח רכב חובה

דת ביטוח רכב

1.1בסעיף ור 
ב מנועי אך ו
אם להגדרות 

, פורס2012ת 
, שעניינו ש

  לעיל. 3.1יף 

ות ביטוח רכ
ן: "תקנות מא

טים ראה סעי

הפיצויים לנפ

הפיצויים לנפ 
אות לפיצויים
ע, בין היתר, 

  רים כאלו.

2013דש יולי 
) הת25ון מס' 

הגדרת "תאו
דרה, המכונה
ורע שבו נגרם
חוק את החזק
נת דרכים (כג
ום אסור וכ
ריגה תאונה מ

ות ביטוח רכ
   2001-שס"א

טים ראה סעי

ות הפיקוח ע
מנועי), התש"

טים ראה סעי

הפיצויים לנפ
טחים), התשס

פי הוראות הצ
- קלו פחות מ
ט אוטובוסים
ת התביעה מה

מסכום עלו 
ס אישור הממ
טחים. לפרטי

 ח רכב רכוש

ח עות הפיקו
  

ראה סעי טים



ביטוח 7.1.2

פקוד

כאמו
ברכב
בהתא

בשנת
2012
בסעי

תקנו
(להל

לפרט

 חוק

חוק 
הזכא
קובע
במקר

בחוד
(תיק
את ה
ההגד
"מאו
ולמח
תאונ
במקו
המח

תקנו
התש

לפרט

תקנו
רכב 

לפרט

צו ה
המבט

על פ
(משק
למעט
עלות
75%
בסיס
המבט

ביטוח 7.1.2

תקנו
1986

לפרט

2.2

2.3

 



 

 גניבות), 

 וכן נהלי 
יון הרכב 
בטח את 
 המבטח 
א הרוכש 
 או בעת 
ות החוק 

 בשטחי 
 שראליים

פורסמו  
משומשים 
 השימוש 
ף של כלי 

  

כל מבטח 
עד הרכב 
ת תשלום 
טח חובת 

 להשבת 
 גם עילה
 נפגע בד

ד לביטוח 
די המל"ל 
לתביעות 
שיבוב על 

 של לכלה
, היתר בין
 בדיקה ך
 הגורמים 

 רכב מאי
 נזק לו 
 שנתן דק
 כן. רכב י

"נזק  גרם

י המרכב 
ב, לרצפת 

עות רכב 
ל התיקון. 
מן הטעם 
ה נוסחה 

משים (מניעת

ללי או תיקון
חזיר את ריש
אם מוכר המב
ן, חובה על
ד אשר ימציא
תוקן כנדרש 
ין לפי הוראו

ישראליים ב
יש רכב כלי 

האמור,החוק 
חלקי רכב מ
חלק והגבלת 
ם חלקי חילוף

 2008-תשס"ח

אי לקבל מכ
ח ששולמו בע
ח רשאי לגבות

מבט עלמטיל 
  בע שנים.

שלישי מצד ה
ע משמש קרה

עוב אם למשל

ב של המוסד
יד-ששולמו על

. העתודות ל
ף תביעות הש

הכל ועדת חן
ב מוצע, צעה

תהליך חייבים
 מן אחד כל

שמ": בטיחותי
שנגרם רכב 
בוד מפעל של
שמאי בידי ק
נג לרכב כי 

הרוחב, לחלק
רת גג המרכב

  האחוריים.

 עלויות תביע
תו לתוקף של
ן, בין היתר, מ
קבל ומה יהיה

קי רכב משומ

לשם פירוק כל
 המבטח להח
רוק כללי. בא
מטרות תיקון
די הרוכש עד
 כי הרכב ת
לף נרשם כדי

רכב כלי קון
העברת על 

מכוח ה. מור
ם פעולות ב
ח על גניבת ח
 נושא רישום

לוי נאות), הת

ב משומש זכא
מולי הביטוח
שולמו. מבטח
מור. החוק מ
 ידו למשך שב

  1995-"ה

תביעה זכות 
המק אם, ל"ל
ל( ד"הפלת ק

יעות השיבוב
ין תגמולים ש
אונות עבודה.
. גידול בהיקף

 2013-ד

שולח על רה
ההצ במסגרת

המח 309 נה
 ולחייב מוש

ב"נזק  נגרם 
שתיקן פעל
ש מקצועי הל
נבדק ושלא תי

הרכב רישיון

רך, לקורת ה
וריים, למסגר
ם הקדמיים וה

חייב, צפויות
ת טרם כניסת
שלכות התיקון
דעת אם תתק

פעולות בחלק

רת כלי רכב ל
ק מחייב את
עבר לשם פיר
רוק אלא למ
א להעבירו לי
מוסך מורשה
ק אשר הוחל

תי עליסור 
ואיסור נית

כאמ בשטחים
שימוש ורישו
ישום בו, דיוו
מסדירות את 

למידע וגילות 

י שרכש רכב
ות סכום תגמ
רך שבשלם ש
רת מידע כא
ם שבוטחו על

התשנ" ,שולב]

למל"ל וקנית
המל ידי על ו

חו או הנזיקין
  ).עבודה נת

ה בהיקף תבי
המבטחים בגי
רות גם כתא
תביעות אלה.

 ת.

__), התשע"ד

התחבור שר 
ב. התעבורה 

בתק פורטים
לשימ הרכב ת
 לרכב כי שוי

מפ; בטיחותי
מנה; רכב אי
בטיחות נזק ו
בר תרשום וי

 לקורת האור
דמיים והאחו
רכת המתלים

הפוך לדין מח
 אותן תביעות
לב זה את הש
 אשר אין לד
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מוש ורישום פ

ם לעניין מכיר
י חילוף. החוק
ם הרכב הוע
 למטרות פיר
ון הרכב ולא
שיון מאת מ
שור כי החלק
לחוק, חל אי

הפלסטינ חית
ב לתיקון חר

ת הגבלת הש
יהול יומן ורי

המ ,2007-ס"ז

משומש (זכאו

 היתר, כי מי
ב מידע אודו
או ירידת הע
כרוכות במסי
אודות רכבים

ומי [נוסח מש

מ"ל, הנ לחוק
שישולמו או
ה פקודת לפי
תאונ גם היא

ת חלה עלייה
") כנגד המל"ל

דרכים המוכר
פרשות בגין ת
ע על הרווחיות

 (תיקון מס'__

הניח, 2013 
תקנות תיקון
המפ הנזק בי
החזרת טרם 

הריש לרשות
ב נזק לו רם
שמא בידי דק
לו שנגרם רכב

הרישו רשות 

נזק לשלדה, 
הגלגלים הקד
סעים או למער

ת התיקון תה
ת ות מעלויו

להעריך, בשל
 תיקון בלבד 

 הגבלת השימ
  1998-"ח

ק קובע נהלים
ם לגבי חלקי
ות הרישוי א
 הרכב שלא 
זיק את רישי
 המבטח ריש

, אישחלקפת 
בהתאם ל. 

האזרח ריות
א רכב צעות

תקנות 2007י 
עת גניבות) (נ
קי רכב), תשס

  

מכירת רכב מ

ק קובע, בין 
טח את הרכב
וט סוג הנזק א
 ההוצאות הכ

מכים ארת מס

הביטוח הלא

ל 328 סעיף י
ששולמו אות
 שלישי צד ב

ש דרכים ונת

ם האחרונות
הממי (להלן: "

עי תאונות ד
ות כוללות ה
המל"ל משפיע

ות התעבורה 

אוקטובר דש
לת הצעה סת
רכיב את חיב
מיוחדים שור
ל להודיע, ים
שנגר רכב ק

נבד ולא חותי
לר בדיקה דת
 כי לקבוע ע

 ".חותי

 -" בטיחותי 
בר לקו ציר 
כב בתא הנוס

וככל שהצעת
ש להיות גבוה
את לא ניתן ל
ובר בהצעת 

  .פי

חוק 
תשנ"

החוק
רישו
לרשו
כלי 
חזלה
לידי
החלפ
הנ"ל
האח
באמצ
במאי
(מניע
בחלק
רכב.

חוק 

החוק
שביט
ופירו
בעד 
שמיר

חוק 

פ על
גמלא
לחייב
בתא

בשני
לאומ
לנפגע
יתלו
ידי ה

תקנו

בחוד
הכנס
להרח
ואיש
הבאי
שבדק
בטיח
תעוד
מוצע
בטיח

נזק"
שמע
המרכ

ו אם
רכוש
ז עם
שמד
הסופ

  

 



 

מאות כלי 
העניינים 
כב מתוך 
 גם כללי 

באפריל  
וי הנוגע 
 והרחבת 

מאי חוץ, 
 המבוטח 
וף לזכות 
ות שומה 

אי החוץ. 
של קשר 
ה: שמאי 
הכנסותיו 

 בתנאים 
 שלליקה 

בנוגע  דע
משים והן 
 קודמים, 

, 2013סט 
וש שנים 
  ם למאגר. 

 ולהגיש 
 מוקדמת 
הנדרשת, 

 20 ביום 

ותכולתן) 

 בביטוח ם

 דמי ובה
 אה לדיור

 הגינות א
 משולמים

 דירה בנה
 עמילותה
 לשיעורה 

ח. על אף 

לעניין שמ 20
מצום ניגוד 
חור שמאי רכ
עו, בין היתר,
אמור, עודכן,
הרחבת הגילו
רת השמאי

 רשימות שמ
בחר על ידי 
צדדים, בכפו
ריע, באמצעו

ברשימת שמא
יינים בשד ענ

ל אחד מאלה
מסך כל ה 30

  יטוח.

פטורסקיים 
הסל כז, מרח
מיד גרמא ת

רכבים משומ
, מבטחים כב

בחודש אוגוס
האמור, בשלו
 מידע נוספים

ונים למאגרת
בהודעה  רית

מת הפירוט ה
התחיל לפעול

ו דירותטוח 

מרביים מילות

גו את ירות
אגב הלווא נה

לוודא נועדה
המ עמילות מי
מב ביטוח זי

ה דמי תקרת
הוגבלהדיור, 

טח מהמבוטח

001ן מאפריל 
שמטרתו צמ
 למבוטח לבח
 בחוזר נקבע

החוזר הא ת.
אות בדבר ה
 בהליך בחיר

  נזק.

רות הביטוח 
שנשמאי חוץ 

חייבת את הצ
ני שמאי מכר

אשר נכלל ב
מצב של ניגו
מים לגביו כ
0%-למעלה מ

 מקבוצת הבי

 

עסהבלים הג
הביטוח ברות

הקמת בדבר 
ר לרוכשי הן 
כהר פרטיהלן: 
תאונות. ב קי

את הפטור ה
הוספת פרטי 

: למסור נת
קלנדרת לשנה 

ק נתונים ברמ
דר. המאגר ה

 חוזה לביט

עמ טוח) (דמי

מסדי אשר 
מבנ בביטוח ח
נ עמילות מי

דמ בין בירים
בחוז שולמים

ת. מבוטח לם
ה להלוואה ל
שגבה המבט

 .625) 3 נה (

משפט העליון
חוזר ש 2002

תן אפשרות 
ריסה ארצית.
עור על שומו
 היתר, הורא
 מעורבותם
ליך שומת הנ

פרסמות חבר
 שומה של ש
עת והיא מח
 השומה בפנ

שמאי בית ו
 להימצא במ
מאי שמתקיי
וח; שמאי ש
מבטחים הם 

  רכב כלי ות

ההעל  מונהמ
חב איגוד בין
,םנוספי חים

 שיהיה זמין
ל פרטים כלה

נזקעל  פרטים
 העסקיים א
קשי הפטור, ה

סדר (דהיינו
 לפחות אחת
 מבטח לספק
רף אותו להסד

יטוח (תנאיב

  יל.

ביט( פיננסיים
  2012-ג"שע

סמו התקנות
ביטוח לסוכני

לדמ תקרה 
סב לא פערים
המש אלו לבין

שישל פרמיה
נדרש כבטוחה
דמי הביטוח 

יטוח ואח', פ"ד 
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ין של בית המ
2ביוני פקח 

הרכב, תוך מ
 שמאים בפר
ומנגנוני ערע

, בין נקבעו
חים, הגברת

מבוטחים בהל

ת החוזר, מפ
וטח לבחור. 
שומה הקובע
ח לערער על

שמאי שאינו ש
ו מי שעלול
ח, לרבות שמ
קבוצת הביטו
 אחרים עם מ

תאונו טוריית

המ העניק 2
ב להסדרובל 
מבטח"מ ובע

נות כלי רכב
 המאגר יכלול

פות ביטוח, 
על ההגבלים
, לבקשת מבק

 להצטרף לה
את מההסדר
ר יכולתו של
 לסירוב לצר

 על עסקי ב

לעי 5.2.1.2ף 

פ שירותים ל
התש, )לדיור ה

, פורס2012 
ל שישולמו ם

קביעת. נות
פ למנוע, לות
ל לדיור ואה

הפ התייקרות
, הנלדירה יף

לל מע"מ, מד

 המפקח על הבי

  ר השמאים

בות פסק הדי
, פרסם המ
ולות שמאי ה
מה רחבה של
לה לשמאים 

סגרתומבו ,
יות המבוטח
יפות כלפי המ

אם להוראות
ם יכול המבו
ור, מהווה ה
טח והמבוטח

  ת.

ש -" אי חוץ
אי בית" הינו
ד עם המבטח
א עובד של ק
מאות ועסקים

להיסט מידע ר

2010 נייו דש
הסדר כו שור

בות הביטוח 
סטוריית תאונ
רות הביטוח. 

על תביעו ים
יך הממונה ע
ות וכן אישר,

מבטח יכול 
לתות) או לצא

יום. חוסר 90
הווה הצדקה

  .2013י, 

ח כללי אחר

הפיקוח  ות
  1986-"ושמ

טים ראה סעי

ע הפיקוח ות
הלוואה אגב ה

דש אוגוסט 
המרביים ילות

מעותן בתקנ
עמיל דמי יעת
הלו אגב טוח
ה ולמנוע ים
מקי ביטוחור 
, כול20% עד

    

בישראל ואח' נ' 

הסדר

בעקב
6כבר

בפעו
רשימ
פעול
2007
לזכוי
השק

בהתא
שבה
כאמו
המבט
נגדית

שמא"
"שמא
מיוח
שהוא
משמ

מאגר

בחוד
מאיש
חברו
להיס
לחבר
פרטי
הארי
נוספ

מ כל
שאיל
0של 
לא י
במאי

ביטוח 7.1.2

תקנו
התש

לפרט

תקנו
מבנה

בחוד
העמי
כמש
בקבי
בביט
אחרי
בעבו
ע של

                  

שמאי הביטוח ב
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המרביים, 
 30% של 
2013.  

אלי זכאי 
שירותים 
מחוייבות 
ל, באופן 
זמן סביר 

, קופות ר
 בדבר ים
 ה"ן ראב

קבוצתי), 

 פוליסות 
הות בעל 
ם, מספר 

חובת וכן 
 הביטוח 
וח ואופן 

 הוגנים), 

ק על ידו 

ת לביטוח 
ת  בתכניו

ה לצורך 
ות כיום. 
ת תכנית 
ת לשלוש 
 בהתאם 

 6ות תוך 
 בתכנית 
ו בחוזר, 

. בנוסף, ך
 המחלות 
ל מחודש 
ינו פיצוי 
אה סעיף 

עמדת וח 
 לנייראם 

 ניתוחים 
ניתוח על 
 לשירותי 
ציבורית. 

או שיווקן 
יווקן של 

י העמילות ה
יהיו בשיעור 

בינואר  1ום 

ל אזרח ישרא
מכוח החוק. 
ות החולים מ
הכלולים בסל
בירה, בתוך ז

האמור החוק 
נוספיפרטים 

הש תכניות 

וח בריאות ק

 ינהל מבטח 
מגבלות על זה
פי המבוטחים
ו ,וש הביטוח

 להמשיך את
ת דמי הביטו

טחת תנאים

ד זר המועסק
  .אות בצו

עריכת תכנית
סוח הגדרות 

") והנחיכנית
איות המקובל
תיכלל במסגר
הפחות אחת
טת בתכנית,
 המבטח לפנו
מבוטח אצלו
נאים שנקבע

הצורך דתמי
את רשימת 
זר יחולו החל
קריים בה הי
ות קשות, רא

קח על הביטו
בהתא שראל.

יטוח המכסה 
פוי עלויות נ
סגרת תכנית 
או במערכת ה

ייאסר ש ,201
איסור שי ה,

 בשיעור דמי
, יכאמורים, 

ביוסו לתוקף 

  

, קובע כי כל1
 הבריאות מ
 קובע כי קופ
 הבריאות ה
, באיכות סב

 לתיקון תאם
"ן. לפשב יות
במסגרת נים

ביטוח) (ביטו

חס לאופן בו
מ , ובכלל זה:
הפוליסה כלפ

חידו, הביטוח
ות למבוטח 
ח, אופן גביית

א כדין והבט

הסדיר לעובד
עת שר הבריא

שעניינו עחוזר 
 עקרונות לניס

תכסקה זו: "
הגדרות רפוא
חלות, אשר ת
לבחון, לכל ה
חלה המפורט
נקבע כי על 
 מי שהיה מ
ת בכפוף לתנ

ב הפרמיה ן
 האינטרנט א
הוראות החוז
יסויים העיק
 ביטוח מחלו

 פרסם המפק
ם פרטיים ביש
שר תכנית בי
לבחור בין שי
 שבוצע במס
ם ("שב"ן") א

14בינואר  1 -
רכת הקבוצה

מדרגובהן , ר
מילות המרביי

נכנ התקנות 

1994-התשנ"ד

1995ש ינואר 
 בסל שירותי

החוק  חולים.
מלוא שירותי
 דעת רפואי,

בהתהמבוטח. 
תכניוטחיהן 
הניתנרותים 

 פיננסיים (ב

ם כלליים ביח
מכרות על ידו,
ובות בעל ה
ות על סכום 
, מתן אפשר
שיורה המפקח

  הקבוצתית.

העסקה שלא

לת החובה ל
תים לפי קביע

סם המפקח ח
ל, בין היתר, 
הלן לצורך פ
ות כאמור לה
מלית של מח
 על מבטח ל

ן הגדרת מחו
לות. כמו כן, 
ההגדרות לכל
נית העדכנית

ועדכון יטוחי
הציג באתר

עד עדכונם. ה
ת שאחד הכי
רטים אודות 

,2013 אוגוסט
סוי לניתוחים

, לא תאושמוסו
שר למבוטח ל
כספי לניתוח
ת קופות חולי

-, החל ממדה
להערסוג זה. 
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מעבר וראות
דמי העמ 201

.25%עור של 

ת ממלכתי, ה

לתוקף בחודש
רטים  המפו

די קופות הח
בהן למתן מ
, לפי שיקול

ורי המקום מג
 להציע למב
ת ביחס לשיר

על שירותים

נקבעו קווים ,
בוצתיות הנמ
ת ביחס לחו
וטחים, מגבלו
 בדמי ביטוח,

שכפי ח פרט 
ס לפוליסה ה

ם (איסור ה

 מעביד מוטל
לול סל שירות

  רות עמדה

, פרס2013סט 
החוזר כולל ת.

ת קשות (לה
גדרות בתכניו
 רשימה מיני
זר נקבע כי 
הצורך בעדכו
ואיות מקובל
ועד עדכון ה
 לעבור לתכנ

בי רצף עניין
ל המבטח לה
נית ואת מוע
ל כל תכנית

לפר .קשהה 

א בחודשוח, 
א פיצוי בכיס
ל ממועד פרס
ראל שתאפש
לבין פיצוי כ
פים שמציעות

לנייר העאם 
 פוליסות מס

הו נקבעוור, 
13שנת שב פן

בשיע 2014נת 

  ח בריאות

ביטוח בריאו

 זה, שנכנס ל
רותי בריאות
 ניתנים על יד
 מי שחבר ב
תנו בישראל,
רחק סביר ממ
לים רשאיות
לות והרחבות

  .לעיל 7.4ף 

ות הפיקוח ע
  2009-שס"ט

,גרת התקנות
ח בריאות קב
ליסה, הנחיות
מאלי של מבו
עה על שינוי 
וצתי כביטוח
ל המידע ביחס

 עובדים זרי
  1991-שנ"א

על ,פי החוק
ח רפואי שיכל

ונייר מפקחי 

בחודש אוגוס
מחלות קשות
ביטוח מחלו
התאמת ההג
החוזר מפרט
כאמור. בחוז
שנים, את ה
להגדרות רפו
חודשים ממו
ולאפשר לו 

לע זה ובכלל
נקבע כי על
הקשות בתכ

על 2014יוני 
במקרה מחל

לעיל. 6.2.1.3

בתקופת הדו
ממונה בנושא

החל ,העמדה
פרטיים בישר
ידי המבטח 
בריאות נוספ
כמו כן, בהתא

של חידושן 

האמ
באופ
ובשנ

ביטוח 7.1.2
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חוק 
לשיר
אלה
כלפי
שיינת
ובמר
החול
הגבל
סעיף

תקנו
התש

במסג
ביטו
הפול
מינימ
הודע
הקבו
ניהול

חוק
התש

על פ
ביטו

חוזרי
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 המכסות 
 אפשרות 
 במקביל 
, השינוי 

ה פועלת 
ע וניסיון 

ק וקבלת 
לעניין  .7
גופים בה 

ר שליטה 
 מתאים, 
לתקופות 

ה מנהלת 
תר מאת 
 מבטחים 
 השליטה 

מנורה ת 
 ות בחבר

ח בע"מ, 
  

ור גרעין 
בלות על 
ל הנפקה; 
דות מניה 
תימה על 
השליטה, 
כל תנאי 

 

לל אמצעי 

ות הביטוח 
ביטול  עקב

 אחר, כאשר
שב"ן. בנוסף,

  נם:

פעילות שבה
חי משנה וידע

שיונות עיסוק
1.1.1.ה סעיף 

מצעי שליטה

 לקבלת היתר
 נמצא רוכש

עתים ליות ל

לרבות בחברה
ם לקבלת הית

מנורה  מיזוג
עודכן היתר  
   .ז"ל 

פין, באמצעו
ושומרה;מל 

וכנות לביטו
  ").א ההיתר

ת בדבר שימ
 בדרך של הג
בות בדרך של
ות, של תעוד

וכן חתהלות 
מניות גרעין ה
ה עומדת בכ

לול מלא של כ

ת של תכניו
 הראשון", ע
מצעות גורם 
 משלימות ש

  החדש.

ל הקבוצה הינ

 בתחומי הפ
חים עם מבטח

 לקבלת ריש
(ראה  העניין

אמ ולהחזקת 

 ת השונים;

מהצורךנובע 
מקרה שלא 
ביעות ביטוחי

טה במבטח (ל
 גמל, כפופים

ועל רקע מ, 2
,  גורביץ ז"ל
מנחם גורביץ

שרין או בעקי
וגמים פנסיה 

אגיד: סיני ס
תאגידים נשו

קמן: הוראות
ההיתר, וזאת
ים הנ"ל, לרב
פי כתב נאמנ
חברות המנה
קח למכירת מ
הדוח, החבר

  

 בעקיפין, בדיל

באטרקטיביו 
מ"השקל אל

הטיפול באמ
ל פוליסות 
עריף המוצר ה

  בהם

 הפעילות של

ית התומכת
סקיים מפותח

 על פי דין
 שליטה, לפי

 לשליטה ים

חומי הפעילות

של הקבוצה נ
וצאה מכך במ
 הקיים ובתב

שליטה ושליט
ת של קופת 

013 דצמברש 
של מר מנחם

מר מל המנוח 

שליטה, במיש
מנורה מבטח
ובסוכני התא

הת(להלן: " ות

יקריים כדלק
גידים נשוא ה
יטה בתאגידי
ישראלי) על פ

וב במבטחים
שימנה המפק
נכון למועד ה

 

ה, במישרין או
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 עלול לפגוע
רטיים בישרא
ביל לביצוע 
 במכירות ש
א לעליה בתע

יים החלים ב

לכלל תחומי 

גית ומקצועי
ן, קשרים עס

  קריים;

ים הנדרשים
זקת אמצעי 

תנאיח בדבר 

  ציה;

  ינימאלי;י מ

קטיביים בתח

מי הפעילות ש
פעילות וכתו
יק הלקוחות

  טה

זקת אמצעי ש
חברה מנהלת
מונה. בחודש

ופטירתו ש ה
תי בנותיו) של

עי שליטה ולש
, מהחברהם: 

ו מהנדסים; 
וסוכנות אורו

 התנאים העי
שליטה בתאג
ל גרעין השלי
 נאמן (עו"ד י
בין השליטה 

עי השליטה ש
ם בהיתר. נ

מאמצעי השליטה

, עהפוליסות
ניתוחיים פר
הפיצוי במקב
צפוי גידול 
האמור, הביא

יקריים ושינו

ה העיקריים ל

תית טכנולוג
ח אדם מיומן
שירותים עיק

מידה בתנאי
שליטה ולהח
חיות המפקח

רישות הרגולצ

יום הון עצמי

רכי שיווק אפק

עיקרי מתחומ
רוכש את הפ
 הטיפול בתי

Run- .("  

 אמצעי שליט

ות הדין, החז
בסוכן ובח ,ה)

יטוח או הממ
בטחים פנסיה
 ליורשות (שת

החזקת אמצע
, במבטחיםות

רה מבטחים
ואת וינשטוק 

 בין היתר, 
וא שרשרת ה
ה, העברה של
הפקדה, בידי
ות את גרעי
מן על אמצע
ים המפורטי

    

בכל אחד מ 50

ויציאה ע סה

 ללי

חסומי הכניס

 קיום תשת
קבוצה, כו
מול ספקי 

 הצורך בע
יתרים לשה

טיוטת הנח
;)יםמוסדי

 עמידה בדר

 דרישה לקי

 בניית מער

יציאה  םחסו
די הגורם הר
צורך בהמשך

 Off-רוכות ("

יתר להחזקת 

התאם להורא
ל קרן פנסיה
מפקח על הב
מל למנורה מב

וניתן  קבוצה,

לההוא היתר 
בטחים החזק

מנות: ומנהל
וכנות ארנון א

היתר נקבעו,
במלו 7ליטהש

יעבוד, מכירה
וראות בדבר ה
מייצגות לפח
פויי כוח לנא
התקיים תנא

  היתר.

                  

0.01% -שליטה" 
 לבנטי.

כניס חסמי 7

כל 7.2.1

מח










מח
ביד
הצ
אר

הי 7.2.2

בה
של
המ
גמ
בק

הה
מב
המ
סו

בה
הש
שי
הו
המ
יפי

בה
הה

                  

ן זה, "גרעין ש
יטה בתאגיד הרל
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לעניי  
השלי



 

 הביטוח 
 איכותי ת

ללקוחות 
 השקעות

 וביסוסם 

קעות של 
 בישראל, 
מתקיימת 

האגף  .וג
צמוד ע"י 

חת תחום 
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ה לסיכונים 
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ם עם סאפיינ
 להספקת מע
מסגרת ההסכ
 לא מהותיים
ות שסאפיינס
צה, לפחות ע
שילמה הקבוצ

כיביו השונים

רוטו בתחום 

2013  

 %  
25%  

24%  

25%  

26%  

100%  

ל גידול בדמ
וטחים למצות

,2013ל שנת 

רוטו במגזר הב

2013  

 %  
34%  

22%  

24%  

20%  

100%  

שמת ברבעון ה
חיהם (רכב חו
ראשון בשנת

עין לחברה הא

 מנגנון עתוד
 ווח.

, נחתם2013ר 
לקוח נוסף 
 הקבוצה. במ
ם בהיקפים 
ת ההתקשרו
 עבור הקבוצ
קופת הדוח ש

  ח.

 

קבוע על מר

 הפרמיות בר
 

3נתונים לשנת  

  באלפי ש"ח  
479,600  

471,219  

475,174  

501,399  

1,927,392  

מת מגמה ש
 מרצון המבו
 האחרון של

  .לעיל 2.1

 הפרמיות בר

3נתונים לשנת  

  באלפי ש"ח  
721,486  

479,028  

511,249  

441,039  

2,152,802  

הפרמיה הנרש
דש את ביטוח
י הרבעון הר
ה כדיבידנד בע

בביטוח כללי 
מחזור על הרו

חודש ספטמב
אפיינס עם 
משמשות את
מלוגים שונים
וארכה תקופ
המשך פיתוחן

בתקסויימים. 
מיליוני ש"ח 5

  ומתקניםוע 

בדבר רכוש ק
  .7- ו 

 

  טוח חיים

הלן התפלגות
  אלפי ש"ח):

 רבעון ראשון

  רבעון שני
רבעון 
  שלישי

  רבעון רביעי

  סה"כ

דרך כלל, קיימ
יתר, כתוצאה

ברבעון גידול
1אמור בסעיף 

 טוח כללי

הלן התפלגות

 רבעון ראשון

  רבעון שני
רבעון 
  שלישי

  רבעון רביעי

  סה"כ

ביטוח כללי ה
ל עסקים לחד
וין, כי נתוני
טוח שחולקה

ביצוין, כי וד 
עונתיות המ ל

בח
סא
המ
תמ
הו
וה
מס
55

רכוש קבו 7

ב לפירוט
 5ים באור

  עונתיות 7.1

ביט 7.10.1

לה
(בא

ר

ר
ר
ש

ר

ס

בד
הי
הג
כא

ביט 7.10.2

לה

ר

ר
ר
ש

ר

ס

  
בב
של
יצ
ביט

עו
של
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  ש"ח):

ם נובעת 
 

 שלשפעה 

  ת.

 מאגרי ס
 בהתאם 

ני מסחר 
", "מנורה 
ס בדוחות 

על פי כל 

י הביטוח 
 כלי רכב 
יות כלפי 
 כלפי צד 
ם אחרים; 

לדוחות  

 

ים (באלפי ש"

201  

%  
25%  

24%  
25%  

27%  

100%  

 בין הרבעונים
  .יה חודשית

וסת את ההש

לעניין תביעות

בפנקס נרשמו
והכל. העניין

 מספר סימנ
"מנורה"ים", 

 בגינם כנכס

ן, כמתחייב ע

לעסוק בענפי
ת המעבידים;
ס לרבות אחר
לה; אחריות 
ויות; סיכונים

40אה באור 

לפי רבעונ ,ת

2נתונים לשנת 

  באלפי ש"ח 
107,042  

102,313  
106,593  

118,895  

434,843  

ולם השונות 
בגביי םא נרש

טרם חלפו מוו

ל התחומים ל

שנ, אובטחים
ה לפי, ברות

קבוצה ישנם
"מבטח - יהם 

מים שהוכרו

כן לפי העניין

טח ישראלי, ל
שפוז; אחריות
עסק; כלי טיס
טענים בהובל
ם; מתן ערבו

  ם.

 ייצוגיות, רא

  

בריאות ביטוח

 

ב 

2

3

3

5

3

 בענף זה, או
שנתי ולא והינ

לסיכונים שט

ת עונתיות בכל

מא, נפרדים 
הח אותן קי

לק ".מבטחים
וביניהמסחר 
והסכומ חשיים

סוכ או מבטח

רישיונות מבט
 מחלות ואש
דירות ובתי ע
ד שלישי; מט
מוצרים פגומי

חות הכספיים

ה תובענות 
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ב בתחוםרוטו 

2013  

%  
25%  

24%  
26%  

25%  

100%  

בדמי הביטוח
שה ,קטיביות

נגנון עתודה ל

 כי מתקיימת

 מידע מאגרי
וספק עובדי, 
  .1981-א"שמ

מנורה מ"תג 
גמים וסימני ה
סים לא מוח

  .ספיים

ים לפעול כמ

ידי הקבוצה ר
נות אישיות;
ד ג'); מקיף לד
דיות כלפי צ
; אחריות למ

לדו 5ה באור 

, ובכלל זים

 הפרמיות בר

3נתונים לשנת  

  באלפי ש"ח  
121,480  

116,222  
127,574  

120,628  

485,904  

ת עונתיות ב
קולק פוליסות

מנ בריאותח 
ור על הרווח.

צה לא מצאה

מ מספר וצה
,ללקוחות קר

התש, פרטיות

המות מותבש
המדג ,טנטים

נכסטים בדבר 
בדוחות הכס 

ת ו/או היתרי

ביוק הפיקוח 
ם מקיף; תאו
וש (עצמי וצד
 לרבות אחרי
קלאי; הנדסי

  ירות.

ות מידע, ראה

מהותייטיים 

בריאותטוח 

התפלגותהלן 

0 רבעון ראשון

2  רבעון שני

4 רבעון שלישי

8  רבעון רביעי

4  סה"כ

כלל לא קיימת
עיתוי הפקת פ

, כי בביטווין
ונתיות המחזו

 ביעות

וין, כי הקבוצ

  א מוחשיים

  דע

בקבו חברות
בעיק הנוגעים

הפ הגנת חוק 

ב משתמשת 
אצל רשם הפ

לפרט ועוד., 
5באור  ראה 

   

וצה רישיונות

לחו 15לסעיף 
ם להלן: חיים

רכו -ב מנועי 
שי; כלי שיט 
אבדן רכוש; ח
 של רוכשי ד

   מידע

בנוגע למערכו

  שפטיים

הליכים משפ
  

ביט 7.10.3

לה

ר

ר

ר

ר

ס

ככ
מע

יצ
עו

תב 7.10.4

יצ

נכסים לא 7.1

מאגרי מיד

ח בבעלות
ה, המידע

 להוראות

הקבוצה 
רשומים א
,מבטחים"
,הכספיים

 רישיונות

בידי הקבו
  דין.

בהתאם ל
המפורטים
חובה; רכב
צד שליש
שלישי; א
והשקעות

מערכות מ

לפרטים ב

הליכים מ 7.1

לתיאור ה
הכספיים.
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X 
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לדוחות 38 ור

 

ן
ע ת
ני
נו
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באמצעים עצ
)סחיר ולאר 

  ים. הכספי

לדוחות הכס 2

בא, ראה וצה

דירוג הסיכו

ה 
ע
שפ
ה

ה
וכ
מ
נ

 
 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 פעילותה ב
 ההון (סחיר

לדוחות  25 ר

22ראה באור 

בקבו סיכונים

ק

שיפוטי

רות

  מוביל 

וח המשנה 

 חברה

לליים

ע

 מממנת את
ת גיוס בשוק

בבאורריון וכן 

ושא המיסוי ר

  כון

ניהול הסושא 

הסיכונים

 מקרו
 במצב המשק

  שוק

  אשראי

נזילות

 ם ענפיים

התיקימור 

ביטוח

קטסטרופה

 רגולטורים

 באקלים הש

התח בתנאי 

משנה מבטח

 בענף ביטו
 

ם מיוחדים לח

ם תפעוליים כ

מידעמערכות 

 משפטיים

  מימון 7.1

הקבוצה, 
באמצעות
הדירקטור

  מיסוי 7.1

לתיאור נו

גורמי סיכ 7.1

  

   

נו לתיאור

תיאור ה

 

סיכוני מ

שינויים

סיכוני ש

סיכוני א

סיכוני נ

סיכונים

רמת שי

סיכוני ב

אירועי ק

שינויים

שינויים

שינויים

מ קריסת

שינויים
העולמי

סיכונים

סיכונים

תלות במ

הליכים 
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אה סעיף 

 2004 שנת
עות בהם 
הפיצויים 

, 2001-ס"א
ה בפגיעה 

סמכויות  
ן במישור 
 הממונה 

הישראלי 
ות שיבוב 
ש בסכום 
באמצעות 
הביטוח). 
ד חברות 
ח. הסכם 

 היתר בל
על  חברה

לא ניתן  
 האיגודן 

ות ן חבר
 על מונה

 

ב (לפרטים רא

בשוח נחתם 
ת עקב תביע
גדרתם בצו ה
טחים), התשס"
ים להסכם זה

 הורחבו 200
ת החבות, הן
ושרו על ידי

טוח למרכז ה
בנושא תביעו
גין רכב רכוש
 תתבררנה ב
יגוד חברות ה
מסלקת איגוד
חברות הביטוח

התקב, 2011י 
הח ההודיע 20

2012פטמבר 
ם אלה, בוחן
ות שיבוב בי

הממ אישור ת

מערכת מחשב

חברות הביטו
 בהתחשבנות
ופנועים, כהג
ים בין המבט
על ידי הצדדי

06כב. בשנת 
לוקות בשאלת
ן ההרחבה א

 חברות הביט
יו מחלוקות ב
אלו שאינן) בג
המשפט אלא
חר על ידי אי

באמצעות מ ת
ת מוטל על ח

חודש מאיב ר
012חודש יוני 

בספ 1 -ום ה
בימיםון זה. 

בנושא תביעו
את לקבלוד 

  

"מ לפיתוח מ

שליד איגוד ח
 את הטיפול
לים ו/או או
ויית נטל הפיצ

המבוטחים ע 
חוץ לכלי הרכ
רות לגבי מחל

המקורי והן ה

לה בין איגוד
"), לפיבנועם"

איגוד והן כא
שנה לבית ה
 פרטית ונבח

תתבצעמייה 
ה או בבוררות

כאשר ,סקיים
ם. יצוין, כי בח
 כך החל מיו
מצעות מנגנו
 מחלוקות ב
 יידרש האיגו
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   פעולה

ס ישראל בע"

רכז הסליקה ש
"), המסדיר 

קל רכב כלי ו
דרים לחלוקת

רכב כלירבים 
ל הנפגע מח
סמכויות בורר

המתווהדתי. 

לשיתוף פעול
ע"מ (להלן: "
ו החברות בא
ש"ח, לא תוגש
צא בבעלות 
מחייבת, והגב
נועם בתביעה
ל הגבלים עס

שנים שלושל 
סדר "בנועם"
ות נגדן באמ
חדש לבירור
סדר כאמור, 

פ שיתוף סכמי

 עם סאפיינס

יטוח ובין מר
כבד"-"קל -ה 

רכב כבדים 
ת דרכים (הסד
ת בהם מעור
ם, בהולך רג

ס לווהוענקו 
במישור העוב

  עסקיים.

חתם הסכם ל
ב סכסוכים ב
טוח (הן כאלו

ש 100,000ל 
מוסד זה נמצ
 בהליך זה מ
לום למוסד בנ
די הממונה ע
פה נוספת של

במסגרת הס 
תביעות חדש

ח מתווהדרת 
ך הפעלת הס

  .קיים

והס מהותיים

  חיים יטוח

קבוצה הסכם
  להלן). 7.8

  חובה כב

ן חברות הבי
סכם (המכונה

 כליעורבים 
פגעי תאונות
ן עקב תביעו
שותפת שלהם

 המתווהנהל 
והן ב משפטי

ל ההגבלים הע

  רכוש כב

נח 2002 שנת
בוררות ויישוב
ן חברות ביט
אינו עולה ע
וסד בנועם (מ

הבורר חלטת
ביטוח. התשל
ה אושר על יד

לתקופ ממונה
היום פעילות

יה להגיש ת
פשרות להסד
ביטוח. לצורך

סקעה הגבלים

מ הסכמים 7.1

בי  7.16.1

לק
8.2

רכ 7.16.2

בין
הס
מע
לנ
וכן
מש
מנ
המ
על

רכ  7.16.3

בש
לב
בין
שא
מו
הח
הב
זה
המ
סי
יה
אפ
הב
הה
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  תאגידי 

 

חלק
משטר
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רקטוריון 
, מתוך ים

01.04.20( ,

חבר ועדת 

שבונאית 

וביום  רה
.  

איליה  יר
 הפנימי ר

קר פנימי 
  החברה.

צת ועדת 
ובחברות 
היתר, על 

 דרישות 

, הפנימית
 וכן אמור

 

 בתקופה 

וכן  2013
 עדכני ים
 גורמים ם

תחשבות 
 דעת קול

 מנורה של

 

 (ביטוח) (דיר
טורים חיצוניי

012שית ביום 
  ת מאזן. 

מכהן כח .עית

מומחיות חש 

בחברחיצוני 
כמפורט להלן

מאי"ח רו"ה 
כמבקרלצמן, 

ה מונה למבק
ם למדיניות ה

על פי המלצ
בחברה ו נים

התבסס, בין ה
את תואמים

  .בנות שלה

ה הביקורת וק
הא לחוק 8 ף

  "). החברות

 לא החזיקו,
 

 לשנת בודה
סיכוני סקר ל
עם המבקר 

קורת, תוך הת
שיק הפנימי ר
 

ש יםהראשי 
  . קבוצה

תים פיננסיים
דירקטשלושה 

לכהונה שליש
ת ויו"ר וועדת

שירות מקצוע

בעל  ,24.06

 כדירקטור ח
ובשומרה, כ ת

"ה כיהן, 201
רוזנבלום הול

איליה מרצה. 
חברה, בהתאם

ה (באישור וע
פנ למבקרת 

בה וזאת, 201
הת הירשמן 
והחברות הב 

לחו) א(3 עיף
סעיף הוראות

 חוק: "להלן(

ו/או  חזיקים
 .אליה קשור

  דירקטוריון.

העב תכנית. ת
על הסתמכה 

שקיים צויות
ור ועדת הבי

המבק בידי ה
  .הוק- אד ים

הפנימיים ם
בק נוספות ת

  

  :להלן

וח על שירות
ש בחברהנים 

(מונה ל 31.3.2
 ועדת ביקורת

בעל כש, 3.10

2013.יום  מ
  ן.

 את כהונתו
טחים החזקות

13 במרס 1 -
אה החשבון ר
וספות בקבוצ
בוע, עובד הח

וריון החברה
, רו"ח,רשמן

13 במרס 1 ם
ם של הגב'

 החברה של ת

בס הקבועים
ובה") פנימית
( 1999- ט"תשנ

מח אינם יים
ק גוף של או ם

הינו יו"ר הד ם

שנתית הינה 
,בחברה, 201
התייעצ סמך
ובאיש מבקר
מותירה קורת

בצרכ התחשב

  

כמבקרי גם ו
חברו ושל) ה
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, כלבחברהדי 

הפיקו תקנות
ד הדוח, מכהנ

 -  

2006יום חל מ
מכהן כיו"ר  .

0.2011יום ל מ

כדח"צ החל
ת וועדת מאזן

כבא בן גרא
 במנורה מבט

-ל 2012וסט 
 ממשרד רוא
ברות בנות נו
מבקר פנים קב

אישר דירקט
הי"ה אתי ה
מיום החל קף

נה הרלבנטיי
הפעילות יקף

ה התנאים בכל
הפ הביקורת 
הת, החברות ק

הפנימ בקרים
האם החברה 

  פנימי

יםהפנימי יםר

 הפנימית רת
15עד  2012ם 
ס על וכן ועי

מ חשבון רואה
הביק תכנית .
בה בתכנית ם

דים מוחזקים

שימשו חברה
החברה של אם

התאגיד ממשל

תק החברות ו
, נכון למועד2

הנים, כלהלן 

הן כדח"צ הח
אית ופיננסית.

ן כדח"צ החל

מכהן כאיג, 
ביקורת  ועדת

ם מר בר כוכ
תו כדח"צ גם 
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כי לתום ת ו
שום, לעבד, 
הדין והוראות

3בדצמבר  3
שפיע באופן 
על דיווח כספ
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הבקרה רכיבי
 הדוחות כת

לדיו לוונטיים
החש זיהוי: ם

(Scתיעוד ה ,
שמטרתן רות

 לסגירתם. ה
דא המשך אפ

" כותמהותי ת
הנוגעים ב ה

והמיכון בתח
הטמ באמצעות

  

המ לוועדת ש
ו משאבים ת

 ומנהל אגף 
הבקרושל  ת

הסיקו כספים
על מנת לרש ת

ם להוראות 

  יכספ

31ימת ביום 
ספי אשר הש

ע החברה של 

 את כללה, ר
ערי תהליך ל

הרל תהליכים
הבאים בודה
(copingספי 

הבקר קביעת
כניות עבודה
מור בכדי לווד

חולשותתגלו "
בחברה ותיים

יכי העבודה ו
ב זה ובכלל ם
 .הממוכנות ת

כנדרש דווחו 
הקצאת תוך ם

   גילוי

תוף המנכ"ל 
האפקטיביותת 

הכאגף  מנהל
אפקטיביותן 

השנתי בהתא
  ות אלו.

 דיווח על ית

המסתיי וסה
על דיווח כס 

רה הפנימית 

כאמו פנימית
C ;(על בקרות

ת על ובקרות
הע תהלכי ת

ם לדיווח הכס
, נאות לגילוי

רה וקביעת ת
שנקבעו כאמ

 

, לא נתאמורל
משמעקויים 

לחלק מתהלי
לתיקונם תעל

הבקרות שיפור

 כאמור אלו
לתיקונ בודה

הג לגבי הלים

בשית, החברה
בדוח זה, את

ממנכ"ל והו, 
הינל החברה 

גלות בדוח ה
שנקבע בהורא

הפנימ בבקרה

התקופה המכ
החברה  של 

הותי, על הבק

הפ הבקרה
Controls

)ITGC (ו
את, היתר

המהותיים
ול הכספי

פערי בקר
הבקרות ש

והגילוי. 

בהתאם ל
מספר ליק
כלליות ול

ופוע פעלה
וש עבודה

א ליקויים
עב תוכנית

ונה בקרות

ההנהלת 
המכוסה ב
הערכה זו

שלהגילוי 
לג תנדרש

ובמועד ש

ב שינויים

במהלך ה
הפנימית 
באופן מה

 



 

תו ליישם 
 בישראל 

IQI של ,(
-2012שה. 

"IQIS2 ,"
"IQIS .("

שר אחת 
 ע"י רו"ח 
חינה של 
ל כרה (כ

 של יוחד

 - הנדבך ה
על כוונת 

הקבוצה  
כן חלקים 
ור וייעול 
 רקטוריון

 דיווח לת
דרש ע"פ 

), בדבר כוונת
חברות ביטוח

IS( 2011זני 
" (ש ישראלי

אשר מכונה "
(" 2011 לשנת 

, כאש2014אר, 
מיוחד שיוכן 
חושמו וכן ב
עיקריים בחב

המ הדוחלל 

או ה I -דבך ה
ים מצביע ע

רכשהתאם 
 במגמה למכ
בה, תוך שיפו
ל יישומה. די

מקבל והיא, ת
כנדהתהליך, 

  ן
 לי

Solvn   

)2008-1-5מס' 
"), לגבי חיבה

  קטיבה. 

על בסיס מא
כושר פירעון

א 2012לשנת 
תרגיל הקודם 

בפברוא 16ם 
ת לצרף דוח מ
דולוגיות שיו
תרחישים הע

" IQIS2כול "

הנדוראות ל ה
ת, לוח הזמני

  .2016ת 

קטיבה, ובהת
ל הסטנדרטי
ום הדירקטיב
 האמונות על

ההיערכות ליך
ה במסגרת ם

מוטי רוזן
מנהל כלל

ncy IIקטיבת 

שראל חוזר (מ
So ")הדירקט

ליישום הדירק

קר הערכה ע
משטר כתב "

 IQISביצוע 
התשינויים מ

IQIS  ליוםעד
ה של החברות
הנחות ומתוד
 בארבעת הת

תוצאות  את

שום סופי של
לעומת זאת 
החל משנת ה

ליישום הדירק
על פי המודל
להיערך ליישו
נות בקבוצה 

תהל לע בקרה
הנערכים יים
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רעון לפי דירק

ל הביטוח ביש
olvency IIת 

את מוכנותן ל

צאות סקח תו
 הביטוח במכ

קח הנחיה לב
ר התאמות וש

S2את תרגיל 
הייתה החובה
לתהליכים, ה
 התמקדות 

א, 2014רואר 
  ח בקבוצה.

לייש ות הנוגע
 ,באירופה ).

בהדרגה טיבה

ת להיערך ל
דרישת ההון ע
 ממשיכות ל
יחידות השונ

וב פיקוחעל  
הכמותי לים

טר כושר הפיר

ם המפקח על
בה האירופאית
ופן שיבטיח א

הוגשו למפקח
 המפקח על 

פרסם המפק ,
 בתוכה מספ
רות להגיש א
ות בהנחיה ה

חסות לי התי
ת ההון תוך

פבר בחודש ח
ברות הביטוח

של המפקח  ת
)ORSAליך 

יישום הדירק

צה ממשיכות
וב דת לחיש

ברות הביטוח
ת וידע של ה

 אחראית שר
והתרגיל כות

 
 יון

ליישום משט

פרסם 2008לי 
ות הדירקטיב
ן להיערך בא

, ה2013נואר 
על פי דרישת

 

,2013דצמבר, 
החדשה כללה
חיה על החבר
ת המשמעותיו
הדוח יכלול

חישוב דרישת
.(  

למפקח הגישה
בעבור חב בקר

הנחיותאין  ,ה
ר יישום תה
" להחיל את 

הביטוח בקבו
מכונית ייעודי

כמו כן, חב .
עבודה, בקרות

אש ,ועדה ינה
ההיער הליך
  הדין.

 קלמן ארי
יו"ר דירקטורי

  2014 ,ס

היערכות ל 8

בחודש יול
את הוראו
והורה להן

בחודש ינ
, עהחברה
31381 .(  

בד 1ביום 
ההנחיה ה
ע"פ ההנח
ההחלטות
המבקר. ה
תהליכי ח
שקיימים)

ה החברה
המב"ח רו

לעת עתה
II בעיקר)
"EIOPA"

חברות ה
מערכת מ
מהתהליך.
תהליכי ע
מ החברה
ת אודות

הוראות ה

י

במרס 25ביב, 
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 מידע. 19
 במועד ה
 בפועל ת
 במקרים 
כגון:  ,ם

דומה, אך 

תקופת  "
.  

חוק " :לן
 הוראות 
ת ביטוח, 
ות בדבר 
 והוראות 

התקופתי 

מנורה : "
ערך בתל 
ט ופלמס 

, המנוח ל
יו"ר ות. 

מחזיק, ת 
 . החזקות

ם, ביטוח 
 מחזיקה 

D& של (
, הכיסוי ף
 39 באור 

  

968-ח"כ התש
בחברה קיימת

התוצאות. וח
.זה ממידע 

מילים הופעת
 "צפוי/ה" וכד

(להלן: 2013 
.1998- תשנ"ח

(להל 1981-א
קנות כוללות
דרש מחברות
חישובן, תקנו
ים והביניים 

א את הדוח ה

 בע"מ (להלן
סה לניירות ע
אסטבלישמנט

של )ויבנותי 
טחים החזק

החזקותחים 
מנורה ניות 

ה ביטוח חיים
אות. בנוסף,

  .תאגיד

O&אי משרה (
היקף הרחבת
ראה  וספים

מ"בע 

20  

 ניירות ערך, 
הק ינפורמציה

הדו פרסום ד
המשתמעות

ה ידי על ד
ה/הקבוצה", 

 שנתחברה ב
ין וחשבון), ה

טוח), התשמ"
הביטוח. התק
מינימאלי הנ
לויות ודרכי ח
ספיים השנתיי

יו, ויש לקרוא

חים החזקות
בבורס סחרות

ת הינם ניידן א
(שת ותיורשה

ת מנורה מב
מנורה מבטח

ממ 2.72% - כ
  

יים, ובכלל זה
 וביטוח ברי

  ) בע"מ.

התאור עסקי 

טורים ונושא
ה תוך, 2014, 

נ לפרטיםה. 

ביטוח

13 לשנת

גדרתו בחוק 
האי על בוסס

למועד נכון 
 או וערכות

עתיד ניפ ה
בכוונת החבר

 בפעילות הח
טוח (פרטי די

פיננסים (ביט
 המפקח על 
הון העצמי ה
 ותביעות תל
הדוחות הכס

 על כל חלקי

מנורה מבטח 
נסר מניותיה 

החזקותטחים 
המנות עבור 

ממניות 61.8
ממנכ"ל גם כ

עד הדוח, בכ
 בידי הציבור.

ביטוח העיקר
ח כללי אחר)

)2005ח חיים (

בפרק תי 1.3 

  פת הדוח

  משרה שאי

אחריות דירק
,ביולי 31 יום

קרה ולתקופה

  1 -ב 

ב טחים

ל קטוריון

פני עתיד, כהג
המב, העתיד 
,כוונותיה או

המ תוצאות
צופה מידע 

ה סבורה", "ב
.  

ם העיקריים
 על עסקי ביט

 שירותים פ
וכן להנחיות 
הן תקנות הה
ודות ביטוח 
עריכתם של 

וח התקופתי

 

ה מלאה של
ציבורית אשר
ל מנורה מבט

בנאמ וחזקים
86% -ים בכ

מן, המכהן ג
ם, נכון למוע
ות מוחזקות ב

 בכל ענפי הב
רכוש) וביטוח
וכנות לביטוח

 סעיףראה  ה

בתקופ אגיד

ונוש רקטורים

סות ביטוח א
לי עדקבוצה 

דולר למק ניו

   

מבט ה

הדיר דוח

מידע צופה פ
לגבי וודאי י
א החברה ות

ה מן מהותי
המכילים ם

חברה/הקבוצה
סוחים אחרים

 את השינויים
קנות הפיקוח

 הפיקוח על
צאו מכוחו, ו
 ביטוח וביניה
ר החזקת עתו
חשבונאיים לע

  

תי נפרד מהד

  ה העסקית

בשליטהרטית 
הינה חברה צ
העיקריים של
ים זרים) המ
"ל, והמחזיק
מר ארי קלמ
אמנות עובדי
בטחים החזקו

  חברה

ברה עוסקת, 
רכב (חובה ור
טוח אורות סו

החברהות של 

התא עסקי 

די אחריות ח

 חודשו פוליס
בק הבנות רות
מיליו 100של 

    
.2013בנובמבר, 

מנורה

ד

קופתי, כולל מ
בלת מידע נו
הערכ את ל

מ באופן ונות
קטעים זהות

מעריכה", "הח
ופיע גם בניס

סוקר שלהלן
 בהתאם לתק

הוראות חוק
 וצווים שהו
ם של חברות
תקנות בדבר
העקרונות הח
תקנות הנ"ל.

הינו חלק בלת
  

טח והסביבה

ינה חברה פר
") ש החזקות

לי מניותיה ה
שמנט (תאגידי

"ז 1ם גורביץ
מון החברה, 
ת החברה לנא
ות מנורה מב

עילותה של ה

עד הדוח, החב
ולל ביטוח ר
סוכנות הביט

ילותחומי הפע

אודות ריים

ביטוחליסות ל

,2013וגוסט 
והחבר חזקות

חריות כולל ש
  .הכספיים

                  
 23ביום נפטר  

ה בדוח התק
הינ עתיד פני
וכולל הדוח ם
שו להיות ת
לז ניתן, ים

רה/הקבוצה מ
כי מידע זה יו

שדירקטוריון 
. הדוח נערך)

ה כפופה לה
") ולתקנותח
הול עסקיםני

ת ההשקעה, ת
, פרטיהם וה

מכח כל הת או

דירקטוריון ה
מקשה אחת.

יאור המבט

  כללי .1

החברה ה
מבטחים 
אביב. בעל
אסטבליש
מר מנחם
דירקטוריו
באמצעות
יתרת מניו

פעתחומי  1.2

נכון למוע
כללי (הכו
החברה בס

לתיאור ת

עיקר ינויים

חידוש פול 2

בחודש או
הח מנורה

גבול אחל
ה בדוחות

                  
נחם גורביץ ז"ל

זה פרק
פ צופה
פרסום
עשויות
מסוימ
"החבר
ייתכן כ

דוח ה
")הדוח

החברה
הפיקוח
בדבר 
תקנות
תוכנם
שהוצא

דוח הד
כולו כ

תי .1

1

2

שי .2

2.1

        
מר מנ 1



  

 השפעת 
 הכספיים

וח בע"מ 
 החזקות. 
ה כאמור, 
בד) בעוד 

 ניתן, מור
 ככל, מות

"ה ה של 
 החל זאת

שבונאית 
 כהןיל, מ

 ובמנורה 

 נוספות ת

הפעילות 
 עולמיות 

עידים, כי 
ת המשק 
רמת הגז 

 -ועל כ 3

לי במשק 
גון נתוני 
דה. יצוין, 
ת בתחום 

   זה.

מ בחודש 
מרכז יעד 
ל פי סקר 
ה בשיעור 
 הגבלות 
משכנתא 

רכיב גבי 

. לעניין2014 
ה לדוחות 22 

 חברה לביט
רה מבטחים 
אה מהחלוקה
לות אחד בלב

לאמ בהמשך 
קודמ דיווח ת

  ת הכספיים.

מינויה את) ת
וזת בקבוצה, 

  .בקבוצה ם
 מומחיות חש

. במקבחברה
של החברה) 

קשורותברות 

בהק מרמת 
רו כלכליות 

, מעאחרונים
צמיחת מתון. 

 השפעת הזר
1%. -ת על כ

אבטלה הכלל
ם שונים, כג
 בשוק העבוד
יקף הפרמיות
ונות בתחום 

שיעור המע"מ
ת מתחת למ
 הנמדדים על
נרשמה עלייה
זאת, למרות
גבי שיעור ה
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 מסתכם 
. 2012בר 
 359 - כ סך
לדוחות  

ניות של 

), ממבטח
 לתאריך 
יש חובה 
ם עודפים 

  הכספיים.

1-12/  
4,300  
3,421  

60(  
94  

200  
1  

2,334  
811  
412  
99  
13  
13  
16  
3(  
57  
54  

33(  

 

,2013דצמבר 
בדצמב 31יום 

בס החזקות 
15אה באור 

לבעלי המ ס

מ הנדרש מלי
קיים, נכון ה

ההשקעות שי
לפיכך מהווים

לדוחות ה 15 

1-  /2011

4  0,218

3  1,785

2  )0,130
  4,232

  0,896

1,484

4  4,091

  1,729

  2,898
 9,557
 3,714

  3,706

 6,789

  )3,083

7,141

  4,058
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בד 31ן ליום 
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464  

 ,595,362
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381,165 
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194,224  
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408,235  
139,525  
268,710  
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רות כלולות, נט

  ם על הכנסה
  ה 

 עילות נמשכת
ות המיועדת לח
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1-12  

89  
61  

51  
24  

2,26  

1,66  

37  

4,30  

יוני ש"ח, 
חל גידול 

כון ארוך 
), 38% - כ

הפרמיות 
המהווים  

 בתמהיל 
 סעיףאה 

 4.4.3 - ו 4
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  כ
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  2/2011

91,154
16,130

17,703
41,884

 66,872

 62,426

70,920

 00,218

מילי 4,421 -כ
של שומרה, ח

  

חיים וחסכח 
שנה קודמת 

מסך כל ה 45
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4,659,356 
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 שנה קודמת.
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%שיעור של 
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פעמ-פרמיות חד

133  
7%  

פעמ-פרמיות חד
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   תחומים
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הכנסות מפרמ
 4,659 עומת

פרמיות שהור

בשנת פרמיות
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מ 2,007ך של 
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1%יעור של 
פרמיות נובע
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  סה"כ 

2,153  
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  סה"כ 

2,536  
100%  

  סה"כ 
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  חבויות 

289  
13%  

  חבויות 

275  6

12%  

  חבויות 
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10%  

  ת בשייר

  רכוש   

548  
26%  

  רכוש   
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23%  
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 רכב חובה  
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   ביטוח כללי

  רוטו
   ביטוח כללי

  רוטו
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סה"כ פרמיות בר

שיעור מסך דמי 

בריאותיטוח 

  מיליוני ש"ח)
1-12/201  

סה"כ פרמיות בר

1-12/201  
סה"כ פרמיות בר

1-12/201  
סה"כ פרמיות בר

בי 3.3.3

(מ

3
ס

ש

2

ס

ש

1

ס

ש

 

בי 3.3.4

(מ

3
ס

2

ס

1

ס

  



  

1-12  

2(  

5  

12  

15  

9(  

4(  

  

  

(  

5  

5  

5  

5  

הכנסות ו 

 

  בדצמבר 3
 2/2011

)22,613

52,692

23,150

53,229

)90,968
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13,706
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57,141
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השקעות 
 עדכונית 

בהכנסות 
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 של סךב 
 על יםמס
 המפקח ם
 קיימים ם

המקבילה 
 מבטחים 
 הסכמים 
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ל שומרה 

 2013שנת 
 2012שנת 

1-  /2011
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 8,076

  4,327
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  )3,881
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כתח מוגדרת

עומת רווח נ
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מיל 10 -ם בכ
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גמלה לתשלום
מק של חיים 
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הבנ רכישת ת
מי 54 -כ של 

 ביטוח נורה
מיליוני ש 32 

 החלוקה, בע

 וחסכון ארוך
כוה הרווחת 

חומי פעילות

מי הפעילות לפנ
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פים ראה 

בסך של  

1-12/20  
1,662,4  

304,08(  
94,2  
28,6  

1,061,7  
252,7  
235,9  
113,58(  

126,33(  

ראה סעטים 
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ב עלייה חלה 
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 4.4.3סעיף ה 

ינה מעסקי ב
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 השקעה 
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מיליוני  9
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לעומת שנת 8

ת להתחייבויו
וני ש"ח לעו

 ש"ח בהשווא
מהעתודה המ

ת להתחייבוי
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גידול, 2013ת 

בפרמיות הח 
למול  2013 
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 - כ של סך
 בין. 7% 
הירידה . 

ומעדכוני 
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  .2012שנת 

  ש

  רכב רכוש: 

2/2013

11,726

27,856  ימון

52,797
ן חוזי 

98,741
כישה 

76,633

37,966

52,984

50,122

סתכמו בסך 
וסך ש 2012ת 

מיה ברוטו בש
 בעיקרה מגיד

הינו בס 2013 
מיליוני ש"ח 

בנ. 2011שנת 
מיליוני ש"ח 

משיפור בתוצ
כנו ההערכות

מפהתביעות  
(לעו 66% - כ

והוצאותעות 
והוצאויעות 

התביעות מפ 
תביעות מפרמ
3בשייר בשנת 

% - כ שלרוטו 
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ביטוחיות ולר
לדו 7.1.1.1יף 

כולל לפני מס
בהירידה ם: מ

זמינים למכיר
י בהפסדי הת

במסתכם  20
ליוני ש"ח בש

טוח רכב רכוש

פעילות בענף 

נטו והכנסות מי

התחייבויות בגין

ווק והוצאות רכ

  ליות אחרות
  מס

  לפני מס

ה 2013בשנת 
ני ש"ח בשנת

הפרמשומרה, 
הנובעת  15%

  . הממוצעת

ני מס בשנת 
 0.4 -ס של כ

ליוני ש"ח בש
59 -י מס בכ
ומ המורווחת

חיתומי עודכ

 יחסשומרה, 
כ עמד על 20

), ויחס התבי
מת יחס תב

 יחסשומרה, 
לעומת יחס ת
ת מפרמיה ב

בר מפרמיות 

תחייבויות הב
ירה ראה סעי

ה ברווח הכד
הבאיםורמים 

ם פיננסיים ז
לת חלק יחסי

013בשנת  שם
מיל 27 -של כ 

ם פעילות ביט

רי תוצאות הפ

  ח)”לפי ש
  יות ברוטו

חים מהשקעות, 

  סות מעמלות
לומים ושינוי בה

  וח ברוטו
ות, הוצאות שי

  רות
אות הנהלה וכל

ח (הפסד) לפני מ

ח (הפסד) כולל ל

מיות ברוטו ב
מיליו 997 -כ

רול פעילות ש
% -עור של כ

לייה בפרמיה 

ח הכולל לפנ
כולל לפני מ 

מי 55 - של כ
ח הכולל לפנ
ול בפרמיה ה
 השיפור הח

  מיה בחסר.

רול פעילות ש
013ר) בשנת 

)2012בשנת  
(לעו 98% -כ
  ).2012 ת

רול פעילות ש
( 65% - על כ

יעות והוצאו
והוצאותעות 

ההת
הצבי

הירי
מהגו
נכסי
נוטל
שנרש
 בסך

תחום 4.4.2

עיקר

(באל

פרמ

רווח

הכנס
תשל
ביטו
עמל
אחר

הוצא

רווח

רווח

הפרמ
של כ
בנטר
בשיע
ומעל

הרווח
רווח
בסך 
ברווח
מגיד
עקב
לפרמ

בנטר
בחס
72%
על כ
בשנת

בנטר
עמד
התב
תביע

2.3



  

1-12/20  
771,5  
46,7  

100,7  

407,2  

198,3  
45,7  
43,8  

25,7  

עומת סך 
 .2011נת 
. 2012נת 
 36 - של כ
 בסךחרים 

 הלקוחות

וני ש"ח, 
ווח כולל 
ת שומרה 

מיליוני  9
מיליוני  3

 - בכ 2013
 -של כדה 

בפרמיה  

 - מד על כ
התביעות 
 תביעות 

 - מד על כ
תביעות ה

ס תביעות 

 לתחום ה
ף בעיקרו 
ת הדיווח, 
גין שנות 
לות שלא 

הכנסות ב

 

1-12/  011

843  505

49  726

99  759

465  291

213  360

36  708

24  858

46  752

יליוני ש"ח לע
יוני ש"ח בשנ

למול שנ 201
ש בסךקודמת 

חבויות אח פי
ה במספר דול

מיליו 25 - כ
ורו 2012שנת 

טרול פעילות
9 - בכ 2013נת 

3 -של כלייה 
3סתכם בשנת 

יריד, 2012ת 

מגידול עיקר

עמ ,2013שנת 
), ויחס ה2012

(לעומת יחס 

עמ ,2013שנת 
), ויחס ה2012

לעומת יחס( 

בדומה( צבירה
חום זה משקף
ים לפני שנת
 התאמות בג
גורות") ופעיל

ב מירידה יקר

   אחר:

1-12  /2012

83  3,873

5  9,033

9  9,903

45  5,331

19  3,048

4  6,396

3  4,654

2  6,088

מי 837 -כשל 
מילי 772של 
13בשנת  8%

למול שנה ק 
בענפ פרמיות

מגינובע  ענף

סך שלב כם
בשליוני ש"ח 

בנט .2011נת 
 הסתכם בשנ

על, 2012שנת 
ת אחרים הס
וני ש"ח בשנ

בע תם נובע

ש האחרים בש
2בשנת  ,52%
 90% - על כ

  ).2012ת 

ש האחרים בש
2בשנת  48% 

 101% - על כ
  ).2012ת 

הצ שיטת לפי
הרווח בתח ך

מה שלוש שני
ה שנה, וכן
לן: "שנים סג

בעי תנובע ם
  .התביעות

  

י ביטוח כללי

2/2013

37,050

53,716  ימון

96,566
 חוזי 

54,674
כישה 

95,310

40,888

31,846

25,241

ש בסך סתכמו
וסך ש 2012ת 

%- כ של גידול
 מגידול נובע
בפ ומגידול ים
בע בפרמיות ל

הסתכ 2013ת 
מיל 46 - של כ

יוני ש"ח בש
רכוש אחרים 
ליוני ש"ח בש
בענפי חבויות

מילי 39 - ל כ

 רכוש אחרי
  .מהשקעות

 בענפי הרכוש
 -רמיה של כ

עמד 2013ת 
בשנת ,87% -כ

 בענפי הרכוש
 -רמיה של כ

עמד  2013ת 
בשנת ,99% -כ

ל ההכנסה ת
ולפיכך) לעיל 

ום שהסתיימ
ברו על אות
הקודמות (להל

אחריםחבויות 
ה בהערכת ית
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פעילות בענפי

נטו והכנסות מי

תחייבויות בגין 

והוצאות רכווק 

  ליות אחרות

 

הס 2013 בשנת
ני ש"ח בשנת

גשומרה חל 
נ 2013בשנת 

אחרי רכושפי 
הגידול ש"ח. 

ני מס בשנת
של לפני מס 

מילי 26 - ל כ
י מס בענפי ר

מיל 6 -של כ
לל לפני מס ב
לעומת סך של

מענפי כולל
מ בהכנסות ה

פרמיה ברוטו 
 תביעות מפר
ה ברוטו בשנת
ת ברוטו של כ

פרמיה בשייר 
ס תביעות מפ
 בשייר בשנת

של כ בשיירת 

מוכרת ,בתחום
 4.4.2.2 סעיף

ל שנת החיתו
השקעה שנצב
ררו בשנים ה

   עתודות.

ענפי חב כולל
שלילי פתחות

רי תוצאות הפ

  ח)”פי ש
  ות ברוטו

ים מהשקעות, נ

  סות מעמלות
ומים ושינוי בה

  ח ברוטו
ות, הוצאות שיו

  ות
אות הנהלה וכלל

   לפני מס

  כולל לפני מס

ב ברוטו מיות
מיליונ 844 -כ

רול פעילות ש
ב בפרמיותול 

ענפבוני ש"ח 
מיליוני  26 -כ

  .קיים

לפהכולל ח 
כוללמת רווח 

 מס בסך של
הכולל לפני ח

 לעומת סך ש
הכול והרווח 

יליוני ש"ח, ל
 יליוני ש"ח.

הברווח  ייה
מעלייורווחת 

התביעות מפ
(לעומת יחס 

אות מפרמיה
אות מפרמיות

התביעות מפ
(לעומת יחס 

אות מפרמיה
אות מפרמיות

ב החבויות פי
ס ראה, חובה 

רווחיותה של
וף רווחי הה
תום שהשתחר
ת בחישוב הע

הכדה ברווח 
ומהתפקעות 

עיקר 4.4.2

(באל

פרמי

רווחי

הכנס
תשל
ביטוח
עמלו
אחרו

הוצא

רווח

רווח

הפרמ
של כ
בנטר

גידוה
מיליו
של כ
העסק

הרווח
לעומ
לפני

הרווח
ש"ח
ש"ח,

מ 14
מי 25

עליה
המור

 יחס
56%
והוצ
והוצ

 יחס
49%
והוצ
והוצ

בענפ
 רכב
את ר
בציר
החית
נכלל

היריד
מהש

2.4

  



  

1  
 

 

 428 - ת כ
 14% - ל כ

יקף תיק 

 רווחמת 
"ח בשנת 

בסך של  
של מנורה 
בהוצאות 

   .ת

 

  .ח

  

 9 - של כ

המזומנים 

 1,145 מת

  וני ש"ח.

יוני ש"ח, 

 לבין שרה
 פרישה אי

 הכוללת 
 מדי אושר

1   1-12/2011

  370,920  
 28,118  
 9,617  

  239,487  
  82,112  

 30,513  
 52,692  

 48,076  

ני ש"ח לעומת
של גידול, 20

 מגידול בהי

וני ש"ח, לעו
מיליוני ש" 48

2012ע בשנת 
טחי משנה ש

חל גידול בת ו
ורווחתיה המ

  מיליוני ש"ח.

מיליוני ש"ח 2

.ש"חמיליוני 

מזומנים בסך 

מנים ושווי ה
  ש"ח.י 

ני ש"ח לעומ

מיליו 1,093 -כ

מילי 128 - ל כ

  .הכספיים

המש נושא ן
תנא, הנלווים

  .ין

התגמול כנית
שיא כפי ונוס

1   1-12/2012

  427,580 
 42,214  
 9,941  

  416,818 
  114,418 

 45,528  
 64,792  

 82,593  

מיליונ 486 -כ
011"ח בשנת 

בעיקר ובעת

מיליו 28 - כל 
8 -בסך של כ

 פעמי שבוצע
כמים עם מב
ת שנה קודמת
ל גידול בפרמי

מ 727 -כוח ב

243 -כהדוח ב

מ 275 - דוח בכ

יתרת המ טון

ביתרות המזומ
מיליוני 1,119

מיליו 1,036 

כם לסך של כ

לעומת סך של

לדוחות ה 25 

בי אישי כום
ה התשלומים

, לפי העניירה

לתכ הכפופים
לבו ,2013 - ב

 

 -12/2013

 486,434 
 50,440  
 12,828  

 231,609 
 132,468   ת

 56,408  
 31,355  

 28,368  

בכהסתכמו  2
ש" מיליוני 3
נו בפרמיות 

סך שלתכם ב
ב ורווח 2012 

חד רווח שום 
על שני הס ל

לעומתשקעות 
ומנגד, חל ום

הד שנתבכמו 

ה שנתבתכמו 

ו בתקופת הד

לקיטם גרמה 

ב גידולכמת ב
 - דוח הינה כ

ך הדוח הינה

ת הדוח, הסתכ

ל חמיליוני ש"

באורגן, ראה 

סיכ פי על ת
, הסוציאליים

המשר נושא ל

ה המשרה שאי
כפי שעודכנה

  17 -ב 

  :וח בריאות

  ת מימון

גין חוזי ביטוח 

ת רכישה אחרות

  ת

2013ה בשנת 
71 -של כ סך

העלייה .201

הסת 2013נת 
בשנת י ש"ח 

רישמ בעיקר 
במקבילתימה 

הכנסות מהש
יוחסות לתחו

שוטפת הסתכ

 השקעה הסת

הסתכממימון 

רות המזומני

ה לעיל מסתכ
ים לתאריך הד

בוצה לתאריך

סיות בתקופת

מ 138 -ך של כ

החברה ודירוג

נעשית בחברה
ה התנאים, ר
של ההעסקה 

נוש זכאים, ם
כ 2010 צמבר

פעילות ביטו 

  חו ברוטו
ות, נטו והכנסות

  ת

י בהתחייבות בג
  רוטו

 שיווק והוצאות

 וכלליות ואחרות

 

  מס

מיה שהורווח
וס 2012שנת 

12מול שנת 

בשנלפני מס 
מיליוני 83 - כ

 תברווח נובע
חת כתוצאה מ

ב ירידהחלה 
ת ועמלות המ

פעילות שמ עו

משו לפעילות

מעו מפעילות 

חליפין על יתר

לות שתוארה
תרת המזומני

סיות של הקב
  . 2012בר 

בויות הפיננס

הלוואות בסך

ת החוב של ה

  ה

ב המשרה אי
השכר לגבי ט

 בגמר תחרות

האישיים סקה
דצ בחודש ונה

תחוםוצאות 

  ח)”(באלפי ש
פרמיות שהורווח

רווחים מהשקעו

הכנסות מעמלות

תשלומים ושינוי
וחוזי השקעה בר

עמלות הוצאות 

הוצאות הנהלה 

  רווח לפני מס

רווח כולל לפני 

מפרמ הכנסות
יליוני ש"ח ב

ל 2013שנת 
  לקוחות.

כולל לה רווח
של כלל בסך 

ב ירידה. ה201
מיליון ש"ח  5

טוח. בנוסף, 
נהלה וכלליות

  ים

נבענים נטו ש

נים נטו ששימ

נים נטו שנבע

ות בשער הח

לת של הפעיל
יליוני ש"ח. ית

  ון

בויות הפיננס
בדצמ 31יום 

ע של ההתחייב

עה הקבוצה ה
  .2012שנת 

ם בדבר אגרות

משרה ושאי

נושא עם רות
פירוט כולל ם
ת ואי סודיות 

ההעס לתנאי 
לראשו טוריון

תו 4.4.3

(ב

פ

ר

ה

ת
ו

ע

ה

ר

ר

הה
מי
בש
הל

הר
כול
11
50
ביט
הנ

זרים מזומנ

זרימי המזומנ

זרימי המזומנ

זרימי המזומנ

שפעת התנודו
  ליוני ש"ח.

תוצאה הכולל
מי 200סך של 

קורות מימו

רת ההתחייב
לי ,"חשליוני 

קפן הממוצע

פרע 2013שנת 
בשנפרעו שר 

פרטים נוספים

לנו שלומים

ההתקשר כלל
הסיכום. חברה
 בדבר גבלות

 ומעבר, וסף
הדירקט אישר

תז .5

תז

תז

תז

הש
מי

הת
בס

מק .6

ית
מי

הי

בש
אש

לפ

תש .7

ככ
הח
וה

בנ
שא



  

 זכאים, ף
 להרחבה 

 התגמול 
 תרומתם 

לול שלא 
ריך הדוח, 
ת להיות 
 שינויים 

לי וביטוח 
 תשואה. 
 ולעבות 

 קבוצה.

ת מוצרים 

 נות.

טווח הוך 

ית "הגיל 

תן מענה 

באמצעות 
 העבודה 
ות ביטוח 

 מכירות 
ה ובניהול 

ם חדשים, 

ים בתום 
  קוחות.

שמירה על 

בנוסף .תכנית
. ל"הנ כוללת

תכנית רכיבי
 את וכן ירים

בי העתיד, ועל
קבוצה בתאר
בפועל עשויות
 היתר, בשל

קי ביטוח כלל
ת מבטיחות
ויות נוספות

ל לקוחות הק

במכירת קדות
   נוספים.

וליסות ופדיו

סכון ארויהח

לוסיילאוכ ים

החיים תוך מת
 . 

 משכנתא.

  ה:

ולקוחותיה ב
 של תהליכי
ניהול פוליסו

בוצה למינוף
תחום הפנסיה

יתוח מוצרים
  שי.

לטיפול בכספי
של לקחובות 

בשוק תוך ש

הת לתנאי אם
הכ התגמול ת

מר לרבות, רה
הבכי המשרה

יננו ודאי לגב
דע הקיים בק
. התוצאות ב
מידע זה, בין

  .התאגיד

ל ביטוי בעסק
וכן בפוליסות
 לפתח פעילו

 ת שוק ההון.

 

הוגנת עם קהל

התמקם תוך 
יסק וכיסויים

יקף ביטולי פו

רי הביטוח וה

צרים המיועדי

ה ביטוחחום 
י המבוטחים.

נלווים למ טוח

רות אלה הינה

וכני החברה ו
בחינה וייעול
 מתקדמות ל

של הקב ים
 הקבוצה בת

ס סוכנים, פי
 והגיל השליש

 מתן מענה ל
תי ומוסדר בח

בת התחרות 

בהתא טוריון
לתכנית תאם

   .ם
הבכיר משרה

 נושאי של ם

ה, המידע אי
מבוסס על מי
תאריך הדוח.
משתמעות ממ

ה עסקי תיאור

. הדבר מקבל
) ו2003שנת 

 מתאימות, 
הק בתשואות

  ארוך טווח 

  טוח חיים:

רכת יחסים ה

ת ביטוח חיי
ון פוליסות רי

תוך צמצום הי

קבוצה במוצ
. 

קבוצה במוצ

חדשים בתח 
 בשוק ולצרכ

ביט ה במוצרי

די להשיג מטר

סוחסים עם 
כי השירות, ב
מערכות מידע

אגפים השונ
תוש ביתרונו

ים על ידי גיו
סכון הטהור י

תוך  ותלקוח
 וטיפול שיטת

שכנתא לסביב
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והדירקט קורת
בהת) פאנטום

חות הכספיים

המ נושאי של
תפקידם כבות

י עתיד, וככז
 פני עתיד מ
 שלה נכון לת
ערכות או מ

ת לדוח 7.15ף 
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  נהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון והה

אחראית לקביעתה וקיומה ") ביטוחה חברת: "להלן(מ "בע ביטוחמנורה מבטחים של , בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

תוכננה כדי לספק מידה סבירה  ביטוחה חברתמערכת הבקרה הפנימית של . של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי

לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם  ביטוחה חברתולהנהלה של  של ביטחון לדירקטוריון

לכל , ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן. המפקח על הביטוחוהוראות ) IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים ל

ות הן יכולות לספק גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיבי ,לפיכך. מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות

  .מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי

מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם  ,בפיקוח הדירקטוריון ,ההנהלה

קטוריון נוקטת ההנהלה בפיקוח הדיר, בנוסף. והרישומים החשבונאיים מהימנים, הנכסים מוגנים, להרשאות ההנהלה

לרבות ביצוע נהלי בקרה , ביצוע) monitor(צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

  .פנימית

על דיווח  ביטוחה חברתהעריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של  ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביטוחה חברתהנהלת 

 Committee of-ה ריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית שלבהתבסס על קריט, 2013, בדצמבר 31כספי ליום 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  )COSO .(ההנהלה מאמינה , בהתבסס על הערכה זו

)believes ( על דיווח כספי הינה אפקטיבית חברת הביטוחהבקרה הפנימית של , 2013 בדצמבר 31כי ליום.  
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  שי קומפל   מוטי רוזן   ארי קלמן 

 
  ר הדירקטוריון"יו

 
  ל"מנכ

 
משנה למנהל כללי        
 ומנהל אגף חשבות וכספים

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   )certification(הצהרה 

  :מצהיר כי, מוטי רוזן, אני

 ").הדוח: "להלן( 2013לשנת ") חברת הביטוח: "להלן( מ"מנורה מבטחים ביטוח בעסקרתי את הדוח השנתי של  .1

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

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, ם שנכללו בוהנחוץ כדי שהמצגי

  . המכוסה בדוח

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

ים של חברת הביטוח השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנ, תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות

 .למועדים ולתקופות המכוסים בדוח

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

   -וכן; של חברת הביטוח 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

המיועדים , ת ונהלים כאלהאו גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרו, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(

מובא לידיעתנו על ידי , לרבות חברות מאוחדות שלה, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, אחרים בחברת הביטוח ובאותן חברות

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

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

 ;ולהוראות הממונה על שוק ההון) IFRS(דיווח בינלאומיים 

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי   )ג(

  -וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, ל הבקרות והנהלים לגבי הגילויהאפקטיביות ש

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח  )ד(

 על דיווח חברת הביטוח על הבקרה הפנימית של, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, באופן מהותי

  -וכן; כספי

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

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

 : כספי

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

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

   -וכן; כספי

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

 .על דיווח כספי חברת הביטוחתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

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

  
  

  ,מוטי רוזן  
  מנהל כללי  2014, במרס 25          
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  )certification(הצהרה 

  :מצהיר כי, שי קומפל, אני

 ").הדוח: "להלן( 2013לשנת ") הביטוחחברת : "להלן( מ"מנורה מבטחים ביטוח בעסקרתי את הדוח השנתי של  .1

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

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

  . המכוסה בדוח

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

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, המהותיות

 .למועדים ולתקופות המכוסים בדוח

 2יומם של בקרות ונהלים לגבי הגילויהמצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולק בחברת הביטוח אני ואחרים .4

   -וכן; של חברת הביטוח 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

מובא לידיעתנו על ידי , לרבות חברות מאוחדות שלה, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, אחרים בחברת הביטוח ובאותן חברות

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

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

 ;ולהוראות הממונה על שוק ההון) IFRS(דיווח בינלאומיים 

י הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגב  )ג(

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

על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי שהשפיע  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח  )ד(

על דיווח  חברת הביטוח על הבקרה הפנימית של, להשפיע באופן מהותי או סביר שצפוי, באופן מהותי

  -וכן; כספי

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

ווח בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על די, של הדירקטוריון של חברת הביטוח

 : כספי

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

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

   -וכן; כספי

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

 .על דיווח כספי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח

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

  

  
  שי קומפל  

  משנה למנהל כללי  2014, במרס 25          
  ומנהל אגף חשבות וכספים
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  מ"של מנורה מבטחים ביטוח בעהחשבון המבקר לבעלי המניות  הדוח רוא

  כספידיווח וח וחיסכון בדבר בקרה פנימית על ביט, להוראות הממונה על שוק ההוןבהתאם 

  

) החברה -להלן ( וחברות בנות שלה מ"בע מנורה מבטחים ביטוחביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  2013 ,בדצמבר 31ליום 

הדירקטוריון וההנהלה של ). COSO -להלן ( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-ה
פקטיביות של ולהערכתם את האשל החברה החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 

. הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף, בקרה פנימית על דיווח כספי
  .אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו

  

בדבר ביקורת  ב"ארהב Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו  על. אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, של בקרה פנימית על דיווח כספי

בקרה  ,מכל הבחינות המהותיות, מהייקו אםלהשיג מידה סבירה של ביטחון במטרה לתכנן את הביקורת ולבצעה 
, ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. של החברה על דיווח כספיפנימית אפקטיבית 

התפעול של בקרה פנימית ותכנון אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן , חולשה מהותית שקיימתהערכת הסיכון 
אנו . נסיבותבהתאם ל כנחוצים ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו .הוערךשבהתבסס על הסיכון 

  .סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
  

של מהימנות הלספק מידה סבירה של בטחון לגבי  המיועד תהליך נהחברה הישל בקרה פנימית על דיווח כספי 
ובהתאם ) IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  למטרות חיצוניות דוחות כספייםשל  ההכנהדיווח כספי ו

 ,)ביטוח(על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  לדרישות הגילוי שנקבעו 
: מדיניות ונהלים אשראותם כוללת את שהיא גוף מוסדי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה  .1981-א"התשמ

וההעברות של ת העסקאות אנאות באופן ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר, אשררשומות  מתייחסים לניהול) 1(
מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי ) 2( ;)לרבות הוצאתם מרשותה( נכסי החברה

על  ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו ) IFRS(לתקני דיווח כספי בינלאומיים לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם 
 קבלת כספיםוש 1981-א"התשמ, )ביטוח(קוח על שירותים פיננסיים הפיידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק 

מספקים מידה ) 3(-ו; הדירקטוריון וההנהלה של החברהל החברה נעשים רק בהתאם להרשאות והוצאת כספים ש
בלתי מורשים ) לרבות הוצאה מרשות(העברה שימוש או , טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהיסבירה של ב

 .על הדוחות הכספיים שיכולה להיות להם השפעה מהותית, נכסי החברהשל 
 

הסקת , כמו כן. הצגה מוטעית לגלותאו  למנועלא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , בשל מגבלותיה המובנות
לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי חשופה כלשהי נוכחית הערכת אפקטיביות לגבי העתיד על בסיס מסקנות 
  .נהלים תשתנה לרעהאו המדיניות מידת הקיום של הת בגלל שינויים בנסיבות או שמתאימו

  

בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה, ורתנובהתבסס על ביק, לדעתנו
שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  קריטריוניםבהתבסס על  2013, בדצמבר 31ליום 

COSO .   
  

   2013 ,בדצמבר 31לימים הדוחות הכספיים של החברה את , מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת גם ביקרנו 
 ,2014, במרס 25 והדוח שלנו מיום 2011 -ו 2012, 2013 ,בדצמבר 31מהשנים שהסתיימו בימים לכל אחת ו 2012-ו

בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי חשבון אחרים תי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת בל
  . תתלויוהתחייבויות ללדוחות הכספיים המאוחדים בדבר חשיפה  )א(40ית תשומת לב לאמור בביאור יהפנו
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  מ"בע ביטוחמנורה מבטחים 
  
  
  מאוחדים דוחות כספיים

  

  2013, בדצמבר 31ליום 
  

  

  
    



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ"בע ביטוח מבטחיםמנורה 
  

  2013, בדצמבר 31ליום מאוחדים דוחות כספיים 
  

  תוכן העניינים
  

  עמוד  
    

  2  דוח רואה החשבון המבקר
    

  3-4  על המצב הכספי  מאוחדיםדוחות 
    

  5   הפסד וארווח  מאוחדים עלדוחות 
    

  6  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
    
  7-9  על השינויים בהון  מאוחדים ותדוח

    
  10-13   על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

    
  14-207  מאוחדים באורים לדוחות הכספיים

    
  208-234  נספחים לדוחות הכספיים המאוחדים

    
  

- -  -  - - -  -  - -
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  דוח רואי החשבון המבקרים

  מ"ביטוח בעמבטחים לבעלי המניות של מנורה 
  

  
  

והחברות הבנות מ "ביטוח בע מנורה מבטחיםשל  על המצב הכספי המצורפיםהדוחות המאוחדים ביקרנו את 
 , הרווח הכולל, הפסד וארווח  לעואת הדוחות המאוחדים  ,2012 -ו 2013 ,בדצמבר 31לימים , )החברה -להלן (שלה 

דוחות כספיים . 2011 -ו 2012, 2013, בדצמבר 31 שהסתיימו בימים מהשניםלכל אחת ותזרימי המזומנים השינויים בהון 
עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על יאחריותנו היא לחוות ד. אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  .ביקורתנו
  

אשר ההשקעה בהן , השווי המאזנישיטת לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס 
בהתאמה ואשר חלקה של , 2012 -ו 2013, בדצמבר 31ח לימים "אלפי ש 113,538 -ח ו"אלפי ש 123,697הסתכמה לסך של 

 31לשנים שהסתיימו בימים ח "אלפי ש 11,957 - וח "אלפי ש 8,947 - ח ו"אלפי ש 2,612החברה ברווחיהן הסתכם לסך של 
ים הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחר. בהתאמה, 2011 - ו 2012, 2013, בדצמבר

מבוססת על דוחות , ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
  .רואי החשבון האחרים

  
  

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
ל פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג ע. 1973-ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות . הכספיים הצגה מוטעית מהותית מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות
ם ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני. התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

. ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה- המשמעותיים שנעשו על
  .בסיס נאות לחוות דעתנו תאנו סבורים שביקורתנו מספק

  
  

 ל"המאוחדים הנהדוחות הכספיים  ,ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
ואת   ,2012 -ו 2013, בדצמבר 31לימים  המאוחדמצב הכספי האת , מכל הבחינות המהותיות ,משקפים באופן נאות

 31 מיםבי ויימהסתלכל אחת מהשנים שהמאוחדים השינויים בהון ותזרימי המזומנים , הפעולות המאוחדותתוצאות 
על ידי דרישות הגילוי שנקבעו ל ובהתאם )IFRS(ם בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיי 2011 -ו 2012, 2013, בדצמבר

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

  
המאוחדים לדוחות הכספיים  )א(40הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ

  .  תלויות להתחייבויותבדבר חשיפה 
  

כפי שאומצו על  רת של בקרה פנימית על דיווח כספיב בדבר ביקו"בארה PCAOB - בהתאם לתקני ה, ביקרנו גם
בהתבסס על  ,2013, בדצמבר 31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום , ידי לשכת רואי חשבון בישראל

 2014, במרס 25והדוח שלנו מיום  COSO קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי
  .כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה

  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     ,אביב-תל
  רואי חשבון    2014, במרס 25
  



3  

  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע
  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  
  

  נכסים
  
  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  
  ח"אלפי ש  באור

  413,845   364,985   5  נכסים בלתי מוחשיים 

  232   189   22  נכסי מסים נדחים

  927,210   963,929   6  הוצאות רכישה נדחות

  412,921   422,101   7  רכוש קבוע

  177,744   192,345   8  השקעה בחברות כלולות

  -    70,962   9  ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"נדל

  67,488   96,330   9  ן להשקעה אחר"נדל

  1,558,467   1,406,833   16,17  נכסי ביטוח משנה

  128,439   95,352   22  נכסי מסים שוטפים

  164,723   126,001   10  חייבים ויתרות חובה

  573,062   495,333   11  פרמיות לגבייה

  13,064,643   15,356,585   12  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

  13  :השקעות פיננסיות אחרות

  3,875,764   3,083,941   נכסי חוב סחירים    

  5,549,883   5,327,826   נכסי חוב שאינם סחירים   

  244,529   188,631   מניות   

  449,569   482,349   אחרות   

  10,119,745   9,082,747   סך כל השקעות פיננסיות אחרות

  619,096   753,834   'א14  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  300,089   365,569   'ב14  מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

  28,527,704   29,793,095   סך כל הנכסים

  13,772,582   16,278,352   12  סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
  
  
  

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

  
  
  

  הון והתחייבויות
  
  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  
  ח"אלפי ש  באור

  15  הון

  291,332   291,332   הון מניות

  333,486   333,486   פרמיה על מניות

  240,349   193,713   קרנות הון

  783,254   664,162   יתרת עודפים

  1,648,421   1,482,693   המניות של החברהסך כל ההון המיוחס לבעלי 

  1,738   1,551   זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,650,159   1,484,244   סך כל ההון 

  התחייבויות 

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם
  10,473,890   9,518,760   16,18-21  תלויי תשואה 

  13,725,075   16,186,651   17,19-21  השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  94,825   130,867   22  התחייבויות בגין מסים נדחים

  124,508   126,036   23  התחייבות בשל הטבות לעובדים

  5,669   555   22  התחייבויות בגין מסים שוטפים

  1,276,294   1,291,369   24  זכאים ויתרות זכות

  1,177,284   1,054,613   25  התחייבויות פיננסיות 

  26,877,545   28,308,851   סך כל ההתחייבויות 

  28,527,704   29,793,095   סך כל ההון וההתחייבויות
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
  
  
  

              2014, במרס 25
  שי קומפל   מוטי רוזן   ארי קלמן  הכספייםשור הדוחות יתאריך א

    
  ר הדירקטוריון"יו

 
  מנהל כללי 

   
   למנהל כללימשנה 

  וכספים מנהל אגף חשבותו
    



5  

  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע
  הפסד  וארווח מאוחדים על דוחות 

  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

    
2013  2012  2011    

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

  4,300,218   4,659,356   4,421,250   פרמיות שהורווחו ברוטו

  878,433   862,024   884,664   ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  3,421,785   3,797,332   3,536,586   26  פרמיות שהורווחו בשייר

  )60,130(  2,046,531   2,289,260   27  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  94,232   117,407   254,718   28  הכנסות מדמי ניהול 

  200,896   204,900   194,224   29  הכנסות מעמלות
  1,484   464   656   30  הכנסות אחרות

  3,658,267   6,166,634   6,275,444   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
  2,904,791   *) 5,321,621   4,994,994   וחוזי השקעה ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
  )570,700(  )726,259(  )455,773(    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
  2,334,091   4,595,362   4,539,221   31  וחוזי השקעה בשייר  

  811,729   *)   902,459   843,749   32  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  *)  405,580   *)   373,751   396,980   33  הוצאות הנהלה וכלליות

  7,318   7,414   411   5  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
  99,557   90,083   94,477   35  הוצאות מימון

  3,658,275   5,969,069   5,874,838   סך כל ההוצאות

  13,714   25,078   7,629   8  חלק ברווחי חברות כלולות

  13,706   222,643   408,235   רווח לפני מסים על ההכנסה

  *)   16,789   *)   23,013   139,525   22  מסים על ההכנסה

  )3,083(  199,630   268,710   מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח נקי 

  *)   57,141   5,915   -    36  מפעילות המיועדת לחלוקה לבעליםרווח נקי 

  54,058     205,545     268,710     רווח נקי 

  :מיוחס ל
  53,527   204,880   267,897   בעלי המניות של החברה

  531   665   813   זכויות שאינן מקנות שליטה

  54,058   205,545   268,710   רווח נקי 

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

  )0.02(   0.86    1.16    מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח נקי 

  0.25    0.02    -    רווח נקי מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים

  1.16    0.88    0.23  
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של  .1.כו.2 ראה באור, יישום למפרע*) 
  

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע
  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 

  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

  
2013  2012  2011    

  ח"אלפי ש

  *) 54,058   *) 205,545   268,710   רווח נקי 

  :כולל אחר) הפסד(רווח 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח , כולל אחר) הפסד(פריטי רווח 
  הועברו או יועברו לרווח והפסד, הכולל

  9,379   )3,093(  )12,232(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  המסווגים כזמינים למכירהשינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
  )194,383(  254,670   89,733   שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים
  13,885   )51,336(  )113,201(  למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
  41,788   26,567   1,780   לדוח רווח והפסד שהועבר 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת , כולל אחר) הפסד(כ פריטי רווח "סה
  )129,331(  226,808   )33,920(  הועברו או יועברו לרווח והפסד, הרווח הכולל

  )42,668(  81,986   )7,917(  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

שלאחר ההכרה לראשונה , נטו, כולל אחר) הפסד(כ פריטי רווח "סה
  )86,663(  144,822   )26,003(  הועברו או יועברו לרווח והפסד, במסגרת הרווח הכולל

  כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד )הפסד(רווח פריטי 

  )* )1,088(  )*  )7,769(  2,299   אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת) הפסד(רווח 

  )*   )331(  )*  )2,749(  833   )מסהטבת (מסים על ההכנסה 

 1,466  )5,020(  )757(  
רווח כולל אחר בגין פעילות המיועדת לחלוקה לבעלים בניכוי השפעת 

  *) 12     -    -    המס

  )745(   )5,020(   1,466     כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד) הפסד(פריטי רווח 

  )87,408(   139,802   )24,537(   נטו, כולל אחר) הפסד(רווח 

  )33,350(  345,347   244,173   כולל) הפסד(הכל רווח - סך

  :מיוחס ל

  )33,881(  344,682   243,360   בעלי המניות של החברה
  531   665   813   זכויות שאינן מקנות שליטה

 244,173   345,347  )33,350(  
  
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של . 1.כו.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



7  

  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
  מיוחס לבעלי מניות החברה

  התאמות   קרן הון  קרן הון 
  זכויות  הנובעות  בגין נכסים   בגין עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

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

  ח"אלפי ש

  1,650,159   1,738   1,648,421   783,254   7,034   2,694   190,536   40,085   333,486   291,332   2013, בינואר 1יתרה ליום 

  268,710   813   267,897   267,897   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  )12,232(  -    )12,232(  -    -    )12,232(  -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  89,733   -    89,733   -    -    -    89,733   -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )113,201(  -    )113,201(  -    -    -    )113,201(  -    -    -    למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  ערך של נכסיםהפסד מירידת 
 פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  1,780   -    1,780   -    -    -    1,780   -    -    -    שהועבר לדוח רווח והפסד 

רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
  2,299   -    2,299   2,299   -    -    -    -    -    -    מוגדרת

) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
לרכיבים של רווח  המתייחסים

  7,084   -    7,084   )833(  -    4,537   3,380   -    -    -    כולל אחר) הפסד(

  )24,537(  -    )24,537(  1,466   -    )7,695(  )18,308(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  244,173   813   243,360   269,363   -    )7,695(  )18,308(  -    -    -    כולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  )410,088(  )1,000(  )409,088(  )388,455(  -    -    )20,633(  -    -    -    דיבידנד שחולק 

  1,484,244   1,551   1,482,693   664,162   7,034   )5,001(  151,595   40,085   333,486   291,332   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

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

  
  מיוחס לבעלי מניות החברה

  התאמות   קרן הון   קרן הון
  זכויות  הנובעות  בגין נכסים בגין עסקת 

  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום
  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות  פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

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

1,917,366  

  205,545   665   204,880   204,880   -    -    -    -    -    -    רווח נקי
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות

  )3,093(  -    )3,093(  -    )3,093(  -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים 

 המסווגים כזמינים למכירה  פיננסיים
  254,670   -    254,670   -    -    -    254,670   -    -    -    הון שנזקף לקרנות

רווחים והפסדים נטו ממימוש של 
פיננסיים המסווגים כזמינים  נכסים
  )51,336(  -    )51,336(  -    -    -    )51,336(  -    -    -    שהועברו לדוח רווח והפסד למכירה

  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
המסווגים כזמינים למכירה שהועבר  

  26,567   -    26,567   -    -    -    26,567   -    -    -    רווח והפסד לדוח
הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 

  )7,769(  -    )7,769(  )* )7,769(   -    -    -    -    -    -    מוגדרת
) מסים על ההכנסה(הטבת מס 

) הפסד(המתייחסים לרכיבים של רווח 
  )79,237(  -    )79,237(  *)  2,749     -    1,049   )83,035(  -    -    -    כולל אחר

  139,802   -    139,802   )5,020(  -    )2,044(  146,866   -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  345,347   665   344,682   199,860   -    )2,044(  146,866   -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  8,800   -    8,800   -    -    -    -    -    8,799   1   הנפקת הון מניות

  )621,354(  -    )621,354(  )621,354(  -    -    -    -    -    -    .1.ב.1באור  -דיבידנד שחולק 

  1,738   1,648,421   783,254   7,034   2,694   190,536   40,085   333,486   291,332   2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 
 

1,650,159  
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של . 1.כו.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
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מ"מנורה מבטחים ביטוח בע  

    דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות   קרן הון

  הנובעות  קרן הון   בגין 
  זכויות  מתרגום בגין נכסים  עסקת
  שאינן  קרנות  דוחות של  פיננסיים  תשלום

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

  ח"אלפי ש

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

  54,058   531   53,527   53,527   -    -    -    -    -    -    רווח נקי 
כספיים של  התאמות הנובעות מתרגום דוחות

  9,379   -    9,379   -    -    9,379   -    -    -    -    פעילויות חוץ
  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים

  שנזקף לקרנות  המסווגים כזמינים למכירה  
  )194,383(  -    )194,383(  -    -    -    )194,383(  -    -    -    הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שהועברו 
  13,885   -    13,885   -    -    -    13,885   -    -    -    לדוח רווח והפסד 

  נכסים פיננסייםהפסד מירידת ערך של 
  המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח 
  41,788   -    41,788   -    -    -    41,788   -    -    -    רווח והפסד 

  )1,070(  -    )1,070(  )* )1,070(  -    -    -    -    -    -    הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

המתייחסים ) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
  42,993   -    42,993   *)    325   -    )3,162(  45,830   -    -    -    כולל אחר) הפסד(לרכיבים של רווח 

  )87,408(  -    )87,408(  )745(  -    6,217   )92,880(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

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

  )100,000(  -    )100,000(  )100,000(  -    -    -    -    -    -    דיבידנד שחולק

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

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

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של . 1.כו.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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10  

  מזומנים מי התזריעל מאוחדים ות דוח
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

    
2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש  נספח
  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  633,632   638,898   726,812   )א(  תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות

  21,639   22,118   -    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת המיועדת לחלוקה לבעלים

  655,271   661,016   726,812   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )73,692(  )50,464(  )21,332(  השקעות בחברות כלולות
  3,049   1,113   2,128   דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות

  השקעה ברכוש קבוע
  

)71,255(  )134,519(  )149,311(  
  )124,080(  )129,625(  )154,747(  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

  3,435   4,042   2,557   רכוש קבועתמורה ממימוש 
  -    )34,336(  -    )ד(  נטו, רכישת נכסים

  )18,975(  -    -    רכישת פעילות 

  )359,574(   )343,789(   )242,649(   מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה נמשכות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה המיועדת לחלוקה 

  )3,262(   )312(   -    לבעלים

  )362,836(   )344,101(   )242,649(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  201,541   -    -    קבלת התחייבויות פיננסיות 
  )73,796(  )127,671(  )137,655(  פרעון התחייבויות פיננסיות

  -    8,800   -    הנפקת הון
  )100,000(  )20,490(  )136,643(  החברהדיבידנד ששולם לבעלי מניות 

  -    -    )1,000(  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
מימון ) ששימשו לפעילויות(מזומנים נטו שנבעו מפעילויות 

  27,745   )139,361(  )275,298(  נמשכות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון המיועדת לחלוקה 

  לבעלים
  -  )1,249(    -  

  27,745   )140,610(  )275,298(  מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  4,257   )2,705(  )8,647(  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

  324,437   173,600   200,218   עליה במזומנים ושווי מזומנים

  421,148   745,585   919,185   )ב(  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  745,585   919,185   1,119,403   )ג(  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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11  

  מזומנים מי התזריעל מאוחדים ות דוח
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

    
2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות )א(

  )* )3,083(   *) 199,630     268,710   ) הפסד(רווח נקי 

  :התאמות לסעיפי רווח והפסד

  )13,714(  )25,078(  )7,629(  חלק ברווחי חברות כלולות

וחוזי נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח ) רווחים(הפסדים 
  689,859   )1,487,699(  )1,563,215(  תלויי תשואה השקעה

  :נטו מהשקעות פיננסיות אחרות) רווחים(הפסדים 
  )534,828(  )215,154(  )202,046(  נכסי חוב סחירים

  )377,952(  )334,513(  )431,481(  נכסי חוב שאינם סחירים
  )13,792(  )11,396(  )41,298(  מניות

  
  52,740   )56,734(  )15,772(  אחרותהשקעות 

)690,597(  )617,797(  )873,832(  

  78,983   76,935   82,214   הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות

  22   220   )295(  ממימוש רכוש קבוע) רווח(הפסד 

  -    -    858   ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"ירידה בשווי ההוגן של נדל

  )820(  )1,515(  )4,043(  ן להשקעה אחר"עליה בשווי ההוגן של נדל

  :פחת והפחתות
  28,260   29,614   31,287   רכוש קבוע

  77,728   101,627   127,111   נכסים בלתי מוחשיים
  
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של . 1.כו.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
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  מזומנים מי התזריעל מאוחדים ות דוח
  
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

    
2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  )המשך(  תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות  )א(
  וחוזי השקעה תלויישינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  )117,817(  1,934,084   2,461,576   תשואה 
  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם

  425,983   583,355   357,446   תלויי תשואה 
  3,179   287   1,302   עסקאות תשלום מבוסס מניות

  )34,169(  )186,957(  33,958   שינוי בנכסי ביטוח משנה
  )41,712(  )81,390(  )105,677(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

  *) 16,789   *) 23,013   139,525   מסים על ההכנסה 

  :שינויים בסעיפים מאזניים אחרים
ן להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי "השקעות פיננסיות ונדל
  :השקעה תלויי תשואה

  -    -    )67,747(  ן להשקעה"רכישת נדל

  )796,857(  )705,945(  )1,284,258(  נטו של השקעות פיננסיות, רכישות

  : ן להשקעה"השקעות פיננסיות ונדל
  )20(  -    )33,856(  ן להשקעה"נדלוהשבחות ת ורכיש

  2,625   1,436   -    ן להשקעה"תמורה ממימוש נדל
  337,490   )117,425(  )6,246(  נטו של השקעות פיננסיות, )רכישות(מימושים 

  )22,527(  )25,460(  )56,763(  פרמיות לגבייה
  )127,119(  74,817   22,189   חייבים ויתרות חובה
  87,528   87,067   222,078   זכאים ויתרות זכות

  
  *) 10,596   )*  )9,183(  4,839   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילויות
  )269,545(  )345,994(  )335,943(  שוטפות נמשכות

  :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור

  )65,338(  )72,780(  )63,612(  ריבית ששולמה
  847,418   830,278   768,630   ריבית שהתקבלה
  )85,286(  )139,736(  )133,160(  מסים ששולמו

  61,219   49,520   78,428   מסים שהתקבלו

  
  148,247   117,980   143,759   דיבידנד שהתקבל

 794,045   785,262   906,260  

  633,632   638,898   726,812   סך הכל תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות נמשכות
  

  ).מתוקן( IAS 19בדבר יישום לראשונה של . 1.כו.2ראה באור , יישום למפרע*) 
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
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  מזומנים מי התזריעל מאוחדים ות דוח
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

    
2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה  )ב(

  67,575   535,315   619,096   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  353,573   210,270   300,089   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  421,148   745,585   919,185   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה  )ג(

  535,315   619,096   753,834   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  210,270   300,089   365,569   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  745,585   919,185   1,119,403   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  )4באור (נטו , רכישת נכסים  )ד(

  -    32,477   -    נכסי מסים נדחים

  -    166   -    חייבים ויתרות חובה

  -    26,241   -    השקעות פיננסיות אחרות

  -    )2,721(  -    זכאים ויתרות זכות

  -    )21,827(  -    התחייבויות פיננסיות

  -    34,336   -    כ"סה

  פעילות שאינה במזומן  )ה(

  .ב.1באור  -חלוקת מניות חברה שאוחדה בעבר כדיבידנד בעין לבעלים 

  -    510,020   56,987   נכסים בלתי מוחשיים

  -    98,258   68,958   נדחותהוצאות רכישה 

  -    5,363   28,264   רכוש קבוע

  -    -    11,091   ן להשקעה אחר"נדל

  -    -    112,851   נכסי ביטוח משנה

  -    1,873   -    נכסי מסים שוטפים

  -    4,561   16,533   חייבים ויתרות חובה

  -    -    134,492   פרמיות לגביה

  -    72,810   1,280,106   השקעות פיננסיות אחרות

  -    -    )1,307,751(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

  -    )2,348(  )10,040(  התחייבויות בגין מסים נדחים

  -    )1,390(  )1,012(  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  -    -    )10,579(  התחייבויות בגין מסים שוטפים

  -    )87,034(  )107,075(  זכאים ויתרות זכות

  -    )1,249(  )380(  התחייבויות פיננסיות

  -    600,864   272,445   כ"סה

  -    19,509   -    רכישת נכסים בלתי מוחשיים כנגד זכאים ויתרות זכות

ן להשקעה אחר "ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה ונדל"רכישת נדל
  -    -    6,107   כנגד זכאים ויתרות זכות

  48,722   1,271   -    רכישת רכוש קבוע כנגד זכאים ויתרות זכות
   

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  יכלל   -: 1באור 

  
  כללי של הקבוצה ופעילותה תאור  .א
  

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

, החברה פועלת בכל ענפי הביטוח העיקריים ובכללם ביטוח כללי. מהון המניות של החברה 100%
נעשתה הפעילות בתחום הביטוח הכללי גם , 2013, בינואר 31עד ליום . בריאותביטוח ביטוח חיים ו

חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה , )שומרה ביטוח -להלן (מ "צעות שומרה חברה לביטוח בעבאמ
 וגמל באמצעות מנורה מבטחים פנסיה 2012, בפברואר 15בנוסף עסקה החברה עד ליום . של החברה

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

 ,115ל וכתובת משרדיה הראשיים הינה אלנבי אשר נתאגדה בישרא, החברה הינה תושבת ישראל
  .יפו-אביב-תל

  
  שינויי מבנה בקבוצה  .ב
  

חילקה החברה את מלוא החזקותיה במנורה מבטחים פנסיה  , 2012, בפברואר 15ביום   .1  
המאוחדים כוללים את  הדוחות הכספיים .להלן 36ראה ביאור , כדיבידנד בעין לחברה האם

  .תוצאות פעולותיה של מבטחים פנסיה עד למועד החלוקה
  

לפיתוח התעשייה  חברהממניות ה 100%עסקה לרכישת  השלימה החברה, 2012, במרס 4ביום   .2  
מוזג הבנק , עם השלמת הרכישה). הבנק -להלן ) (מ"לשעבר הבנק לפיתוח התעשייה בע( מ"בע

  .הלןל 4ראה ביאור  ,לתוך החברה
  

בצירוף , שומרה ביטוחמניות את מלוא החזקותיה בחילקה החברה  ,2013, בינואר 31ביום   .3  
הדוחות הכספיים  .כדיבידנד בעין לחברה האם, ביטוח לחברהשומרה שהנפיקה שטרי ההון 

  .עד למועד החלוקההמאוחדים כוללים את תוצאות פעולותיה של שומרה ביטוח 
  
  הגדרות  .ג
  

  -כספיים אלה בדוחות   
     

  .מ"בע מנורה מבטחים ביטוח -  החברה
     

  .מ"בע מנורה מבטחים החזקות -  החברה האם
     

חברות אשר לחברה שליטה בהן ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות -  חברות מאוחדות
  . החברה

     
ןואשר השקעת החברה בה, ןאשר לחברה השפעה מהותית בה תיושותפו -  ותכלול ותחבר

  .על בסיס השווי המאזניהכספיים המאוחדים של החברה בדוחות  הכלול
     

  .ותכלול ותחברה בשליטה משותפת וחבר, חברות מאוחדות   חברות מוחזקות
     

   .שלה המוחזקותוהחברות  החברה -  הקבוצה
     

  .IAS 24-בכהגדרתם  -  צדדים קשורים
     

ובעל  בעלי עניין
  שליטה

- 
  .2010- ע"התש, )וחות כספיים שנתייםד(ניירות ערך כהגדרתם בתקנות 

     
  .המפקח על הביטוח -  המפקח

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

     
,)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -  תקנות ההון

  .על תיקונן, 1998-ח"התשנ
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  )המשך( יכלל   -: 1באור 

  
  )המשך( הגדרות  .ג
  

תקנות דרכי 
  השקעה

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

     
השקעה החלים עלכללי ( ,)קופות גמל(שירותים פיננסיים תקנות הפיקוח על  -   השקעה כללי

כללי השקעה החלים על גופים"וחוזר  2012-ב"עהתש, )גופים מוסדיים
   ".מוסדיים

     
תקנות פרטי דין 

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

  .תיקונן
לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר) המבטח(חוזים לפיהם צד אחד  -  חוזי ביטוח

את בעל הפוליסה אםאו לשפות הסכמה לפצות  ידי- על, )בעל הפוליסה(
ישפיע באופן שלילי על בעל) מקרה הביטוח(אירוע עתידי לא ודאי מוגדר 

  .הפוליסה
     

  .פוליסות שאינן מהוות חוזי ביטוח -  חוזי השקעה
     

ובמגזר חסכון ארוך טווחחוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזר ביטוח חיים ו -תלויי תשואה חוזים
פוליסות(בהם ההתחייבויות צמודות לתשואת תיק ההשקעות , בריאות

   .)משתתפות ברווחי השקעה
     

נכסים עבור חוזים 
  תלויי תשואה

  .תשואהמחוזים תלויי נכסים העומדים כנגד התחייבויות הנובעות הסך כל  -

     
התחייבויות בגין 

  חוזי ביטוח
וחסכון ארוך עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חיים -

  .ביטוח כלליו ביטוח בריאות, טווח
     

  .בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחחלקם של מבטחי המשנה  -  נכסי ביטוח משנה
     

  .פרמיות לרבות דמים -  פרמיות 
     

  .פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח -  הורווחושפרמיות 
     

  .מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -  מדד
     

  .ב"דולר ארה -  דולר
  

  חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה   -: 2באור 
  
  המאוחדים בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

 בסיס המדידה .1
  

נכסים פיננסיים , ן להשקעה"למעט נדל, על בסיס העלותערוכים המאוחדים הדוחות הכספיים 
 ,נכסים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, זמינים למכירה

השקעות בחברות כלולות , נכסי מיסים נדחים, ונכסי ביטוח משנה התחייבויות ביטוחיות
  .נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדיםו

  
  העריכה של הדוחות הכספייםמתכונת   .2
  

  ). IFRSתקני  - להלן (דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
התקנות ו הפיקוח בחוקכפי שנקבעו הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי , כמו כן

  .ו והוראות המפקחפי- עלשהותקנו 
  
  IFRSתקני  חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של מדיניות .3
  

למעט , המדיניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיים באופן עקבי בכל התקופות המוצגות
  .אחרת כתבאם נ
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( הדוחות הכספיים המאוחדיםבסיס הצגת   .א
  

  מבנה הדיווח הנוכחי  .4
  

 2012בשנת (הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של החברה , הדוחות על המצב הכספי
הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה , )גם את הנכסים וההתחייבויות של חברת ביטוח מאוחדת

 IAS 1 תואמת את הנחיות, המספקת מידע מהימן ורלוונטי יותר, הצגה זו. בין שוטף ללא שוטף
  .והנחיות המפקח

  
  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  השיקולים  
  

, שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה יישוםבתהליך 
  :המאוחדים שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים

 
  סיווג חוזי ביטוח וחוזי השקעה  .1
  

ההנהלה . ביטוחי משמעותי מצד אחר חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון
 ואהאם ה, לגבי כל חוזה עם מבוטח או עם קבוצת מבוטחים בעלי זיקה משותפת שוקלת

או לחילופין כחוזה , על מנת לסווגו כחוזה ביטוחבלקיחת סיכון ביטוחי משמעותי  ךכרו
  .השקעה

 
  הפיננסיות  סיווג ויעוד ההשקעות  .2
  

ה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות קבוצהנהלת ה
  :הבאות

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

  
  שליטה אפקטיבית  .3
  

החברה מעריכה אם קיימת לה שליטה בחברה שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות   
על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים , בין היתר, ההצבעה

בעלי זכויות הצבעה אחרים ואופן פיזור של ההחזקות האחרות וכן דפוסי ההצבעה באסיפות 
  .בעלי המניות הקודמות

  
לרבות הוראות עמידה בהגדרת נכס מוחזק למכירה וכן , פעילויות כמוחזקות למכירהסיווג   .4

  .סיווג הכנסות והוצאות בין פעילויות נמשכות ובין פעילויות המוחזקות למכירה
  

  רכישת חברות בנות שאינן צירופי עסקים  .5
  

עסקים החברה מעריכה האם הרכישה מהווה צירוף , במועד רכישת חברות בנות ופעילויות
: הערכה זו מתבססת על הנסיבות הבאות המצביעות על רכישת עסק. IFRS 3 -בהתאם ל

קיומם של שירותים נלווים בהיקף רחב הקשורים בתפעול , מספר רב של נכסים שנרכשו
  .הנכס ומורכבות ניהול הנכס
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  אומדנים והנחות
  

, להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ת הקבוצהנדרשת הנהל, בעת הכנת הדוחות הכספיים
, הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים

השינויים . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. הכנסות והוצאות, התחייבויות
  .באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן

  
 דיווחבקשר לאי הודאות לתאריך ההמאוחדים להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים 

ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות  ,הקבוצה ידי-עלשחושבו ואומדנים קריטיים 
  :שנה העוקבתבהמאוחדים את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 

  
  מוניטיןלרבות פיננסיים נכסים לא ירידת ערך   .1
  

החברה בוחנת בכל מועד דיווח אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על 
, בהתקיים סימנים לירידת ערך. כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא פיננסיים

שמת ובמידת הצורך נר, נערכת בחינה באם הסכום בר ההשבה גבוה מערכו בספרים של הנכס
היוון תזרימי המזומנים מחושב לפי . הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה

שיעור היוון המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים 
קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים מתבססת על ניסיון העבר של נכס . המתייחסים לנכס

על מיטב הערכת החברה לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת ו, זה או נכסים דומים
ה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת חברה, כמו כן. אורך חייו השימושיים של הנכס

הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים . לשנה
כמו כן נדרשת . אליה הוקצה המוניטיןשלנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים 

  . אמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלהההנהלה ל
  
  יםלא סחיר יםפיננסיים שווי הוגן של מכשירקביעת   .2
  

מחושב לפי מודל המבוסס על  הלוואות ופיקדונות, השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות
 יחברה המספקת ציטוט ידי-עלכאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים  ,היוון תזרימי המזומנים

   .מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים
  

בהתבסס על הדוחות ) .N.A.V(פי ערך נכסי נקי - השווי ההוגן של קרנות השקעה נקבע על
השווי ההוגן של מניות לא סחירות נקבע על פי הערכת שווי של . הכספיים של הקרנות

  .השווי ההוגן של אופציות ומכשירים מורכבים נקבע על פי ציטוט. מומחה
  

  ירידת ערך של השקעות פיננסיות  .3
  

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים 
סכום ההפסד נזקף , זמינים למכירהשסווגו כאו בגין נכסים פיננסיים , בעלותם המופחתת

  .להלן .1.גראה סעיף י, והפסדוח לדוח רו
   

  .הקבוצה בוחנת האם קיימת ראייה אובייקטיבית כאמור, בכל תאריך דיווח
  
  ן להשקעה"נדל  .4
  

כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח  דיווחן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך ה"נדל
מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות  ידי-עלהשווי ההוגן נקבע . רווח והפסד

שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים 
נקבע  ,אם ניתן. עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה

בעל אופי ומיקום דומים לזה  ן"לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל אםהשווי ההוגן בהת
  . המוערך

  
ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה להשתמש "במדידת השווי ההוגן של נדל

מחירי ההשכרה , בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה
צאות הו, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, חידושי חוזים, שיעורי התפוסה, העתידיים

איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שתידרשנה , תפעול הנכסים
  . ן"נדלעל מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מה, לפיתוח עתידי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  )המשך( האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
      

  )המשך(  אומדנים והנחות
  

  קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות  .5
  

ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה תוך שימוש בהנחות לגבי 
תחת אם  .להלן )ה.1.הבסעיף תמותה ותחלואה ומשתנים נוספים כאמור , שיעורי ביטולים
יהיה צורך בהאצת ההפחתה או אף במחיקת שיתכן , תתקיים ברות ההשבההנחות אלו לא 

  .הרכישה הנדחות הוצאות
  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח  .6
  

ת ועל הנחות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארי
 לגבילהלן  )'ג)(5(38בבאור בריאות וביטוח גבי ביטוח חיים וללהלן  )'ב()5(38בבאור המפורטות 
  .ביטוח כללי

  
על כך  ותמבוססוניסיון העבר מ נגזרות בעיקרוההנחות השונות  ההערכות האקטואריות

 ,השתנות בגורמי הסיכון. שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד
מצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי כן שינוי הו, בחומרתםאו בשכיחות האירועים 

בביטוח  לגבי ניתוחי רגישות של הסיכון הביטוחי .בויות בגין חוזי ביטוחעל גובה ההתחיי
   .)5)('ב)(5(38באור ראה  בריאותבביטוח חיים ו

  
  תביעות משפטיות  .7
  

וכן בקשות לאישור תובענות ייצוגיות  ,תלויות ועומדות תביעות משפטיות הקבוצהכנגד 
 ההסתמכ, הקבוצהבהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד . תובענות כייצוגיות

  . על חוות דעת יועציה המשפטיים הקבוצה
  

בהתחשב , יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועיההערכות אלה של 
מאחר . המשפטי שנצבר בנושאים השונים ןהניסיווכן על , בשלב בו מצויים ההליכים

 .תוצאות להיות שונות מהערכות אלההעלולות , שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט
  .להלן) א(40ובבאור  'יטנוסף בסעיף ראה מידע 

  
, הוגשו/תביעות משפטיות שטרם נטענו/חשופה הקבוצה לטענות, בנוסף לתביעות האמורות

חשיפה זו . או אופן יישומם/או הוראת דין ו/ק בפרשנות הסכם ובהתקיים ספ, בין היתר, וזאת
באמצעות פניות לקוחות לגורמים בקבוצה , בין היתר, מובאת לידיעת הקבוצה במספר דרכים

לקוחות ליחידה לפניות של באמצעות תלונות , ובמיוחד לממונה על פניות הציבור בקבוצה
נושאים . ייצוגיות המוגשות לבתי המשפטובאמצעות תביעות שאינן , הציבור במשרד המפקח

אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות , אלו מובאים לידיעת הנהלת הקבוצה
תביעות שטרם /בהערכת הסיכון הנובע מטענות. עשויות להיות בעלות השלכות רחבות

 המשקללות, מסתמכת הקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה, הוגשו
ההערכה . אם וככל שתוגש, את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה

, מטבע הדברים. מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן
עשויה התוצאה בפועל להיות שונה , לאור השלב הראשוני בו מצוי בירור הטענה המשפטית

   .טרם הוגשה התביעהמההערכה שנעשתה בשלב בו 
  

  לעובדים לאחר סיום העסקההטבות   .8
  

העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות סיום התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר 
, בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון ךחישוב ההתחייבות כרו. הערכה אקטואריות

יתרת . ושיעורי תחלופת עובדיםשיעור עליית השכר , שיעורי תשואה צפויים על נכסים
  .ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית אם יחולו שינויים באומדנים אלו

  
  נכסי מסים נדחים  .9
  

, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים שטרם נוצלו
של  אומדןנדרש . צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלםובמידה 

ההנהלה על מנת לקבוע האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת סכום נכס המסים הנדחים 
  . עיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, שניתן להכיר בו וזאת בהתבסס על קיום
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  )המשך( האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
      

  )המשך(  אומדנים והנחות
  

  קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות  .10
  

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

  
  
  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ג

  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  .ח"ש םהינומטבע הפעילות של החברה מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים 
  

וא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת המטבע פעילות 
 ותלרבות חבר, נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, מטבע הפעילות. ה ואת עסקאותיהחברה

  .ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה, ותכלול
  

חברה זו מהווה , פעילות של החברהכאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע ה
פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים 

  :המאוחדים כדלקמן
  
מתורגמים לפי שער ) כולל מספרי השוואה( דיווחנכסים והתחייבויות בכל תאריך   )א

  .  הדיווח הרלוונטיתאריך של סגירה 
    

) כולל מספרי השוואה(תקופות המוצגות בדוח רווח והפסד להכנסות והוצאות   )ב
במקרים בהם חלו , אולם; תקופות המוצגותבמתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים 

הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי החליפין , תנודות משמעותיות בשערי החליפין
  .כפי שהיו במועד העסקאות עצמן

  
הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד  קרנות הון ותנועות, הון מניות  )ג

  .התהוותם
    

מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער ) הפסד(יתרת הרווח   )ד
במשך ) דיבידנד: כגון(נוספות מהותיות החליפין לאותו מועד ותנועות רלוונטיות 

  .לעיל) ג-ו) התקופה שתורגמו כאמור בסעיפים ב
  
בקרן , לסעיף נפרד בהוןכולל אחר ) הפסד(כרווח ום שנוצרו נזקפים כל הפרשי התרג  )ה

  ."התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ"הון 
      

אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה , הלוואות בינחברתיות בקבוצה
, טופלות כחלק מההשקעהמ, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, לעין

, נזקפים לאותו סעיף בהון) בניכוי השפעת המס(כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו 
  .לעיל) בסעיף הכאמור 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ג
  

  נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, עסקאות  .2
  

נרשמות עם ההכרה ) מטבע השונה ממטבע הפעילות(עסקאות הנקובות במטבע חוץ 
נכסים והתחייבויות , לראשונהלאחר ההכרה . בהן לפי שער החליפין במועד העסקה לראשונה

למטבע הפעילות לפי שער  דיווחכספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך 
למעט הפרשי שער בגין נכסים , וח רווח והפסדנזקפים לד הפרשי שער. החליפין במועד זה

  . הנזקפים לקרן הון עד למועד המימוש, פיננסיים זמינים למכירה שאינם מכשירי חוב
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  

תנאיהם לשינוים במדד מותאמים לפי המדד  פי- עלנכסים והתחייבויות כספיים הצמודים 
הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה . לתנאי ההסכםבהתאם , דיווחבכל תאריך , הרלוונטי

  .כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד
  
  דוחות כספיים מאוחדים  .ד
  

חברות (הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 
חשיפה או זכויות , כח השפעה על הישות המושקעתשליטה מתקיימת כאשר לחברה יש ). בנות

לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכח שלה כדי 
בחשבון השפעת  מובאתבבחינת שליטה . להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת

ים מתבצע החל ממועד איחוד הדוחות הכספי. רק אם הן ממשיותזכויות הצבעה פוטנציאליות 
  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, השגת השליטה

  
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות 
דדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין יתרות ועסקאות ה. הכספיים של החברה

  . חברות הקבוצה בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים
  

, ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוסת מייצגות את נוזכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברת ב
נפרד במסגרת ההון של הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות ב. לחברה האם, במישרין או בעקיפין

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות  .החברה
  .שליטה

  
בעת מימוש ההחזקה בחברה בת . מוכר כשינוי בהון, מימוש החזקה בחברת בת ללא איבוד שליטה

  :החברה, תוך איבוד שליטה
  
 .ייבויות של חברת הבת במלואםואת ההתח) לרבות מוניטין(גורעת את הנכסים  -
 .גורעת את יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה -
 .גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה -
 .מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהיא שנותרה -
באותו אופן שהיה , כולל אחר) הפסד( את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח מסווגת מחדש -

 .נדרש אם החברה הבת היתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים
  . שנוצר כרווח או הפסד כלשהומכירה בהפרש  -
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
  

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

  : לחוזי ביטוח
  
  וחסכון ארוך טווח ביטוח חיים  .1
  

  .להלן .כסעיף ראה  -הכרה בהכנסות   )א
   

  :ביטוח חיים חוזיהתחייבויות בגין   )ב
  

תקנות (מחושבות בהתאם להוראות המפקח חיים ביטוח  חוזיהתחייבויות בגין 
מחושבות  התחייבויותה. כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות, )וחוזרים

, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים
  . 'סכום הביטוח וכו

  
-המבוצעת על, נקבעות על בסיס הערכה אקטוארית ביטוח חיים חוזיהתחייבויות בגין 

חלקם של . )F.IL.AAרגינה חייקין ' גב(חברה על ביטוח חיים ב ההממונ יתידי האקטואר
התנאים של החוזים  פי-עלמבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבע 

  . הרלוונטיים
  

 צמודות למדד הצמודות למדד וההשקעות ביטוח חיים עסקיהתחייבויות בגין  )ג
נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם , אלה יבויותיהתחהמשמשות כיסוי ל

לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים בקשר  דיווחלאחרונה לפני תאריך ה
  . חצי שנתיתהינה הצמדה הלפוליסות שלפי תנאיהן 

  
  :לתשלום קצבה התחייבויותהנחיות המפקח בדבר   )ד
  

לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח  התחייבויותשפרסם המפקח בדבר חישוב  יםבחוזר
בתוחלת  עלייהנקבעו הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב ה ,חיים

המאפשרות  ,חייםמעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח  כההחיים המצרי
  .קבלת קצבה והשלמתן באופן ראוי

  
בגין , ככל שנדרש, ביצעה החברה השלמה מיידית של ההתחייבות, בהתאם לכך

כאשר המבוטח הגיע לגיל פרישה או בגין קבוצת , פוליסות לגביהן הקצבה בתשלום
מתבצעת השלמת , בהן צפויה רווחיות, לגבי פוליסות אחרות. פוליסות שאינה רווחית

ראה גם ביאור , הפוליסהחיי  לאורך, תוך הקבלה להכנסות הצפויות, ההתחייבות
  .להלן) 6('ב)5(38

  
  :הוצאות רכישה נדחות  )ה

  
הנמכרות ) DAC-ה - להלן (פוליסות ביטוח חיים  בגיןהוצאות הרכישה הנדחות   ) 1(

כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות  1999 ,בינואר 1החל מיום 
מופחת בשיעורים  DAC - ה .הקשורות לרכישת פוליסות חדשות הנהלה וכלליות

 DAC -ה. שנה 15-מ יותראך לא , שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה
  . המתייחס לפוליסות שבוטלו נמחק במועד הביטול

  
, בדצמבר 31בגין פוליסות שהופקו עד ליום בביטוח חיים הוצאות רכישה נדחות 

" ניכוי הצילמר"על בסיס שיטת , הממונה יתאקטוארה ידי-עלמחושבות  1998
  . לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  ) המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
  

  )המשך( וחסכון ארוך טווח ביטוח חיים  .1
  

  )המשך( :הוצאות רכישה נדחות  )ה
  

  
את  תקופת דיווחמידי  תודקהממונה ב יתאקטוארה ,בהתאם להוראות המפקח  )2(

הבדיקה . )סיעוד ומחלות קשות( בביטוח חיים ובריאות  DAC-ברות השבת ה
בגין  DAC-בניכוי ה יבויות בגין חוזי ביטוחיהתחנערכת על מנת לוודא שה

ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות , מספיקה 1999הפוליסות שנמכרו מאז שנת 
הוצאות , ואת ההתחייבויות הביטוחיות DAC-נה את הפחתת היעתידיות שתכס

  . התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות
  

, הוצאות תפעול, כוללות הנחות בגין ביטולים, ההנחות המשמשות לבדיקה זו
ידי -הנקבעות על, תמותה ותחלואה, צפויים ניהולדמי , תשואה מנכסים

פי בדיקות ניסיון העבר ומחקרים -חברה מדי שנה עלב ממונהה יתאקטוארה
  . רלוונטיים עדכניים

  

  
   :)Test Liability Adequacy( ביטוח חייםבדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי   )ו

 
מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה  תבודק ההממונ יתהאקטואר

עמלות והוצאות בניכוי , תביעות בגין נדחות מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי
התזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון בריבית . פרמיות והכנסות מהשקעות

הבדיקה נעשית  .תחת הנחות סבירות, ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות
, פוליסות פרט בבדיקת. בנפרד עבור פוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות

שהונפקו ) לרבות הכיסויים שלהן(או ביחד לפוליסות הבדיקה נעשית ברמת המוצר 
ובמקרה של  ריסק יסודיותלפי סוגי השתתפות וכן בנפרד לפוליסות , בתקופות שונות

  .דיקה מתבצעת ברמת הקולקטיב הבודדהב, פוליסות קולקטיביות
  

, הוצאות תפעול, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ
מדי שנה  ממונהה יתהאקטואר ידי- עלתמותה ותחלואה והן נקבעות , תשואה מנכסים

עבור פוליסות קולקטיביות . ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים, בדיקות פי- על
ובכפוף למהימנות  הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד

  .הסטטיסטית של ניסיון זה
  
  :תביעות תלויות  )ז

    
על בסיס  החברהבהתאם להערכת מומחי  מחושבות באופן פרטניתביעות תלויות   

על פי ולאור גורמי התפתחות צפויים  סכומי הביטוחו ההודעות בגין אירועי הביטוח
חלקם של מבטחי המשנה בתביעות  .הממונה יתשנקבעו על ידי האקטוארניסיון העבר 

ההוצאות העקיפות ליישוב תביעות  .התלויות מחושב על פי ההסכמים שנחתמו עימם
  .ונהאלו חושבו על ידי האקטוארית הממ

    
 אובדןההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח , הפרשות לתשלומי גמלאות

וכן הפרשות לתביעות  ,ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן, כושר עבודה
נכללו במסגרת הממונה ו יתחושבו על ידי האקטואר, )IBNR(שאירעו אך לא דווחו 

  .התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
  

   :חוזי השקעה  )ח
  

תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות 
פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא . להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

נזקפים לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  .השקעה

  
דמי הניהול הנגבים , חוזים אלה ההכנסות מהשקעות בשלבדוח רווח והפסד נזקפים 

חלקם  בשלוחוזי השקעה  התחייבויות בגין חוזי ביטוחשינוי בתשלומים ו, מהמבוטחים
.הנהלה וכלליות עמלות לסוכנים והוצאות, של המבוטחים בהכנסות מהשקעות
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  )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה

  )המשך( וחסכון ארוך טווח ביטוח חיים  .1

   :הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתי  )ט
  

 נזקף לסעיף השינוי בהפרשה , כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 
   .בדוח רווח והפסד פרמיות שהורווחו

  
  ביטוח כללי  .2
  

  .להלן .כ סעיףראה  - בהכנסה הכרה   )א
  
, בין היתר, שייר כוללרוטו ובגין חוזי ביטוח ב שינוי בהתחייבויותתשלומים וסעיף   )ב

, הוצאות עקיפות לישוב תביעות, סילוק ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו
הכוללת הפרשה (ההפרשה לתביעות התלויות  עדכוןתלויות שאירעו בשנת הדוח וכן 

   .שנרשמה בשנים קודמות) לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות
  

  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות  )ג
  

, בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח ותוהתביעות התלויות הכלול עתודות הביטוח
הכלול בסעיף נכסי ביטוח , וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות

 עתודות חישוב ( )ביטוח(שירותים פיננסיים חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על , משנה
הנחיות המפקח , )תקנות חישוב העתודות -להלן (, 2013-ג"התשע, )בביטוח כללי
המיושמות בהתאם לשיקול , קטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויותושיטות א

  .הממונים דעתם של האקטוארים
  
 :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד
  

משקפת את דמי  )Unearned Premium Reserve(פרמיה שטרם הורווחה ל הפרשה  )1
   .דיווחתקופת ביטוח שלאחר תאריך ההביטוח המתייחסים ל

  
נרשמת במידה והפרמיה שטרם ) Premium Deficiency(הפרשה לפרמיה בחסר   )2

 אינה מכסה את העלויות הצפויות) רכישה הנדחותבניכוי הוצאות ה(הורווחה 
  . בגין חוזי הביטוח

  
   :המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן תביעות תלויות  )3

  
תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה   3.1

הוצאות עקיפות . להלן 3.2בסעיף  כאמורלמעט לגבי ענפים , אקטוארית
התחשיב האקטוארי . לפי הערכה אקטוארית נכללותתביעות  בליישו

' הגבעל ביטוח כללי  הממונה יתידי האקטואר-בוצע על, עבור החברה
ר אברהם לוונגליק "דאשתקד על ידי ( ).F.IL.AA(נעמה חשמונאי 

)F.IL.AA.(( ,הביטוחיות  ההתחייבויות ובגין)של ) למעט ענף רכב חובה
. שומרה ביטוחב נושא משרהשהינו  ידי מר ניר הרמתי-על, שומרה ביטוח

ר "בשומרה ביטוח מבוצע על  ידי ד התחשיב האקטוארי בענף רכב חובה
  .אברהם לוונגליק

  
 שבהן קבע ,בשיירמהתביעות התלויות  3% מהוויםהבענפי ביטוח   3.2

אקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר מובהקות ה
בהתבסס על הערכה הידועות התביעות התלויות נכללו  ,סטטיסטית

 מומחי החברה ,פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין
ההערכות כוללות הפרשה . שמטפלים בתביעות ומומחים חיצוניים

מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול אשר טרם שולמו לתאריך הדוחות 
  .ככל שנדרש, IBNERוכן בתוספת  הכספיים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
  

  )המשך( ביטוח כללי  .2
  
 :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד

  )המשך(
 

  )המשך( :המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן תביעות תלויות  )3
  

  :עודף הכנסות על הוצאות   3.3
  

ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה (לגבי עסקים עם זנב תביעות ארוך 
ארוך ועשוי להמשך , או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו/על קרות הנזק ו

וערבויות  יטייס וכלי שיכלי ט, חבויות, רכב חובהכגון ענפי , )מספר שנים
מחושב עודף הכנסות על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר  חוק מכר

   ).או הצבירה העודף -ן להל(
  

על  ,לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקחבהתאם , מחושבהעודף 
 בתוספת ,תביעותוהוצאות רכישה בסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי 
 לשנה 3% שלתשואה ריאלית שיעור  הכנסות מהשקעות המחושבות לפי

בניכוי חלקם של מבטחי , )ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות(
העודף המצטבר עד למועד . לפי ענפי הביטוח ושנת החיתום, המשנה

הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה שחרורו משנת תחילת הביטוח בניכוי 
ובניכוי התביעות התלויות כפי שחושבו , בניכוי הוצאות רכישה נדחות

י השקעה וחוז התחייבויות בגין חוזי ביטוחנכלל בסעיף , כמפורט לעיל
בדוח רווח  נזקף כהוצאה ,אם קיים, והגירעון .שאינם תלויי תשואה

  .והפסד
  

לעניין הנחיות לביטול שיטת העודף בענפים בהן קיימת הערכה 
  .להלן )4('ג)5(38ראה באור , 2014, דצמברב 31החל מיום  אקטוארית

  
נלקחים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות  ושרידים שיבובים  3.4

בענפים שאינם . ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות
סטטיסטיים  נלקחים השיבובים בחשבון בעת הערכת הסיכון הכלול 

  .בתיקי התביעה על בסיס פרטני
  

וזאת בהתחשב בכך , התביעות התלויות הינן נאותות הקבוצהלהערכת   3.5
 וכוללותיות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי שהתביעות התלו

  .IBNR -הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל
  

  
הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים   )ה  

הוצאות הרכישה  .שטרם הורווחו לפרמיות ותהמתייחס, פוליסות רכישתהמיוחסות ל
שנקבעו בתקנות , מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים

  .לפי הנמוך שבהם, לכל ענף בנפרד, השטרם הורווח מהפרמיהכאחוז , הפיקוח
  
מחברות , )הפול - להלן ( מ"בע") הפול("חובה עסקים המתקבלים מהמאגר לביטוח רכב   )ו

 דיווחיםנכללים לפי  ,וסוכנויות חיתום) שותףלרבות ביטוח מ(ביטוח אחרות 
בהתאם לשיעור  לוהכו, ןהענייבתוספת הפרשות לפי  דיווחהמתקבלים עד לתאריך ה

  .בהםושומרה ביטוח השתתפות החברה 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
  
  

  בריאותביטוח   .3
  
  

  .להלן .כ סעיףראה  - הכרה בהכנסה   )א
  

  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות  ) ב  
  

תקנות (ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתאם להוראות המפקח 
ההתחייבויות מחושבות . כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות, )וחוזרים

, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים
  .'סכום הביטוח וכו

  
ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות וחלקם של מבטחי משנה בהן נקבעות על בסיס     

ר אברהם לוונגליק "ד(בחברה על ידי האקטואר הממונה  המבוצעת, הערכה אקטוארית
F.IL.AA בהם, למעט בענפי מחלות קשות וביטוח סיעודי, )שהינו נושא משרה בחברה 

  .מתבצעת ההערכה האקטוארית על ידי האקטוארית הממונה בביטוח חיים
          

פרמיה (בשייר בברוטו והפרשה בגין הפסד צפוי , ת במידת הצורךוכולל ההתחייבויות  
דן תזרים מזומנים בגין המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית על בסיס אומ, )בחסר

  . כיסויה
  

  :הוצאות רכישה נדחות  ) ג  
  

הוצאות רכישה נדחות בביטוח בריאות כוללות עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה 
 בביטוח בריאות DAC -ה. פוליסות חדשות רכישתבקשר ל, והוצאות הנהלה וכלליות

בשיעורים  ומופחת 2005מחושב על פוליסות שנמכרו החל משנת  )מחלות ואשפוז(
ובביטוחי בריאות  שנים 6 - אך לא יותר מ, שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה

 DAC -בפוליסות שבוטלו ה. שנים 15 -לא יותר מ) סיעוד ומחלות קשות(ארוכי טווח 
  .נמחק במועד הביטול

  
הבדיקה נערכת על . DAC -אקטואר הממונה את ברות ההשבה של ההמידי שנה בודק   

בגין הפוליסות שנמכרו  DAC -מנת לוודא שההתחייבויות בגין חוזי הביטוח בניכוי ה
 DAC -ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה, ותמספיק

  .  הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות, ואת ההתחייבויות הביטוחיות
    

תשואה , הוצאות תפעול, בדיקה זו כוללות הנחות בגין ביטוליםההנחות המשמשות ל  
מידי שנה על פי הממונה אקטואר ההנקבעות על ידי , תמותה ותחלואה, מנכסים

  .בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים
  

  
   :)Liability Adequacy Test( בריאותביטוח בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי   )ד

 
בודק מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה נדחות  ממונהההאקטואר 

עמלות והוצאות בניכוי , תביעות בגין מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי
נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון בריבית  התזרים. פרמיות והכנסות מהשקעות

קה נעשית הבדי .תחת הנחות סבירות, ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות
 .בהתאם להנחיות המפקחברמת המוצר 

  
, הוצאות תפעול, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ

מדי שנה ית הממונה האקטואר ידי- עלתמותה ותחלואה והן נקבעות , יםתשואה מנכס
עבור פוליסות קולקטיביות . ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים, בדיקות פי- על

ובכפוף למהימנות  הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד
.הסטטיסטית של ניסיון זה
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  )המשך( שבונאיתעיקרי המדיניות הח  -: 2באור 
  
  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ה
  

  )המשך( בריאותביטוח   .3
  

  תביעות תלויות  ) ה  
  

ההוצאות הישירות והעקיפות , ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי
נכללו במסגרת , )IBNR(וכן ההפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו , הנובעות מהן

   .ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח
        
    :הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי  )ו      

  
השינוי בהפרשה נזקף לסעיף , כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 

  .פרמיות שהורווחו בדוח רווח והפסד
  
  מכשירים פיננסיים  .ו

  
  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  .1
  

נכסים . מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
מניות , נכסי חוב בלתי סחירים, נכסי חוב סחירים(פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות 

מזומנים ושווי , חייבים אחרים, פרמיות לגביה: וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון) ואחרות
כגון הלוואות ואשראי , מכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פיננסיות, כמו כן. מזומנים

  .שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים
  

ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים 
הניתנות שאינם מוצגים בשווי ההוגן דרך רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות 

  .מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך, לאחר ההכרה הראשונית. לייחוס
  

  מזומנים ושווי מזומנים
  

שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן . מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי
ל מזומנים ואשר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנים להמרה בנקל לסכומים ידועים ש, קצר

  . חשופים לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ואינם מוגבלים בשעבוד
  
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  

יועדו כזמינים ר שא ,נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
דדים בשווי הוגן דרך נכסים פיננסיים הנמ: הקבוצות שתילאחת מלמכירה או שאינם מסווגים 

נכסים פיננסיים זמינים למכירה , לאחר ההכרה הראשונית. הלוואות וחייבים או רווח והפסד
ריבית למעט בגין , רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן. נמדדים לפי השווי ההוגן

והפסד אשר נזקפים לרווח  ,ודיבידנד ממכשיר הוני הפרשי שער המתייחסים למכשירי חובו
כולל אחר ) הפסד(כרווח נזקפים  ,נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים לסעיף 

במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת  .בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהלקרן הון 
  . נזקף לדוח רווח והפסד ,שהוכר בעברכולל אחר הרווח או ההפסד , ערך

  
  

  שווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים ב
  

אם הוא מוחזק למסחר או אם , מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד
. יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית בו



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים  באורים לדוחות הכספיים

  
 

 28

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ו
  

  )המשך( שאינם נגזרים מכשירים פיננסיים  .1
  

  הלוואות וחייבים
  

בעלי תשלומים קבועים או הניתנים , שאינם נגזריםהלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים 
הלוואות וחייבים נמדדים לפי , לאחר ההכרה הראשונית. לקביעה שאינם סחירים בשוק פעיל

העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי 
  . הפרשות לירידת ערך

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  .2
  

עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות ; לראשונה לפי שווי הוגןנגזרים פיננסיים מוכרים 
, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, לאחר ההכרה הראשונית. לרווח והפסד עם התהוותן

  .כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד
  
  נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן  .3
  

 ךמשוער, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, חייבויות פיננסיות צמודי מדדערכם של נכסים והת
  .בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל

  
  ייעוד הנכסים הפיננסיים  .4
  

  :בלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמןיק קבוצהה
  

  הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעותשל החברה נכסים   ) א
  

הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא , נכסים אלומרבית 
מדובר : וזאת מהנימוקים הבאים, יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד, סחירים

אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן , נפרדים ומזוהים, בתיקים מנוהלים
חייבויות פיננסיות לפי בסיסי משמעותי עיוות חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והת

כמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק נמדדים , )mismatch(מדידה שונים 
והמידע לגבי המכשירים , לפי שווי הוגן בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת

באופן פנימי על בסיס שווי ) וועדת ההשקעות הרלוונטית(הפיננסיים מדווח להנהלה 
  .גןהו
  

הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות , חלק ממכשירי החוב הלא סחירים
תוך שימוש , סווגו כהלוואות וחייבים, 2009אשר נרכשו בשנת , ברווחי השקעות

  .כמתאפשר על פי הוראת שעה שפרסם המפקח, בשיטת הריבית האפקטיבית
  

ת יובשותפו ותהשקע תיקי ההשקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות כוללים
 IAS -יש לחברה השפעה מהותית כהגדרתה ב ןאשר בה, ל"ן בחו"נדל יבנכס ותהמחזיק

  .תופיננסי ותת כהשקעוומוצגההוגן  ןלפי שוויית ונמדד אלה ותהשקע. 28
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ו
  

  )המשך( ייעוד הנכסים הפיננסיים  .4
  
אינם נכללים בתיקי השקעות כנגד ששל החברה ושל חברת ביטוח מאוחדת נכסים   ) ב

   )נוסטרו(פוליסות משתתפות ברווחים 
  
שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים  ,נכסים שאינם סחירים  )1

 נגזרים
  

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

  .למכירה
  
 שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים נגזרים נכסים סחירים  )2
  

למעט  ,סחירים סווגו לקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירהנכסי חוב ומניות 
  .מלוות קצרי מועד ממשלתיות אשר יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד

  
 נגזרים ומכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם  )3
  

  .הפסדיועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח ו, סחירים ושאינם סחירים, נכסים אלו
  

  שאינה חברת ביטוח אחות הנכסים פיננסיים שהועברו אל החברה מחבר  )4  
  

 האשר הועברו אל החברה מחבר, לעיל) 2 -ו) 1נכסים פיננסיים כאמור בסעיפים 
מסווגים בחברה בקבוצת שווי הוגן דרך רווח , שאינה חברת ביטוח אחות
  .להלן) ור בסעיף גכאמ וזאת בהתאם לסיווגם המקורי בחברה המעבירה, והפסד
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ו
  

  התחייבויות פיננסיות  . 5
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .א  
  

ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן שטרי הון  ,כתבי התחייבות
לאחר ההכרה ). עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה(בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות 

הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך שימוש , הראשונית
ת בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסו

  . ישירות
  

  בשווי הוגן דרך רווח והפסדהנמדדות התחייבויות פיננסיות   .ב  
  

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

  
  פיננסיותבגין ערבויות התחייבויות   .ג  

  
 ההתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך   

לאחר ההכרה . התחשבות גם בעלויות עסקה ישירות המיוחסות למתן הערבות
ההתחייבות נמדדת לפי הסכום הגבוה מבין הסכום שהוכר לראשונה , הראשונית

שנדרש להכיר בו  והאומדן לסכום) בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת הערבות(
  .בהתאם להסכם הערבות IAS 37לתאריך הדיווח על פי 

  
  גריעת מכשירים פיננסיים  .6
  

  נכסים פיננסיים
  

 או; פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי נכס פיננסי נגרע כאשר
הפיננסי או ה מעבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס קבוצהכאשר 

ללא , נוטלת על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד שלישי
 כונים וההטבות הקשורים לנכס או ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסי, כוב משמעותייע

באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך בידיה לא העבירה ולא הותירה 
  .ליטה על הנכסהעבירה את הש

  
  התחייבויות פיננסיות

  
. בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת

  ):הקבוצה(פיננסית מסולקת כאשר החייב  התחייבות
  

בסחורות או , בנכסים פיננסיים אחרים, תשלום במזומן ידי- עלפורע את ההתחייבות   •
 או, שירותים

  .משפטית מההתחייבות משוחרר  •
  

  .להלן .1.גראה סעיף י, לעניין ירידת ערך נכסים פיננסיים  .7  
  
  רכוש קבוע  .ז

  
  הכרה ומדידה  .1
  

בניכוי פחת שנצבר , בתוספת עלויות רכישה ישירותפריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות 
  .והפסדים מירידת ערך

  
מהוונת כחלק , בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס המהווה חלק, עלות תוכנה שנרכשה

  . מעלות ציוד זה
  

עלויות אשראי וכן כל עלות נוספת שניתן , עלות נכס בהקמה כוללת את עלות החומרים
  .לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב כך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( רכוש קבוע  .ז
  
  עלויות עוקבות  .2
  

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי 
כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה 

שוטפות נזקפות לרווח עלויות תחזוקה . הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע. באופן מהימן
  .והפסד עם התהוותן

  
  פחת  .3
  

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

    
4%   )למעט מרכיב הקרקע( בניינים

  לאורך תקופת השכירות כולל תקופת האופציה    שיפורים במושכר
  15%    כלי רכב

  33%-25%    וציוד היקפימחשבים 
  15%-6%    משרדי ריהוט וציוד

      
  

שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי ב פעםאורך החיים השימושיים נבחן לפחות 
  .מהמועד שבו בוצע השינוי באופן של מכאן ולהבא

  
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד 

נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד . שבו הנכס נגרע
המחושב כהפרש בין התמורה (רווח או הפסד מגריעת הנכס . הטבות כלכליות מהשימוש בנכס

נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע ) נטו מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות הכספיים
  .הנכס

    
  שינוי ייעוד  .4  

  
כגון הפסקת , ייעודן להשקעה מתבצעת כאשר יש שינוי ב"העברת נכס מרכוש קבוע לנדל

  .הסכם שכירות תפעולית עם צד שלישי או הבעלים ידי- עלשימוש בנכס 
  

כגון התחלת , ייעודן להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת כאשר יש שינוי ב"העברת נכס מנדל
  .הבעלים ידי- עלשימוש בנכס 

  
  . ן להשקעה לרכוש קבוע הוא השווי ההוגן במועד המעבר"העלות של הנכס המועבר מנדל

  
 
  ן להשקעה"נדל  .ח
  

הפקת דמי המוחזק על ידי הבעלים לצורך ) מבנה או שניהם, קרקע(ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל
  .או שתיהן, שכירות או לשם עליית ערך

  
ן "בתקופות עוקבות הנדל. רכישה ישירותן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות "נדל

. בניכוי היטלים עתידיים, אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח, להשקעה נמדד לפי שווי הוגן
נזקפים לרווח או הפסד , ן להשקעה"ההוגן של הנדלרווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי 

  .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. במועד התהוותם
  

-עלן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל
הידע  ן והינם בעלי"מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל ידי

  .להלן' ב 9ראה באור  .הנדרשים ןוהניסיו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  חכירות  .ט
  

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

  
  חכירה מימונית  .1
  

 לשימושהועברו לקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים , בחכירה מימונית
הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של . נכס החכורב

ולאחר מכן מופחת לאורך  הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים
  . הקצרה מבין השתיים, תקופת החיים השימושיים שלו או תקופת החכירה

  
  חכירה תפעולית  .2
  

 בשימושבהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים , הסכמי חכירה
סד  רווח והפדוח תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ב. מסווגים כחכירה תפעולית, נכס החכורב

   .באופן שוטף על פני תקופת החכירה
  
  ותכלול ותבחבר ותהשקע  .י

  
, חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן

 .  שליטההושגה בהן אך לא 
  

ההשקעה , לפי שיטת השווי המאזני. השווי המאזנימטופלת על פי שיטת ההשקעה בחברות כלולות 
בחברות הכלולות מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק 

  . כולל אחר של החברות הכלולות) הפסד(לרבות רווח , הקבוצה בנכסים נטו
  

ובוצעו בתיקי ההשקעות של פוליסות , השקעות בשותפויות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בהן
ראה גם סעיף (טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו לפי שוויין ההוגן , משתתפות ברווחי השקעות

  ).לעיל )א.4.ו
  

ומאותו מועד מטופלת ההשקעה , שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית
מודדת הקבוצה את , וד ההשפעה המהותיתבמועד איב. IAS 39 כנכס פיננסי בהתאם להוראות 
וההפרש בין השווי ההוגן של ההשקעה הנותרת בתוספת התמורה , ההשקעה שנותרה בשווי הוגן

נזקף לדוח , שהתקבלה ממימוש חלק מההשקעה ובין הערך בספרים של ההשקעה במועד המימוש
שהוכרו קודם לכן ברווח במועד זה מסווגת הקבוצה מחדש סכומים מצטברים , כמו כן. רווח והפסד
באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הכלולה היתה מממשת ישירות את הנכסים או , כולל אחר

  .ההתחייבויות הקשורים
  

המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
אחיד ועקבי עם זו שיושמה  החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן

  .בדוחות הכספיים של הקבוצה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  צירופי עסקים ומוניטין   .אי

  
עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה  .ירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישהצ

  . שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת
  

  .עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד
  

שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות , מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות
אם סכום . ין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלושליטה לב

  .ברווח שנוצר במועד הרכישה חברה מכירהה, המוניטין שהתקבל הינו שלילי
  

נבחן ומיוחס ליחידות מניבות , מוניטין שנרכש בצירוף עסקים, באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין
  .המזומנים אשר אליהן הוקצה

  
   מוחשיים בלתינכסים   .בי

  
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד . רכישה ישירות
עלותם בניכוי הפחתה  פי- עלנכסים בלתי מוחשיים מוצגים , לאחר ההכרה הראשונית. הרכישה

  . ת ערך שנצברוומצטברת ובניכוי הפסדים מיריד
  

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים 
ראה גם סעיף (שחלה ירידת ערך לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן 

 ורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החייםא). להלן .4.גי
השינוי באורך , אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור. כבלתי מוגדר עדיין תקפה

ובאותו מועד נבחנת גם ירידת , החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי
  .רך ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושים שלוע

  
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 

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך . ערךכך שקיימת לגביהם ירידת 
  . חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה

  
   עלויות פיתוח תוכנה  .1
  

; הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח
ולקבוצה , צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח; התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית

הוצאה שהוונה כוללת  . כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה
הוצאות פיתוח . ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד ושכר עבודה ישיר שניתן לייחס

   .אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן
  

  
  תוכנות  .2
  

תוכנות המהוות חלק . כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות הקבוצהנכסי 
מסווגות כרכוש , אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, אינטגרלי מחומרה

לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת  תרישיונו, לעומת זאת. עקבו
  .מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים, לחומרה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( מוחשיים בלתינכסים   .בי

  
  עלויות עוקבות  .3

    
אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית וכרות כנכס בלתי מוחשי עלויות עוקבות מ

לרבות עלויות הקשורות , כל העלויות האחרות. העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו
  .נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן, פותחו באופן עצמישלמוניטין או מותגים 

  
  הפחתה  .4
  

אומדן אורך החיים השימושי של הנכסים הבלתי  הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד על פני
  .מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש ,פרט למוניטין, מוחשיים

  
  :אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן

  
עודף עלות המיוחס , שנים 5עודף עלות המיוחס לתיק ביטוח נרכש מופחת על פני   )א

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

  
עודף עלות שנוצר ברכישתה של מבטחים  פנסיה והמיוחס לתיק לקוחות מופחת על   )ב

  .שנים 20י פנ
  
  .שנים 4-8בקו ישר על פני  ותמופחת  - תוכנות   )ג
  

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

  
      והפרשות לחובות מסופקים ירידת ערך  .גי

  
  :כמפורט להלןאם קיימת ירידת ערך דיווח הקבוצה בוחנת בכל תאריך 

  
  פיננסיותהשקעות   .1
  

  המוצגים בעלות מופחתתפיננסיים נכסים   .א
  

קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן  לירידת ערךראיה אובייקטיבית 
  . שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה

  
ברמת הקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי נכסי חוב המסווגים להלוואות וחייבים 

  .הנכס הבודד
  

הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים  כי צפויקיימת ראיה אובייקטיבית ו במידה
סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין , המוצגים בעלותם המופחתת

המהוונים , והערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים בספריםהנכס  יתרת
  .ית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסיבהתאם לשיעור הריב

  
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את 

ביטול כאמור נזקף . השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד
  .לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר
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    )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2באור 
  
  )המשך( והפרשות לחובות מסופקים ירידת ערך  .גי

  
  )המשך( השקעות פיננסיות  .1

  
  זמינים למכירהפיננסיים נכסים   .ב
  

כוללת , כסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הונייםהראיה לירידת ערך של נ
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת 

הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת , שינויים בסביבה הטכנולוגית
ה תלוי, הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת. החברה שהנפיקה את המכשיר

מובאות בחשבון התנודתיות , במסגרת הבחינה, כאשר, דיווחבנסיבות בכל תאריך 
 20%בשיעור כולל של ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של ירידה בשווי ההוגן 

כאשר קיימת ראיה  .שנהעל ירידת ערך הנמשכת לאורך תקופה העולה או ומעלה 
. הפסדו רווחמסווג מחדש ל, אחררווח כולל ההפסד המצטבר שנזקף ל, לירידת ערך

ביטול הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח והפסד אלא נזקף לרווח , בתקופות עוקבות
  .כולל אחר

  
  כוללות, נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חובשל  ראיות לירידת ערך

יים השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידשאירוע אחד או יותר 
ההפסד המצטבר שנזקף , כאשר קיימת ראיה לירידת ערך. מהנכס לאחר מועד ההשקעה

הפחתות לפי , בניכוי תשלומי קרן(הנמדד כהפרש בין עלות הרכישה , רווח כולל אחרל
מוכר , לבין השווי ההוגן) שיטת הריבית האפקטיבית והפסדים קודמים מירידת ערך

שיוחס בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך . כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד
מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן למכשיר חוב 

ביטול כאמור נזקף לרווח . לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך
  .והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר

    
  ביטוח משנה  .2
  

אינן משחררות וכלפי שומרה ביטוח החברה ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי   .א
  .פוליסות הביטוח פי-עלכלפי המבוטחים  ןמהתחייבויותיה ןתוא
    

עלול לגרום , חוזי ביטוח המשנה פי-עלאשר לא יעמוד בהתחייבויותיו , מבטח משנה
  .הפסדיםולשומרה ביטוח  לחברה

  
ת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה ומבצעושומרה ביטוח  החברה  .ב

   .ועל בסיס עומק החוב שגבייתם מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות
  

 ת החברהומתחשב הביטוחיות תבהתחייבויובקביעת חלקם של מבטחי המשנה , בנוסף
כאשר חלקם של . בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה, בין היתר, ושומרה ביטוח

חלקם של אותם מבטחי משנה שבקשיים , מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטוארי
, כמו כן. המביאה בחשבון את כלל גורמי הסיכון, מחושב בהתאם להמלצת האקטואר

בנכונות הצדדים להגיע , בין היתר, בעת עריכת ההפרשותושומרה ביטוח ת החברה ומתחשב
במטרה לצמצם את ) סופי של החובות ןפירעושל  התקשרויות בדרך סיום( CUT OFFלהסכמי 
  .החשיפה

      
  פרמיה לגביה  .3
  

ובנוסף נקבעת  בהתאם לגיל החוב מחושבתה יבגין פרמיות לגבילחובות מסופקים  ההפרש
   .באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק

  
  נכסים שאינם פיננסיים  .4

      
הוצאות רכישה  למעט(פיננסיים  שאינםירידת ערך של נכסים ל אפשרותבוחנת  חברהה

כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים  ,)ן להשקעה ונכסי מס נדחים"נדל, נדחות
הנכסים יתרת במקרים בהם . השבה- תבר האינ בספריםשהיתרה בנסיבות המצביעים על כך 

- תים הנכסים לשווי ברמופח, שלהםההשבה - עולה על הסכום בר בספריםהלא פיננסיים 
  .נטו ושווי שימוש, ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה-השווי בר. ההשבה שלהם
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    )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( והפרשות לחובות מסופקים ירידת ערך  .גי
  

  )המשך( נכסים שאינם פיננסיים  .4
  

בהערכת שווי השימוש . נטו ושווי שימוש, ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה-השווי בר
מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים 

השבה -בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר. הספציפיים לכל נכס
הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח . ומנים שאליה שייך הנכסעבור היחידה מניבת המז

  .הנהלה וכלליותוהפסד לסעיף הוצאות 
  

  :להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים םהקריטריונים הייחודיי  
  

  ותכלול ותחבר  
  

נוסף בגין  אם יש צורך להכיר בהפסד, לאחר יישום שיטת השווי המאזני, קובעת החברה
אם קיימת ראייה  דיווחה קובעת בכל תאריך חברה. ותכלול ותבחבר ותירידת ערך של ההשקע

מוכר הפסד , במידה ויש צורך בכך. אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
בסכום ההפרש בין סכום בר ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה , מירידת ערך

סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן ושווי שימוש המחושב  .בדוחות הכספיים
ההפסד . בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו שמפיקה החברה הכלולה

  .נטו, ותכלול ותחבר ברווחימירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף חלק 
  

  לבעלים לחלוקה פעילות המיועדת  .יד
    
כאשר יישובם ייעשה באמצעות חלוקה לבעלים ולא , נכסים מסווגים כמיועדים לחלוקה לבעלים  

, האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים לחלוקה מיידית במצבם הנוכחי. באמצעות שימוש מתמשך
נכסים . להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג, ברמת ודאות גבוהה ביותר ,והחלוקה לבעלים צפויה

. לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן, בנפרד בדוח על המצב הכספיאלה מוצגים 
. התחייבויות המתייחסות לנכסים אלה מוצגות בנפרד בדוח על המצב הכספי באופן דומה, במקביל
פריטי רווח והפסד המתייחסים לפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים מוצגים בסעיף נפרד , בהתאמה

  .ות מיועדת לחלוקה לבעליםנטו ממס כפעיל
  

  מדידת שווי הוגן  .טו  
  

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות 
  .בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה

  
, מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות

  .בשוק הכדאי ביותר, העדר שוק עיקריאו ב
  

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת 
בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים , תמחור הנכס או ההתחייבות

  .שלהם
  

משתתף בשוק להפיק הטבות מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של 
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש 

  .בנכס בשימוש המיטבי שלו
  

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שמתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים 
תונים רלוונטיים הניתנים לצפייה ומיזעור תוך מיקסום השימוש בנ, להשגה כדי למדוד שווי הוגן

  .השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה
  

. השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח
. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה, בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל

התייחסות לשווי השוק , אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוקשיטות 
השווי של . היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה אחרות, הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו

מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי , הלוואות ופקדונות, אגרות חוב בלתי סחירות
  .'ז 13ר ראה באו, המזומנים
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    )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( מדידת שווי הוגן  .טו  
  

מחולקים , כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם    
המשמעותית , בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן

  :השווי ההוגן בכללותהלמדידת 
  

  זהים של נכסים והתחייבויותבשוק פעיל ) התאמותא לל(מחירים מצוטטים  -1רמה .  
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או  , 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  -2 רמה

  .בעקיפין
  שימוש טכניקות הערכה ללא (נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה  -3רמה

 ).בנתוני שוק ניתנים לצפייה
  
  הון מניות  .טז
  

  .להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מההוןישירות  עלויות המתייחסות
  
  הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל   יז

  
  הטבות לזמן קצר  .1
  

הינן הטבות אשר צפויות להיות  מסולקות במלואן תוך שנה הטבות לעובדים לזמן קצר 
כוללות בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס והן , מתום תקופת הדיווח השנתית

לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן מעסיק הבראה והפקדות , ימי חופשה, משכורות
מוכרת כאשר , ברווחיםהתחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות . השירותים

לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן 
  .על ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום

  
  העסקהסיום הטבות לאחר   .2
  

 ידי-עלהתוכניות ממומנות בדרך כלל . בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה
  ). נכסי תוכנית - להלן (הפקדות בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה 

  
  ת הפקדה מוגדרתיוכנות
  

משלמת הקבוצה באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה , לחוק פיצויי פיטורין 14בהתאם לסעיף 
גם אם בקרן לא הצטברו , לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים

כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה  סכומים מספיקים כדי לשלם את
נזקפות כהוצאה , הפקדה מוגדרת תובתכני הקבוצה הפקדות. השוטפת ובתקופות קודמות

  .במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד לרווח והפסד
  

, לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין, בנוסף
ההתחייבות בשל סיום . ו זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או פרישתםאשר לפי

החישוב האקטוארי . העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה
וזאת על בסיס הערכה של עיתוי , מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים

לפי שיעורי , וון תזרימי המזומנים העתידיים הצפוייםהסכומים מוצגים על בסיס הי. התשלום
אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת , הריבית של אגרות חוב ממשלתיות

  .לפיצויי הפרישה
  

הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 
נכסי התוכנית הינם נכסים המוחזקים ). נכסי התוכנית -להלן (בקרנות פנסיה וחברות ביטוח 

נכסי התוכנית אינם זמינים . על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות
   .בוצה ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצהלשימוש נושי הק

  
החברה אינו מהווה נכסי תוכנית ומקוזז  ידי- עלמרכיב הפיצויים בפוליסות שהופקו 

  . מההתחייבויות בגין חוזי הביטוח
  

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי 
  .השווי ההוגן של נכסי התוכניתשל התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי 

  
  . לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות
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    )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל   יז

  
  הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך  .3
  

שאינן מתייחסות , לעובדים לטווח ארוךאחרות נטו של הקבוצה בגין הטבות  ההתחייבות
היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין , לתכניות הטבה לאחר העסקה

סכום הטבות אלו מהוון לערכו . שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
לתיות שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממש. הנוכחי

  . שהמטבע שלהן ומועד הפירעון שלהן דומים לתנאי המחויבויות של הקבוצה
  
  עסקאות תשלומים מבוססי מניות  .יח

    
  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים  )1  

  
נמדדה ) ל החברה"לשעבר מנכ(האם ל החברה "עלות תוכנית הקצאת מניות שהוענקו למנכ

  .המכשירים ההוניים שהוענקולפי השווי ההוגן במועד ההענקה של 
  

יחד עם גידול מקביל בהון על פני כהוצאת שכר עלות תוכנית ההקצאה מוכרת ברווח והפסד 
זכאי החברה האם ל "ומסתיימת במועד שבו מנכ, התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים

ההוצאה המצטברת המוכרת בגין תוכנית ההקצאה בכל ). תקופת ההבשלה -להלן (לגמול 
משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב , ד דיווח עד למועד ההבשלהמוע

  .  ביותר לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר
  
  המסולקות במזומןעסקאות   )2
  

עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש 
מוכר כהוצאה על פני  השווי ההוגן. 34פרטים נוספים בבאור ראה , במודל תמחור מקובל

ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח . תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות
  .כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד, לפי השווי ההוגן עד לסילוקה

  
  הפרשות  .יט
  

, משפטית או משתמעת, מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחיתIAS 37  -בהתאם להפרשה 
שימוש ידרש יוכאשר צפוי כי , הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  .המחויבותאת לסלק במשאבים כלכליים על מנת 
  

) משפטית או משתמעת(הפרשה בגין תביעות משפטיות מוכרת כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת   
יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים ו, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  .לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מהימן
  
  הכרה בהכנסה  .כ
  

  :פרמיות  .1
  
לרבות פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין , בריאותבביטוח ו פרמיות בביטוח חיים  )א

  .נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתןחוזי השקעה 
או באופן יזום עקב פיגורים , ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה

נוכה מבפוליסות השתתפות המבוטחים ברווחים . בכפוף להוראות כל דין, בתשלום
  .מהפרמיות

  
רמיות הפ. פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים  )ב

ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים . לתקופת ביטוח של שנה ןבעיקר מתייחסות
  .ברוטו, נרשמים בסעיף פרמיות שהורווחו, בפרמיה שטרם הורווחה בגינה

  
אך לא לפני תחילת תקופת הפרמיה  ןפירעובעת  ותבענף רכב חובה נרשמ פרמיות

  .הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיההביטוח 
  

פרמיות בענף דירות המבוטחות כבטוחה למשכנתא נרשמות כהכנסה בהגיע מועד 
  ).מדי חודש(גבייתן 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( הכרה בהכנסה  .כ
  
  )המשך(  :פרמיות  .1

  
  )המשך(  )ב

  
כהכנסות  ותנרשמ דיווחמפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך ה פרמיות
  .מראש

  
כוללים חידושים , בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות, דוחות התפוקה החודשיים

  .אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע
  

, ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות
להוראות כל דין ובניכוי בכפוף , דמי הביטוח ןפירעוובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי 

  .על בסיס ההסכמים שבתוקף, השתתפות המבוטחים ברווחים
  

  :דמי ניהול  .2
  

  :תלויי תשואהוחוזי השקעה דמי ניהול בגין חוזי ביטוח 
  

דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת החיסכון של 
  .המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים

  
  :כוללים את המרכיבים דלקמןדמי הניהול 

  
  .דמי ניהול קבועים בלבד - 2004, בינואר 1-פוליסות שנמכרות החל מ

  .דמי ניהול קבועים ומשתנים - 2003, בדצמבר 31בגין פוליסות שנמכרו עד ליום 
  

ונרשמים על בסיס  ןהחיסכודמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מצבירת 
  . צבירה

  
 31 -בינואר ועד ה 1 -מה(המשתנים מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי דמי הניהול 

חיוביים ובניכוי דמי ניהול משתנים רק ניתן לגבות . בניכוי דמי הניהול הקבועים) בדצמבר
   .סכומים שליליים שנצברו בשנים קודמות

  
ית במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשואה החודש

בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית מוקטנים דמי הניהול . ככל שהיא חיובית, הריאלית
תשואה . במצטבר מתחילת השנה ונגבהמשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים ש

תנוכה לצורך חישוב , שלילית שלא בוצע בגינה הקטנה של דמי ניהול במהלך השנה השוטפת
   .חיובית בשנה העוקבת דמי הניהול המשתנים מתשואה

  
  .להלן' ב 28ראה באור , 2013, בינואר 1לעניין דמי הניהול אשר נגבים בביטוח חיים החל מיום   

  
  :עמלות  .3
  

  .נזקפות בעת התהוותןמאוחדות הכנסות מעמלות בסוכנויות ביטוח 
  

בהתאם להסכמים עם , הכנסות מעמלות ממבטחי משנה נזקפות במועד הזכאות לקבלתן  
  .מבטחי המשנה

  
  הכנסות מימון והוצאות מימון, מהשקעות נטו) הפסדים(רווחים   .כא

  
נכסי בגין והפרשי הצמדה הכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית ומהשקעות נטו ) הפסדים(רווחים 

ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים  נטו )הפסדים(רווחים , הכנסות מדיבידנדים, חוב
שינויים בשווי ההוגן של נכסים , והפסדים שהועברו לרווח והפסד בגין ירידות ערך קבועות למכירה

שינויים בשווי ההוגן של נגזרים המוצגים  ,פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
) הפסדים(רווחים , הפסדים מירידות ערך קבועות בנכסי חוב שאינם סחירים ,כהתחייבויות פיננסיות

ן להשקעה והכנסות מדמי שכירות של "שינויים בשווי ההוגן של נדלו בגין נכסי חוב ע חוץממטב
  . ן להשקעה"נדל
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( הכנסות מימון והוצאות מימון, מהשקעות נטו) הפסדים(רווחים   .כא

  
ממימוש השקעות מחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות המקורית ) הפסדים(רווחים 

  . או העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה
  

  .מדווחים בנטוהפיננסיות רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות 
  
הכנסות מדיבידנדים . שיטת הריבית האפקטיביתבאמצעות , כנסות ריבית מוכרות עם צבירתןה

באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות . מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלום
  .יוכר הדיבידנד כהכנסה ביום האקס, סחירות

  
  . הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות

    
והפרשי  בגין התחייבויות פיננסיות וריביתוהפרשי הצמדה ות מימון כוללות הוצאות ריבית הוצא
 . מבטחי משנהויתרות על פקדונות שער 

  
  הוצאות הנהלה וכלליות  .כב
  

הנכללות בסעיף תשלומים , הוצאות הנהלה וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות
הנכללות בסעיף , להוצאות הקשורות ברכישה, וח וחוזי השקעהושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביט

הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות וליתרת הוצאות הנהלה וכלליות אחרות הנכללות , עמלות
המבוססים על הוצאות ישירות , הסיווג נערך בהתאם למודלים פנימיים של הקבוצה. בסעיף זה

  .שנזקפו והוצאות עקיפות שהועמסו
  

  ם על הכנסהמסי  .כג
  

ת לדוח ות מסים על הכנסה נזקפוהוצא. ת מסים שוטפים ונדחיםות מסים על הכנסה כוללוהוצא
  .למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון, רווח והפסד

  
  מסים שוטפים  .1      

  
אשר חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 

וכן התאמות הנדרשות בקשר לחבות המס , עד לתאריך הדיווח, חקיקתם הושלמה למעשה
  .לתשלום בגין שנים קודמות

  
  נדחיםמסים   .2      

    
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין 

  .הסכומים המובאים בחשבון לצרכי מס
  

שבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחו
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד , ההתחייבות תסולק

  .לתאריך הדיווח
  

. נבחנים נכסי מסים נדחים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, בכל תאריך דיווח
ם נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחי

  .מוכר נכס מס נדחה, שניצולם צפוי
  

מסים נדחים מחושבים במקרים בהם חלוקת דיבידנד לחברה על ידי חברות מוחזקות כרוכה 
   .בחבות מס נוספת

  
מסים נדחים מחושבים במקרים בהם חלוקת דיבידנד לחברה על ידי חברות מוחזקות כרוכה 

  .בחבות מס נוספת
  
ים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס מס

  .שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה יישות החייבת במס
    

  רווח למניה  .כד
  

המניות במספר  חברהרווח למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלי המניות של ה
חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב . התקופההקיים בפועל במהלך המשוקלל הרגילות 

  .לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  עלויות אשראי   .כה
  

נכס כשיר הינו . נכסים כשיריםהקמה או ייצור , הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות ברכישה  
נכס אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כולל רכוש 

  . קבוע ותוכנות מחשב
    
התחילו הפעולות להכנת , היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו  

הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר ומסתיים כאשר , הנכס ונצברו עלויות אשראי
   .לשימושו המיועד או למכירתו

  
  שינוי במדיניות החשבונאית  .כו
  

  1.  IAS 19 )הטבות עובד -) המתוקן  
  

. 2013, בינואר 1-שנדרש ליישמו החל מ) מתוקן( IAS 19את  IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
  :עיקרי התיקונים שנכללו בתקן והינם רלוונטיים לקבוצה הם

  
 יוכרו במסגרת רווח כולל , רווחים והפסדים אקטואריים בגין הטבות לאחר סיום העסקה

 .אחר עם היווצרותם ולא ייזקפו לרווח או הפסד לעולם
 הפסד בהתבסס  על שיעור היוון שמשמש  תשואת נכסי התוכנית תוכר ברווח או

ללא קשר לתוצאה בפועל של תיק , למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 .ההשקעות

  האבחנה בין הטבות עובד לזמן קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד
 .הסילוק הצפוי ולא על המועד שבו קמה זכאות העובד להטבות

  
שינתה הקבוצה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה לראשונה את  2013, בינואר 1-החל מ

19 IAS 8- השינויים נעשו בדרך של יישום למפרע בהתאם ל. המתוקן IAS מדיניות חשבונאית ,
מידע כספי של התקופות  ולפיכך מוצג מחדש, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

  .הקודמות
  

המתוקן  IAS 19מהיישום לראשונה של  כתוצאה ונאיתהחשב במדיניות השינוי השפעתלהלן   
  :המאוחדים על הדוחות הכספיים

  
  .לא היתה השפעה - בדוחות מאוחדים על המצב הכספי

          

  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  כפי שדווח
   בעבר

 IAS 19 השפעת 
    המתוקן

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  )למניהלמעט רווח נקי (ח "אלפי ש   
             :הפסד וארווח מאוחדים על בדוחות 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  5,321,621   )1,206(    5,322,827    ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
  902,459   )3,185(    905,644    אחרות

  373,751   )3,378(    377,129    הוצאות הנהלה וכלליות
  23,013   2,749    20,264    מסים על ההכנסה

  205,545   5,020    200,525    רווח נקי
  0.88   0.02    0.86    )ח"בש(רווח נקי למניה 

             
             :בדוחות מאוחדים על הרווח הכולל

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
  )7,769(   )7,769(    -    מוגדרת
  )2,749(   )2,749(    -    הטבת מס

  139,802   )5,020(    144,822    נטו, רווח כולל אחר
  345,347   -    345,347    רווח כולל
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך(  שינוי במדיניות החשבונאית  .כו
  

  1.  IAS 19 )המשך(  הטבות עובד -) המתוקן(  
  
  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

   
  כפי שדווח
   בעבר

 IAS 19 השפעת 
    המתוקן

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  )למעט רווח נקי למניה(ח "שאלפי    
             :הפסד וארווח מאוחדים על בדוחות 

  405,580   )1,088(    406,668    הוצאות הנהלה וכלליות
  16,789   331    16,458    מסים על ההכנסה

רווח נקי מפעילות מיועדת לחלוקה 
  57,141   )12(    57,153    לבעלים
  54,058   745    53,313    רווח נקי
  )0.02(   -    )0.02(    )ח"בש(למניה  הפסד

             
             :בדוחות מאוחדים על הרווח הכולל

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
  )1,088(   )1,088(    -    מוגדרת
  )331(   )331(    -    הטבת מס

כולל אחר בגין פעילות המיועדת  רווח
  12   12    -    לחלוקה לבעלים

  )87,408(   )745(    )86,663(    נטו, כולל אחר הפסד
  )33,350(   -    )33,350(    הפסד כולל

  
  בדבר הצגת פריטי רווח כולל אחר, הצגת דוחות כספיים - IAS 1 -תיקון ל   .2  

  
כך שפריטי רווח , אחר בדוחות הכספייםהתיקון שינה את אופן ההצגה של פריטי רווח כולל 

מוצגים , יועברו לרווח והפסד, לאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל, כולל אחר אשר
  .בנפרד מפריטי רווח כולל אחר שלעולם לא יועברו לרווח והפסד

  
  3.  IFRS 13 - מדידת שווי הוגן  

  
ים המתייחסים לשווי ההוגן של כללה החברה את הגילויים הנדרש, IFRS 13כתוצאה מיישום 

  .נכסים והתחייבויות
  
   חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כז

    
 בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות ,הצגה: מכשירים פיננסיים - IAS 32 -ל תיקונים  .1  

 פיננסיות
  

בנושא קיזוז נכסים פיננסיים ) IAS 32 - התיקונים ל - להלן ( IAS 32-פרסם תיקונים ל IASB-ה
קיימת "את משמעות המונח , בין היתר, מבהירים IAS 32 -התיקונים ל. והתחייבויות פיננסיות

 IAS 32 -התיקונים ל). הזכות לקזז - להלן " (באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז
ית לא רק במהלך כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפט, בין היתר, קובעים

העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד 
קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן  IAS 32 -התיקונים ל, כמו כן. הצדדים
או , אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, מיידי
  .ו אירועים שיגרמו לפקיעתהשיהי

  
 המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מוייוש IAS 32 -התיקונים ל

  . אימוץ מוקדם אפשרי .2014 ,בינואר 1 ביום
  

   .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא  IAS 32-ל יקוניםלת ,החברה להערכת
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  )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2באור 
  
  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כז
  

2.  9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
  

מכשירים  - IFRS 9 של) phase 1(פרסם את החלק הראשון בשלב הראשון  IASB-ה .א
 IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39החלפת  כחלק מפרוייקט, פיננסיים

מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל ) התקן -להלן (
  .IAS 39הנכסים הפיננסיים שבתחולת 

  
כולל מכשירים משולבים (התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים 

בתקופות עוקבות יש למדוד . יימדדו בשווי הוגן) שבהם החוזה המארח הוא נכס פיננסי
  :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
  
, במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -

מי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת לקבל תזרי
 .קרן

  
לייעד מכשיר חוב אשר עונה , בעת ההכרה לראשונה, חברה יכולה, למרות האמור לעיל  

על שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או 
  .שהייתה נגרמת אלמלא כןמפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה 

  
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי 

עליה , כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים .שווי הוגן
לסווג מחדש את כל המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת 

  .אין לבצע סיווג מחדש של המכשירים הפיננסיים, בכל יתר הנסיבות. לשקף שינוי זה
  

, נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן
על פי בחירת המדיניות , כולל אחר) הפסד(וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 

ח כולל אחר לא יועברו סכומים שהוכרו ברוו( החשבונאית לגבי כל מכשיר ומכשיר
, אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר. )לאחר מכן לרווח או הפסד

   .חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  

אימוץ . אימוץ מוקדם אפשרי. IASB -לתקן לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה
 ,צגה מחדש של מספרי ההשוואההמתן גילוי נדרש או לראשונה ייעשה למפרע תוך 

  .בתקן המפורטותבכפוף להקלות 
  

לפי הוראות . )phase 2( ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעהבנושא פורסמו תיקונים  .ב
לגבי גריעה ולגבי התחייבויות  IAS 39יש להמשיך וליישם את הוראות , התיקונים

ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או (פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן 
לחול על התחייבויות  ימשיכו IAS 39הוראות הסיווג והמדידה של , כלומר). הפסד

  .פיננסיות שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת
  

סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות שמיוחס לשינויים בסיכון , וניםלפי התיק    
. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. האשראי ייזקף לרווח כולל אחר

שנגרם כתוצאה משינויים בסיכון , אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות
אזי גם , ה חשבונאית ברווח או הפסדלרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטרי, האשראי

  .אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר
  

, אפשרי מוקדם אימוץ. IASB - לתיקונים לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה
 נכסים של ומדידה לסיווג בנוגעהתקן מיישמת גם את הוראות  שהחברה בתנאי

נה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי אימוץ לראשו). שלב הנכסים( פיננסים
  .בכפוף להקלות המצוינות בתיקונים, נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה

  
 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו

  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים  באורים לדוחות הכספיים

  
 

 44

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כז
  

 ירידת ערך נכסים  -  IAS 36 - תיקונים ל  .3
  

העוסקים ) התיקונים -להלן ( ירידת ערך נכסים -  IAS 36-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2013במאי 
התיקונים כוללים דרישות . בדרישות גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים

הגילוי הנוסף יכלול גילוי למדרג השווי . גילוי נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן
מרכזיות שבבסיס לשיעורי ההיוון ולהנחות ה, לטכניקות ההערכה ולשינויים בהן, ההוגן

  .  הערכת השווי
  

אימוץ . 2014 ,בינואר 1התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  .מוקדם אפשרי

  .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התיקונים לראשונה
  

  יםהיטל -) IFRIC 21(של דיווח כספי בינלאומי  21פרשנות מספר   .4
 

 - להלן ( )IFRIC 21(של דיווח כספי בינלאומי  21פרשנות מספר את  IASB-פרסם ה 2013במאי 
על פי . בדבר היטלים המוטלים על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה) הפרשנות
התחייבות לתשלום היטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות , הפרשנות
  .לתשלום

  
אימוץ . 2014 ,בינואר 1החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום  הפרשנות תיכנס לתוקף

לפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות , להערכת החברה. מוקדם אפשרי
  .הכספיים

  
   בדבר הטיפול בהפקדות הקשורות לשירות IAS 19 - תיקון ל  .5

      
בדבר הפקדות המבוצעות על ידי עובדים  IAS 19 - פרסם תיקון לדרישות הקיימות ב IASB - ה  

  ).התיקון - להלן (או צדדים שלישיים הקשורות לשירות 
  

כגון מקרים בהם (במידה ואין קשר בין סכום ההפקדות לבין מספר שנות השירות , לפי התיקון
ההפקדות הן בסכום קבוע לאורך תקופת , ההפקדות מחושבות כאחוז קבוע משכר העובד

ניתן להכיר בהפקדות אלו כקיטון מעלות , )ות נקבעות לפי גיל העובדהשירות או ההפקד
  . במקום לייחסן לתקופות השירות, בתקופה שבה ניתן השירות הקשור, השירות

  
יש להקצות את אותן הפקדות , כאשר ההפקדות תלויות במספר השנים בהן ניתן השירות

בדבר ייחוס  IAS 19.70פי  לתקופות השירות תוך שימוש באותה שיטת ייחוס הנדרשת על
  .  הטבה לתקופות שירות

  
 .לאחריו או 2014 ,ביולי 1 ביום המתחילות שנתיות תקופותמ החל למפרע םייושהתיקון 

   .אימוץ מוקדם אפשרי
  

   .הדוחות הכספיים על מהותית השפעה להיות צפויה לא יקוןלת, החברה להערכת
  

  הכספיים של חברות ביטוח עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי בדוחות  .כח
  

חוזר בדבר עדכון הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש , פורסם על ידי המפקח 2014בחודש ינואר   
דרישות גילוי חדשות בדבר מגזרי , בין היתר, החוזר כולל. בדוחות הכספיים של חברות ביטוח

. כללי והתחייבויות פיננסיותהתחייבויות בשל חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח , השקעות, פעילות
כולל החוזר הנחיות בקשר לסעיפים שונים בדוחות הכספיים והוראות בקשר לחתימה על , כמו כן

לתקנות ניירות ערך ' החוזר מחיל על חברות ביטוח את הוראות פרק ו, בנוסף. הדוחות הכספיים
  .ניין ובעלי שליטהלגבי גילוי עסקאות עם בעלי ע, 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(

  
אך חברת ביטוח רשאית ליישמן , 2014תחילתן של הוראות החוזר החל מהדוחות הכספיים לשנת   

הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה החל  .2013החל מהדוחות הכספיים לשנת 
וא הגילויים ותיישם את מל, יישמה החברה חלק מהגילויים הנדרשים, בהתאם לחוזר. 2014משנת 

  .2014החל מהדוחות הכספיים לשנת 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  :מדד ושער החליפין של הדולרהלהלן שיעורי השינוי של   .כט

     
שער חליפין   
 יציג של מדד המחירים לצרכן 
 הדולר  מדד ידועמדד בגין 
 % % % 
      

  )7.0(  1.9  1.8  2013, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  )2.3(  1.4  1.6  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  7.7  2.6  2.2  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
   מגזרי פעילות   -: 3באור 

  
  :מגזרי הפעילות הבאיםפועלת בהחברה 

  
   טווח ארוך חסכוןמגזר ביטוח חיים ו  .1
  

, בפברואר 15עד  - פנסיה ( ופנסיהכולל את ענפי ביטוח חיים  ארוך טווח חסכוןמגזר ביטוח חיים ו
וכן בכיסויים  )במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן( לטווח ארוך חסכוןמתמקד בעיקר ב והוא, )2012

   .ועוד אובדן כושר עבודה, נכות ,מוות: ביטוחיים של סיכונים שונים כגון
  

פנסיה כדיבידנד מניות מנורה מבטחים השקעת החברה בבו חולקה , 2012, בפברואר 15החל מיום 
מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח את ענפי ביטוח כולל  ,לעיל .1.ב.1כאמור בביאור לחברה האם 
  .פעילות הפנסיה כלולה בפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים. חיים בלבד

  
  בריאותביטוח  מגזר  .2

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

  .ועוד עובדים זרים, ביטוח שיניים
  
  ביטוח כללי מגזר  .3
  

בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר . מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש
  .ענפי חבויות אחריםואחרים וענפי רכוש , כושרכב ר, הביטוח הכללי לפי ענפי רכב חובה

  
   רכב חובהענף   •

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

  .ברכב מנועי
  
   רכב רכוש ענף  •

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

  
   רכוש ואחריםענפי   •

  .וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים שאינם רכביתר ענפי הרכוש 
  

  אחרים חבויותענפי   •
ענפים . יענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שליש

וכן  אחריות המוצרואחריות מקצועית , אחריות מעבידים', אחריות כלפי צד ג: אלו כוללים
וערבות ס יכלי טי, טיבשיטת עודף הכנסות על הוצאות כגון כלי שי המחושביםענפים אחרים 

  .חוק המכר
  

והכנסות מהשקעות ינה מיוחסת למגזרי פעילות כוללת פעילות של תיווך ביטוחי אהפעילות אשר     .4
  .והוצאות מימון שלא יוחסו למגזרי הפעילות האחרים
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  

  2013,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  לא מיוחס    ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,421,250   -    -    2,007,424   486,434   1,927,392   פרמיות שהורווחו ברוטו
  884,664   -    -    647,671   113,125   123,868   ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  3,536,586   -    -    1,359,753   373,309   1,803,524   פרמיות שהורווחו בשייר
  2,289,260   )18,287(  150,279   173,344   50,440   1,933,484   נטו והכנסות מימון, מהשקעותרווחים 

  254,718   -    -    -    -    254,718   הכנסות מדמי ניהול 
  194,224   )8,380(  16,865   149,363   12,828   23,548   הכנסות מעמלות
  656   -    656   -    -    -    הכנסות אחרות

  6,275,444   )26,667(  167,800   1,682,460   436,577   4,015,274   סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

  4,994,994   -    -    1,361,910   231,609   3,401,475   ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 

  )455,773(  -    -    )365,097(  )15,607(  )75,069(  חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

  4,539,221   -    -    996,813   216,002   3,326,406   בשייר
  843,749   )8,790(  1,722   411,196   132,468   307,153   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  396,980   )17,877(  27,503   102,421   56,408   228,525   הוצאות הנהלה וכלליות
  411   -    251   160   -    -    הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  94,477   -    82,357   5,614   338   6,168   הוצאות מימון

  5,874,838   )26,667(  111,833   1,516,204   405,216   3,868,252   סך כל ההוצאות

  7,629   -    542   )653(  )6(  7,746   חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי 
  408,235   -    56,509   165,603   31,355   154,768   רווח לפני מסים על ההכנסה

  )31,621(  -    10,448   )25,972(  )2,987(  )13,110(  כולל אחר לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  376,614   -    66,957   139,631   28,368   141,658   סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  פעילות  לא מיוחס    ביטוח חיים

  מיועדת  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  לחלוקה  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,659,356   -    4,659,356   -    -    2,445,393   427,580   1,786,383   שהורווחו ברוטופרמיות 

  862,024   -    862,024   -    -    642,937   103,318   115,769   ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על
  3,797,332   -    3,797,332   -    -    1,802,456   324,262   1,670,614   פרמיות שהורווחו בשייר

  2,046,531   666   2,047,197   )17,090(  94,029   208,679   42,214   1,719,365   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  117,407   39,983   157,390   -    -    -    -    157,390   הכנסות מדמי ניהול 

  204,900   -    204,900   )27,267(  35,171   148,789   9,941   38,266   הכנסות מעמלות
  464   378   842   -    464   -    -    378   הכנסות אחרות

  6,166,634   41,027   6,207,661   )44,357(  129,664   2,159,924   376,417   3,586,013   סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

  5,321,621   -    5,321,621   -    -    1,703,442   416,818   3,201,361   השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  )726,259(  -    )726,259(  -    -    )391,761(  )265,293(  )69,205(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

  4,595,362   -    4,595,362   -    -    1,311,681   151,525   3,132,156   השקעה בשייר
  902,459   8,974   911,433   )27,267(  19,914   517,741   114,418   286,627   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  373,751   21,189   394,940   )17,090(  33,121   101,322   45,528   232,059   הוצאות הנהלה וכלליות
  7,414   1,225   8,639   -    2,928   4,486   -    1,225   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  90,083   -    90,083   -    77,127   8,058   154   4,744   הוצאות מימון

  5,969,069   31,388   6,000,457   )44,357(  133,090   1,943,288   311,625   3,656,811   סך כל ההוצאות

  25,078   -    25,078   -    12,475   -    -    12,603   חלק ברווחי חברות כלולות
  222,643   9,639   232,282   -    9,049   216,636   64,792   )58,195(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  219,039   -    219,039   -    31,822   100,844   17,801   68,572   רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  441,682   9,639   451,321   -    40,871   317,480   82,593   10,377   סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  

  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  פעילות  לא מיוחס    ביטוח חיים

  מיועדת  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  לחלוקה  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,300,218   -    4,300,218   -    -    2,266,872   370,920   1,662,426   פרמיות שהורווחו ברוטו
  878,433   -    878,433   -    -    657,992   101,862   118,579   משנה ידי מבטחי- פרמיות שהורווחו על

  3,421,785   -    3,421,785   -    -    1,608,880   269,058   1,543,847   פרמיות שהורווחו בשייר
  )60,130(  1,490   )58,640(  )15,526(  45,050   186,315   28,118   )302,597(  מימון נטו והכנסות, מהשקעות) הפסדים(רווחים 

  94,232   323,313   417,545   -    -    -    -    417,545   הכנסות מדמי ניהול 
  200,896   -    200,896   )22,494(  31,556   153,583   9,617   28,634   הכנסות מעמלות
  1,484   2,774   4,258   -    1,484   -    -    2,774   הכנסות אחרות

  3,658,267   327,577   3,985,844   )38,020(  78,090   1,948,778   306,793   1,690,203   סך כל ההכנסות
  2,904,791   -    2,904,791   -    -    1,603,531   239,487   1,061,773   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

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

  2,334,091   -    2,334,091   -    -    1,202,795   140,394   990,902   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
  811,729   72,195   883,924   )22,494(  16,449   482,944   82,112   324,913   רכישה אחרות הוצאות שיווק והוצאות, עמלות

  405,580   154,614   560,194   )15,526(  28,347   126,266   30,513   390,594   הוצאות הנהלה וכלליות
  7,318   9,800   17,118   -    2,832   4,486   -    9,800   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  99,557   -    99,557   -    79,017   9,137   1,082   10,321   הוצאות מימון

  3,658,275   236,609   3,894,884   )38,020(  126,645   1,825,628   254,101   1,726,530   סך כל ההוצאות

  13,714   -    13,714   -    -    -    -    13,714   חלק ברווחי חברות כלולות
  13,706   90,968   104,674   -    )48,555(  123,150   52,692   )22,613(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )130,419(  18   )130,401(  -    )34,227(  )78,823(  )4,616(  )12,735(   הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  )116,713(  90,986   )25,727(  -    )82,782(  44,327   48,076   )35,348(  הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך כל הרווח 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2013,  בדצמבר 31ליום 
  לא מיוחס  ביטוח חיים
  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך

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

  נכסים
  364,985   -    -    105,845   59,128   200,012   נכסים בלתי  מוחשיים 
  963,929   -    -    169,462   197,077   597,390   הוצאות רכישה נדחות

  192,345   -    -    49,720   -    142,625   השקעות בחברות כלולות
  70,962   -    -    -    -    70,962   ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה "נדל
  96,330   -    -    -    -    96,330   להשקעה אחרן "נדל

  15,356,585   -    -    -    52,813   15,303,772   תלויי תשואה השקעות פיננסיות עבור חוזים
  :השקעות פיננסיות אחרות

  3,083,941   -    720,354   1,265,325   191,003   907,259   נכסי חוב סחירים  
  5,327,826   -    23,494   955,224   280,167   4,068,941   נכסי חוב שאינם סחירים  
  188,631   -    181,873   -    1,111   5,647   מניות  
  482,349   -    341,048   -    23,230   118,071   אחרות  

  9,082,747   -    1,266,769   2,220,549   495,511   5,099,918   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
  753,834   -    -    -    2,308   751,526   חוזים תלויי תשואהמזומנים ושווי מזומנים עבור 
  365,569   -    8,519   298,707   9,592   48,751   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  1,406,833   -    -    914,339   354,174   138,320   נכסי ביטוח משנה
  495,333   -    -    388,426   28,739   78,168   פרמיות לגבייה
  643,643   )169,453(  428,689   147,048   37,919   199,440   נכסים אחרים 

  29,793,095   )169,453(  1,703,977   4,294,096   1,237,261   22,727,214   סך כל הנכסים

  16,278,352   -    -    -    57,213   16,221,139    סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה

  התחייבויות
  9,518,760   -    -    3,617,395   788,406   5,112,959  השקעה שאינם תלויי תשואה ביטוח וחוזיהתחייבויות בגין חוזי 

  16,186,651   -    -    -    57,539   16,129,112   השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
  1,054,613   -    1,039,670   -    -    14,943   התחייבויות פיננסיות
  1,548,827   )169,453(  294,802   579,793   242,282   601,403   התחייבויות אחרות

  28,308,851   )169,453(  1,334,472   4,197,188   1,088,227   21,858,417   סך כל ההתחייבויות
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2012,  בדצמבר 31ליום 
  לא מיוחס  ביטוח חיים
  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך

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

  :נכסים
  413,845   -    28,701   135,254   52,325   197,565   נכסים בלתי  מוחשיים 
  927,210   -    -    213,474   149,062   564,674   הוצאות רכישה נדחות

  177,744   -    44,609   -    -    133,135   כלולותהשקעות בחברות 
  67,488   -    11,091   -    -    56,397   ן להשקעה אחר"נדל

  13,064,643   -    -    -    60,466   13,004,177   תלויי תשואה השקעות פיננסיות עבור חוזים
  :השקעות פיננסיות אחרות

  3,875,764   -    775,373   2,000,570   257,267   842,554   נכסי חוב סחירים  
  5,549,883   -    114,566   1,183,880   268,392   3,983,045   נכסי חוב שאינם סחירים  
  244,529   -    236,534   -    1,334   6,661   מניות  
  449,569   -    272,410   62,598   19,121   95,440   אחרות  

  10,119,745   -    1,398,883   3,247,048   546,114   4,927,700   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
  619,096   -    -    -    2,408   616,688   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  300,089   -    43,046   219,377   4,761   32,905   מזומנים ושווי מזומנים אחרים
  1,558,467   -    -    1,006,775   422,065   129,627   נכסי ביטוח משנה
  573,062   -    -    469,885   33,379   69,798   פרמיות לגבייה
  706,315   )164,277(   487,499   163,401   24,475   195,217   נכסים אחרים 

  28,527,704   )164,277(   2,013,829   5,455,214   1,295,055   19,927,883   סך כל הנכסים

  13,772,582   -    -    -    58,405   13,714,177   תשואהסך כל הנכסים עבור חוזים תלויי 

  :התחייבויות
 השקעה שאינם תלויי וחוזי התחייבויות בגין חוזי ביטוח

  10,473,890   -    -    4,726,188   806,469   4,941,233   תשואה
  13,725,075   -    -    -    58,877   13,666,198   השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  1,177,284   -    1,150,433   724   -    26,127   התחייבויות פיננסיות
  1,501,296   )164,277(   268,186   687,362   256,081   453,944   התחייבויות אחרות

  26,877,545   )164,277(   1,418,619   5,414,274   1,121,427   19,087,502   סך כל ההתחייבויות



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים  באורים לדוחות הכספיים

  
 

 51

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

  
  2013,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  ענפי
  חבויות  ענפי רכוש  רכב

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

  ח "אלפי ש

  2,152,802   288,736   548,314   811,726   504,026   פרמיות ברוטו
  680,979   129,951   354,167   186,165   10,696   פרמיות ביטוח משנה

  1,471,823   158,785   194,147   625,561   493,330   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )112,070(  )10,725(  )7,429(  )58,136(  )35,780(  בשייר, הורווחה 

  1,359,753   148,060   186,718   567,425   457,550   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו, רווחים מהשקעות
  173,344   40,330   13,386   27,856   91,772   והכנסות מימון 

  149,363   17,100   79,466   52,797   -   הכנסות מעמלות

  1,682,460   205,490   279,570   648,078   549,322   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,361,910   151,615   303,059   498,741   408,495   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )365,097(  )40,505(  )199,742(  )119,986(  )4,864(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  996,813   111,110   103,317   378,755   403,631   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק, עמלות
  411,196   57,520   137,790   176,633   39,253   והוצאות רכישה אחרות 

  102,421   14,181   26,707   37,886   23,647   הוצאות הנהלה וכלליות
  160   -   -   80   80   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  5,614   822   1,587   1,665   1,540   הוצאות מימון

  1,516,204   183,633   269,401   595,019   468,151   סך כל ההוצאות

  )653(  )157(  )23(  )75(  )398(  חלק בהפסדי חברות כלולות

  165,603   21,700   10,146   52,984   80,773   רווח לפני מסים על ההכנסה

  הפסד כולל אחר לפני מסים
  )25,972(  )5,962(  )643(  )2,862(  )16,505(  על ההכנסה 

  סך הכל הרווח הכולל לפני מסים
  139,631   15,738   9,503   50,122   64,268   על ההכנסה 

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,617,395   1,043,245   417,630   453,142   1,703,378   2013, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  2,703,056   638,702   106,920   342,248   1,615,186   2013, בדצמבר 31בשייר ליום  

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

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 78%הפעילות בגינם מהווה 
  

ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים    **)
     .מסך הפרמיות בענפים אלו 85%אשר הפעילות בגינם מהווה  
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  ענפי
  חבויות  ענפי רכוש  רכב

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

  ח "אלפי ש

  2,535,931   274,554   569,319   996,957   695,101   פרמיות ברוטו
  667,662   118,837   349,813   181,042   17,970   פרמיות ביטוח משנה

  1,868,269   155,717   219,506   815,915   677,131   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )65,813(  )22,469(  )2,159(  )24,420(  )16,765(  בשייר, הורווחה 

  1,802,456   133,248   217,347   791,495   660,366   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו, רווחים מהשקעות
  208,679   42,930   6,103   23,185   136,461   והכנסות מימון 

  148,789   15,579   84,324   48,886   -   הכנסות מעמלות

  2,159,924   191,757   307,774   863,566   796,827   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,703,442   169,286   296,045   722,391   515,720   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )391,761(  )61,493(  )181,192(  )128,177(  )20,899(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  1,311,681   107,793   114,853   594,214   494,821   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק, עמלות
  517,741   55,201   157,847   236,847   67,846   והוצאות רכישה אחרות 

  101,322   12,144   24,252   38,586   26,340   הוצאות הנהלה וכלליות
  4,486   -   -   2,243   2,243   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  8,058   951   1,836   2,193   3,078   הוצאות מימון

  1,943,288   176,089   298,788   874,083   594,328   סך כל ההוצאות
על  לפני מסים) הפסד(רווח 

  216,636   15,668   8,986   )10,517(  202,499   ההכנסה

  רווח כולל אחר לפני מסים
  100,844   19,559   1,875   10,922   68,488   על ההכנסה 

  סך הכל הרווח הכולל לפני מסים
  317,480   35,227   10,861   405   270,987   על ההכנסה 

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  4,726,188   1,061,453   426,051   656,428   2,582,256   2012, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,719,413   667,986   123,601   533,261   2,394,565   2012, בדצמבר 31בשייר ליום  

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

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 80%הפעילות בגינם מהווה 
  

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

  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  ענפי

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

  ח "אלפי ש

  2,310,637   232,198   539,307   904,352   634,780   פרמיות ברוטו
  590,958   97,660   315,208   163,683   14,407   ביטוח משנהפרמיות 

  1,719,679   134,538   224,099   740,669   620,373   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )110,799(  )5,514(  )8,985(  )36,617(  )59,683(  בשייר, הורווחה 

  1,608,880   129,024   215,114   704,052   560,690   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו, רווחים מהשקעות
  186,315   40,473   6,253   18,407   121,182   והכנסות מימון 

  153,583   15,487   85,272   49,053   3,771   הכנסות מעמלות

  1,948,778   184,984   306,639   771,512   685,643   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,603,531   151,469   255,822   705,041   491,199   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )400,736(  )48,412(  )158,364(  )155,189(  )38,771(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  1,202,795   103,057   97,458   549,852   452,428   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות , עמלות
  482,944   52,602   145,758   221,045   63,539   רכישה אחרות 

  126,266   12,159   33,549   42,947   37,611   הוצאות הנהלה וכלליות
  4,486   -   -   2,243   2,243   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  9,137   908   2,274   2,508   3,447   הוצאות מימון

  1,825,628   168,726   279,039   818,595   559,268   סך כל ההוצאות
לפני מסים על ) הפסד(רווח 

  123,150   16,258   27,600   )47,083(  126,375   ההכנסה

  הפסד כולל אחר לפני מסים על
  )78,823(  )15,608(  )2,498(  )8,214(  )52,503(  ההכנסה 

הכולל ) ההפסד( סך הכל הרווח
  44,327   650   25,102   )55,297(  73,872   מסים על ההכנסה לפני

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  4,504,355   1,001,065   407,549   634,749   2,460,992   2011, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,538,151   655,308   114,083   500,418   2,268,342   2011, בדצמבר 31בשייר ליום  

  

בתי עסק ודירות אשר , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש    *) 
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 81%הפעילות בגינם מהווה 

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

   .מסך הפרמיות בענפים אלו 82%אשר הפעילות בגינם מהווה 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
   נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .ב

  

  2012,  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה 
  כ"סה  ביטוח חיים  *)פנסיה 

  ח "אלפי ש

  1,786,383   1,786,383   -    פרמיות שהורווחו ברוטו
  115,769   115,769   -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,670,614   1,670,614   -    פרמיות שהורווחו בשייר

  1,719,365   1,718,699   666   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  157,390   117,407   39,983   הכנסות מדמי ניהול 

  38,266   38,266   -    הכנסות מעמלות
  378   -    378   הכנסות אחרות

  3,586,013   3,544,986   41,027   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  3,201,361   3,201,361   -    השקעה ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )69,205(  )69,205(  -    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  3,132,156   3,132,156   -    השקעה בשייר 

  286,627   277,653   8,974   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  232,059   210,870   21,189   הוצאות הנהלה וכלליות

  1,225   -    1,225   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
  4,744   4,744   -    הוצאות מימון

  3,656,811   3,625,423   31,388   סך כל ההוצאות

  12,603   12,603   -    חלק ברווחי חברות כלולות

  )58,195(  )67,834(  9,639   ההכנסהלפני מסים על ) הפסד(רווח 

  68,572   68,572   -    רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  10,377   738   9,639   סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה
  

  ).להלן 36ראה באור (מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים *)                         
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .ב
  

  

 2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  כ"סה ביטוח חיים  *)פנסיה 

  ח "אלפי ש

  1,662,426   1,662,426   -    פרמיות שהורווחו ברוטו
  118,579   118,579   -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,543,847   1,543,847   -    פרמיות שהורווחו בשייר

  )302,597(  )304,087(  1,490   נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  417,545   94,232   323,313   הכנסות מדמי ניהול 

  28,634   28,634   -    הכנסות מעמלות
  2,774   -    2,774   הכנסות אחרות

  1,690,203   1,362,626   327,577   ההכנסותסך כל 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  1,061,773   1,061,773   -    השקעה ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
  )70,871(  )70,871(  -    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  ביטוח וחוזיתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  990,902   990,902   -    השקעה בשייר 

  324,913   252,718   72,195   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  390,594   235,980   154,614   הוצאות הנהלה וכלליות

  9,800   -    9,800   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
  10,321   10,321   -    הוצאות מימון

  1,726,530   1,489,921   236,609   סך כל ההוצאות

  13,714   13,714   -    חלק ברווחי חברות כלולות

  )22,613(  )113,581(  90,968   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )12,735(  )12,753(  18   כולל אחר לפני מסים על ההכנסה )הפסד(רווח 

  )35,348(  )126,334(  90,986   הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך כל הרווח 
  

  ).להלן 36ראה באור (מוצג כפעילות מיועדת לחלוקה לבעלים *)                         
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  )הבנק -להלן ) (מ"לשעבר הבנק לפיתוח תעשייה בע(מ "רכישת החברה לפיתוח התעשייה בישראל בע   -: 4באור 
  

המניות הנכללות בהון המניות ) 100%( מלואעל הסכם לרכישת  החברהחתמה  2011 ,במרס 29ביום 
הושלמה , עם התקיימות כל התנאים המתלים בהסכם, 2012, במרס 4ביום  .המונפק והנפרע של הבנק

, כאשר מתוך סכום זה, ח"מיליוני ש 324 -מניות הבנק הינו כ עבור שנקבע בהסכםסכום התמורה . העסקה
בניכוי , ח שולם כנגד סכום המזומן שהיה בקופת הבנק במועד השלמת העסקה"מיליוני ש 242 -סך של כ

   . סכום כל התחייבויותיו של הבנק לאותו מועד
  

ח יוותר בחברה להבטחת גביית האשראי מלקוחות "מיליוני ש 48 - בהסכם נקבע כי פיקדון בגובה של כ
כי החברה תהיה , כמו כן נקבע. 4.5%שיעור של הפיקדון הינו צמוד מדד ונושא ריבית צמודה ב. הבנק

החברה תהיה זכאית להשבת , בנוסף.  זכאית לתגמול אשר יחושב כשיעור מסכומי הגביה מלקוחות הבנק
 .  סכומים ששולמו תמורת הרכישה בגין יתרת האשראי שלא תיגבה תוך חמש שנים ממועד השלמת העסקה

  
מוזג הבנק לתוך החברה במיזוג סטטוטורי בהתאם , העם השלמת רכישת מניות הבנק על ידי החבר

ועל פי צו בית המשפט בהתאם  1961 - א "התשכ, )נוסח חדש(ג לפקודת מס הכנסה 103להוראות סעיף 
, לבקשת החברה והבנק 2011, ביוני 15אשר ניתן ביום , 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות 351 -ו 350לסעיפים 

בנוסף התקבל אישור רשות המסים  .טת והבנק מהווה את חברת היעדבאופן שהחברה מהווה החברה הקול
  .2011, באפריל 1בדבר מיזוג הבנק לצורכי מס החל מיום ) רולינג(

  
הקצתה החברה את עלות הרכישה בהתאם לשוויים , נטו אינה מהווה רכישת עסק, מאחר ורכישת הנכסים

  . ההוגן של הנכסים וההתחייבויות אשר זוהו בעסקה
  

בגין ההפרש בין נכס המס הנדחה , ח"ש מיליוני 54 - הכנסות מסים בסך של כ החברהרשמה  2012בשנת   
ח כפי "מיליוני ש 344 -שחושב בהתאם ליתרת ההפסדים הצבורים בבנק לצורכי מס הכנסה בסך של כ

  .כאמור לעיל לבין נכס המס הנדחה כפי שנוצר בעסקה , שנקבעו ברולינג
    
  .ח לפקודת מס הכנסה103מותרים להפחתה בחברה בהתאם להוראות סעיף ההפסדים הצבורים   
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   נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  

  :ההרכב והתנועה
  

  תיקי
  לקוחות
 תוכנות   שם  וקשרי

  כ"סה  אחר  מחשב  מסחרי  סוכנים  תיקי ביטוח  מוניטין
  ח "אלפי ש

  עלות

  686,160   1,051  595,637   11,572   28,503   20,267   29,130   2012,  בינואר 1יתרה ליום 

  149,134   -  148,280   -   -   854   -   *)תוספות 

  835,294   1,051  743,917   11,572   28,503   21,121   29,130   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  135,238   -  135,238   -   -   -   -   *)תוספות 

  )28,503(   )21,121(   )29,130(   יציאה מאיחוד
 
)11,572(  

 
)15,350(   )1,051(   )106,727(  

  863,805   -  863,805   -   -   -   -  2013,  בדצמבר 31יתרה ליום 

  הפחתה שנצברה

  319,822   -  290,069   7,741   6,517   15,495   -   2012,  בינואר 1יתרה ליום 
הפחתה שהוכרה במהלך 

  101,627   -   94,213   1,916   2,139   3,359   -   השנה

  421,449   -  384,282   9,657   8,656   18,854   -  2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 
הפחתה שהוכרה במהלך 

  127,111   -  126,707   160   178   66   -   השנה

  )9,817(   )8,834(   )18,920(   -   יציאה מאיחוד
 
)12,169(   -   )49,740(  

  498,820   -  498,820   -   -   -   -  2013,  בדצמבר 31יתרה ליום 

  נטו, ערך בספרים

  364,985   -  364,985   -   -   -   -   2013,  בדצמבר 31ביום 

  413,845   1,051  359,635   1,915   19,847   2,267   29,130   2012,  בדצמבר 31ביום 
  

  
 ח"אלפי ש 126,507בסך  2013בשנת : תוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמי   *)

  .ח"אלפי ש 135,217בסך  2012בשנת ו
  

  השקעות בתוכנות מחשב
  

החברה משקיעה סכומים ניכרים במערכות המידע המשמשות אותה לצורך התפעול והניהול השוטפים של 
דרישות רגולציה ושיפורים עסקיים מחייבים את החברה לשדרג את מערכות המחשב ולהתאימן . עסקיה

  . לניהול השוטף של עסקיה
  

וחסכון ארוך טווח וביטוחי  ייםמוצרי ביטוח חחלק מלחברה מערכת מידע מרכזית לניהול ותפעול של 
לעומת סך של  2013ח בשנת "מיליוני ש 19 -מערכת והשקיעה סך של כההחברה ממשיכה בפיתוח . בריאות

  .2012ח בשנת "מיליוני ש 25 -כ
  

  .1.ד.40ראה ביאור , המערכת כאמורלפרטים בדבר ההסכם לפיתוח 
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  נדחותהוצאות רכישה    -: 6באור 
  
      :ההרכב  . א

  
  בדצמבר 31ליום 

  
2013  2012  

  ח"אלפי ש

  564,674   597,390   ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח

  149,062   197,077   ביטוח בריאות
  213,474   169,462   ביטוח כללי

 963,929   927,210  
          

  
  :ובביטוח בריאות ארוך טווח חסכוןהתנועה בהוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ו  . ב

  
  ביטוח

  ביטוח חיים וחיסכון
  כ"סה  בריאות  ארוך טווח

  ח "אלפי ש

  651,191   117,566   533,625   2012,  בינואר 1יתרה ליום 

  :תוספות

  127,968   44,127   83,841   עמלות רכישה

  117,827   29,213   88,614   הוצאות רכישה אחרות

  245,795   73,340   172,455   תוספותכ "סה

  :הפחתות

  )85,304(   )26,950(   )58,354(   הפחתה שוטפת

  )97,946(   )14,894(   )83,052(   הפחתה בגין ביטולים

 )141,406(   )41,844(   )183,250(  

  713,736   149,062   564,674   2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 

  :תוספות
  153,628   61,800   91,828   עמלות רכישה

  131,899   41,201   90,698   הוצאות רכישה אחרות

  285,527   103,001   182,526   כ תוספות"סה

  :הפחתות

  )97,230(   )35,005(   )62,225(   הפחתה שוטפת

  )107,566(   )19,981(   )87,585(   הפחתה בגין ביטולים

 )149,810(   )54,986(   )204,796(  

  794,467   197,077   597,390   2013,  בדצמבר 31ליום  יתרה
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  רכוש קבוע   -: 7באור 
  

  :הרכב ותנועה  .א
  

  2013שנת   
  

  ציוד מחשבים *)קרקע 
  שיפורים  וריהוט  כלי  וציוד  ובניני
  כ"סה  במושכר  משרדי  רכב  היקפי  משרדים

  ח "אלפי ש

  עלות

  709,650   28,422   47,365   38,465   214,771   380,627   2013, בינואר 1יתרה ליום 
  79,322   1,245   2,905   5,908   35,724   33,540   תוספות במשך השנה

  )51,711(   )2,265(   )5,460(   )6,214(   )8,438(   )29,334(   יציאה מאיחוד
  )18,141(   )11,241(   -    )6,011(   )889(   -    גריעות במשך השנה

, בדצמבר 31יתרה ליום 
2013   384,833   241,168   32,148   44,810   16,161   719,120  

  פחת שנצבר

  296,729   11,170   31,557   12,372   183,320   58,310   2013, בינואר 1יתרה ליום 
  31,287   2,127   2,095   4,821   17,295   4,949   תוספות במשך השנה

  )23,447(   )1,483(   )3,103(   )1,719(   )7,631(   )9,511(   יציאה מאיחוד
  )7,550(   )2,964(   -    )3,697(   )889(   -    גריעות במשך השנה

, בדצמבר 31יתרה ליום 
2013   53,748   192,095   11,777   30,549   8,850   297,019  

  יתרת עלות מופחתת ליום
  422,101   7,311   14,261   20,371   49,073   331,085   2013, בדצמבר 31 
  

  .בבעלות מלאה של הקבוצה יםנמצאובנייני המשרדים הקרקע *)    
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  )המשך( רכוש קבוע   -: 7באור 
  
  )המשך(  :הרכב ותנועה  .א
  

  2012שנת   
  

  ציוד מחשבים  *)קרקע 
  שיפורים  וריהוט  כלי  וציוד  ובניני
  כ"סה  במושכר  משרדי  רכב  היקפי  משרדים

  ח "אלפי ש

  עלות

  630,369   26,479   44,890   37,883   196,017   325,100   2012,  בינואר 1יתרה ליום 
  88,094   2,642   2,547   9,983   18,754   54,168   תוספות במשך השנה

  1,359   -    -    -    -    1,359   ן להשקעה"העברה מנדל
  )10,172(   )699(   )72(   )9,401(   -    -    במשך השנה גריעות

,  בדצמבר 31יתרה ליום 
2012   380,627   214,771   38,465   47,365   28,422   709,650  

  פחת שנצבר

  272,906   9,329   29,512   11,814   169,010   53,241   2012,  בינואר 1יתרה ליום 
  29,614   2,540   2,117   5,578   14,310   5,069   תוספות במשך השנה
  )5,791(   )699(   )72(   )5,020(   -    -    גריעות במשך השנה

,  בדצמבר 31יתרה ליום 
2012   58,310   183,320   12,372   31,557   11,170   296,729  

  יתרת עלות מופחתת ליום
  412,921   17,252   15,808   26,093   31,451   322,317   2012, בדצמבר 31 

  
  .הקרקע נמצאת בבעלות מלאה של הקבוצה  *)      

  
תל אביב בשני מבנים צמודים ששטחם במשרדי החברה מרוכזים בעיקר במתחם אחד ברחוב אלנבי   .ב  

, בחיפה ובפתח תקווה, בנוסף לחברה בנייני משרדים בירושלים. ר"מ 12,000 -המצטבר הינו כ
  .נוספים לשימושה העצמישוכרת החברה שטחים , כמו כן. המשמשים את החברה

  
  מבנה משרדים בהקמה  .ג  

  
הכולל זכויות בנייה , נכס מקרקעין ברמת גןעל הסכם לרכישת החברה  חתמה 2011בחודש אוגוסט 
בעיקר לשימוש עצמי ולשימוש , בכוונת החברה להקים מבנה משרדים. ר"אלף מ 35 - בהיקף של כ

מיליוני  206 - עד לתאריך הדיווח השקיעה החברה בפרוייקט סך של כ. תאגידים נוספים בקבוצה
ח "מיליוני ש 418 - כסך של ב לצורך השלמת הפרוייקט נאמדותת יועלוה , להערכת החברה. ח"ש

   .נוספים
  

  .3.ד.40ראה באור , לעניין התקשרות שנחתמה לאחר תאריך הדיווח בקשר עם הקמת המבנה כאמור
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            ותכלול ותבחבר ותהשקע  - :8 באור
  
  לפי שיטת השווי המאזני תוהמטופל ותכלול ותבחבר ותהרכב ההשקע  .א

  
  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח  "אלפי ש

  42,891   38,133   מניות

  91,791   117,881   הלוואות לזמן ארוך

  38,859   44,360   נטו, חלק ברווחים שנצברו ממועד הרכישה

  4,203   )8,029(  של פעילויות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 192,345   177,744  
  

 ליום(ח "אלפי ש 52,391ת לתאריך הדיווח בסך של ולחברה כלולה המסתכמהלוואות  העמידההחברה 
נכסי חוב כאחרות ת בסעיף השקעות פיננסיות והמוצג, )ח"אלפי ש 55,728בסך של  2012, בדצמבר 31

  .להלן .א 39ראה באור נוספים לפרטים  .שאינם סחירים
  
  

בהתאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים , ותכלול ותשל חבר יםהכספי ותתמצית נתונים כספיים מהדוח  .ב
  :הקבוצבידי ה

  
  בדצמבר 31ליום 

  2012  2013  חלק הקבוצה בנכסים נטו של חברות 

  ח  "אלפי ש  :בהןכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה 

  433,590   522,597   נכסים 
  )255,846(  )330,252(  התחייבויות 

  177,744   192,345   נטו, נכסים
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  2011  2012  2013  חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות 

  ח  "אלפי ש  :בהתאם לשיעור ההחזקה בהן

  26,851   70,359   62,901   הכנסות

  13,714   25,078   7,629   רווח 
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  )המשך( השקעה בחברות כלולות  - :8 באור
  

  שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים  .ג
  

 ברווחים ובזכויות הצבעה, בהון המונפק
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  באחוזים  הערה

Surrey Street LP 1(   28.1   28.1  

Bay Finance LP Sienna 2(   39.0   39.0  

Treybrooke Equity LP 3(   39.0   39.0  

Landmark at Maple Glen LP 4(   39.0   39.0  

Gaia Journal Square LLC 5(   38.3   38.3  

Sunshen Properties LP 6(   34.1   34.1  

Boulder Texas Holdings LLC 7(   30.1   30.1  

Finance LP Baltimore Portfolio 8(   23.2   23.2  

 LPMM Peachtree Holdings9(   37.3   37.3  

Wall Holdings LLC 120  10(   20.1   20.1  

RI Menora German Holdings SARL 11(   38.0   38.0  

Wichford VBG Holding SARL12(   29.0   29.0  

Landmark at Autumn Vista LLC 13(   22.5    -  

Gaia 200 Plaza Drive LLC 14(   20.0    -  

Gaia Houston Portfolio LLC 15(   17.2    -  
    

בטבלה שלעיל מתייחסים להחזקות החברה הן באמצעות תיק ההשקעה  המפורטיםשיעורי ההחזקה 
ההשקעות אשר בוצעו . תלויות תשואהשל הנוסטרו והן באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות 

טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו בהתאם  תלויות תשואהבאמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות 
  .לשוויין ההוגן

  
המנוהלת על ידי , ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשהרכשה החברה  2009בחודש דצמבר   )1

זכויות בשותפות מ 48%, ל"חברות ייעודיות בחובאמצעות , חברת הבת מבטחים פנסיה
 Aviva Central Services -שנה ל 20המושכר לתקופה של , באנגליה בניין משרדיםשבבעלותה 

UK Ltd . 7.95%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו החברה שיעור החזקת.  
  
מזכויות  48.9%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש יוני   ) 2

עור החזקת החברה בשותפות שי. ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה
  .19%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  48.9%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש מאי   )3

שיעור החזקת החברה . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בצפון קרוליינה
נחתם הסכם למכירת  2013, באוגוסט 15ביום  .19%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  .מיליוני דולר 20מתחם המגורים תמורת 
  
מזכויות  48.9%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש מאי   )4

שיעור החזקת החברה בשותפות . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה
  .19%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  48.2%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011דש אוגוסט בחו  )5

שיעור החזקת החברה בשותפות . ב"ארה, רזי'בשותפות אשר בבעלותה בניין משרדים בניו ג
  .18.3%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
ויות מזכ 44%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש אוגוסט   )6

שיעור החזקת החברה . ב"ארה, בפלורידה שני מתחמי מסחרבשותפות אשר בבעלותה 
  .14.1%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 
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  )המשך( השקעה בחברות כלולות  - :8 באור
  

  )המשך( שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים  .ג
  
מזכויות  40%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש ספטמבר   )7

שיעור החזקת החברה בשותפות . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בטקסס
  .10.1%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  33.1%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש יולי   )8

שיעור החזקת החברה . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה שישה מתחמי מגורים במרילנד
  .10%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  47.2%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012בחודש ינואר   )9

שיעור החזקת החברה בשותפות . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה חוות שרתים באטלנטה
  .14.5%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  30%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012 ספטמברבחודש   )10

החברה בשותפות  שיעור החזקת. ב"ארה, ניו יורקב בניין משרדיםבשותפות אשר בבעלותה 
  .7%באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  48%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012בחודש יוני   )11

שיעור החזקת החברה . בשותפות אשר בבעלותה שלושה מרכזים מסחריים בגרמניה
  .12.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  49%, ה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשהרכש 2012בחודש אוקטובר   )12

שיעור החזקת . בשותפות אשר בבעלותה ארבעה מבני משרדים בערים מרכזיות בגרמניה
  .9.6%החברה בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  42.5%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2013בחודש פברואר   )13

שיעור החזקת החברה  .ב"ארה, שני מתחמי מגורים בפלורידהפות אשר בבעלותה בשות
  .7.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  40%, רכשה החברה ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2013יוני בחודש   )14

ותפות שיעור החזקת החברה בש. ב"ארה, רזי'בניין משרדים בניו גבשותפות אשר בבעלותה 
  .6.67%באמצעות  תיק הנוסטרו הינו 

  
 - חברה אחות קרן הפנסיה מבטחים החדשה ורכשה החברה ביחד עם  2013בחודש דצמבר   )15

, תשעה מתחמי מגורים בטקססמזכויות בשותפות אשר בבעלותה  40%, שומרה ביטוח
, לחברה. 6.9%שיעור החזקת החברה בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו . ב"ארה

כך שלכל , למבטחים החדשה ולשומרה ביטוח הסכם הצבעה משותף לגבי החלטות מהותיות
בשל האמור לעיל ועל אף ששיעור . יכולת למנוע קבלת החלטה, אחת מהחברות כאמור
ובהתאם לכך הציגה את השקעתה לפי , לחברה השפעה מהותית, 20% - החזקת החברה נמוך מ
   .שיטת השווי המאזני

  
  

אלפי  1,113אשתקד (ח "שאלפי  2,128 של לחברה דיבידנד בסך ותכלולות חבר ובשנת הדוח חילק  .ד
  .)ח"ש
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   ן להשקעה"נדל  - :9 באור
  
  :תנועה  .א

  
2013  2012  

  עבור חוזים
  אחר  תלויי תשואה

  ח "אלפי ש

  68,768   67,488   -    בינואר  1יתרה ליום 

  תוספות במשך השנה

  -    35,890   71,820   רכישות ותוספות לנכסים קיימים

  גריעות במהלך השנה

  1,436   -    -    מימושים

  1,359   -    -    העברה לרכוש קבוע

  -    11,091   -    יציאה מאיחוד

  2,795   11,091   -    כ גריעות"סה

  1,515   4,043   )858(  התאמת שווי הוגן

  67,488   96,330   70,962   בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  ן להשקעה"מדידת השווי ההוגן של נדל  .ב

ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריכי שווי "נדל  
חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג 

ן "השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל. ן שהוערך"הנדל
וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים , ן שבבעלות החברה"ובמיקום דומה לזה של הנדל דומה

והם , באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם. העתידיים הצפויים מהנכס
אשר נקבע בהתחשב , מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים

תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון , ת בשוק המקרקעיןבתשואה המקובל
  .של ההכנסות הצפויות ממנו

  
  :הגורמים והשיקולים ששימשו בהערכות השווי, להלן פירוט ההנחות  

  
  בנכסים שהוערכו על פי גישת ההשוואה  )1  

  
מחירי , ייעודו, ממוקםרמת הפיתוח באזור בו הוא , שטחו, גילו ומצבו הפיזי, מיקום הנכס  

מצב הזכויות והמצב התכנוני של , ן ורמת הדרישה באותו אזור לנכסים מסוג דומה"שוק הנדל
ובנכסים מסחריים גם יחס ברוטו נטו , המצב הכלכלי בארץ ובעולם, הרקע המשפטי, הנכס
  .מקובל

  
  בנכסים שהוערכו על פי גישת ההכנסה  )2

  
     )וצעים משוקלליםעל בסיס ממ( 2013, בדצמבר 31ליום 

     
   110   ח"בשר "דמי שכירות ממוצעים למ

     
  7.81 % -ב הנכסתשואה על 

     
  2.52   % -ב שטחים פנויים להשכרה
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  )המשך( ן להשקעה"נדל  - :9 באור

  )המשך( ן להשקעה"מדידת השווי ההוגן של נדל  .ב
  

  :ן להשקעה"להלן מדרג השווי ההוגן של הנדל  
  
  

  2013, בדצמבר 31  
  כ"סה  3רמה   2רמה 

  ח  "אלפי ש

  -   167,292   167,292  
  
  

  ):במדרג השווי ההוגן 3רמה (ן להשקעה "התאמה בגין מדידת השווי ההוגן של נדל  
  
  

  סך הכל  מבני משרדים  מרכזי קניות

  ח  "אלפי ש

  67,488   67,488   -     2013, בינואר 1יתרה ליום 

  3,185   4,471   )1,286(   מדידה מחדש שהוכרה ברווח או הפסד 

  107,710   34   107,676   רכישות ותוספות לנכסים קיימים

  )11,091(   )11,091(   -    יציאה מאיחוד

  167,292   60,902   106,390   2013, בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  

, מקניון רננים ומקניון סביונים 10%חתמה החברה על הסכם לרכישת , 2013, בפברואר 12ביום   .ג  
מכספי תיק ביטוח החיים תלויי התשואה  6.67% -נרכשו באמצעות חברה מאוחדת ו 3.33%מתוכם 

  . ח"מיליוני ש 102 - כב הסתכםסכום הרכישה הכולל ). נוספים 30%קרן הפנסיה מבטחים רכשה (
  
  .ה.40ראה באור , להשקעהן "להתקשרויות המתייחסות לחכירה של נדל באשר  .ד
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   חייבים ויתרות חובה   -: 10באור 
  
  :ההרכב  .א

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  25,000   17,434   הוצאות מראש
  17,159   15,972   הכנסות לקבל

  4,944   90   מוסדות ורשויות ממשלתיות
  56,598   53,056   חברות קשורות 
  1,102   603   מקדמות לספקים

  38,165   20,513   חברות ביטוח ותווכני ביטוח
  47,386   33,078   סוכני ביטוח

  11,488   12,111   אחרים
  )37,119(  )26,856(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

  164,723   126,001   כ חייבים ויתרות חובה"סה
  

  
   :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ב

  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  35,141   37,119   בינואר  1יתרה ליום 
  1,978   )10,263(  שינוי בהפרשה 

  37,119   26,856   בדצמבר  31יתרה ליום 
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   היפרמיות לגבי   -: 11באור 
  
  :ההרכב  .א

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  585,294   504,018   *)פרמיות לגבייה 

  )12,232(  )8,685(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

  573,062   495,333   כ פרמיות לגבייה"סה

  409,560   356,309   כולל המחאות לגבייה והוראות קבע *) 
  
  
  :גיול  .ב

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  לגבייה שערכן לא נפגם פרמיות
  404,670   356,309   ללא פיגור

  :בפיגור 
  64,183   62,213   ימים 90 - מתחת ל  
  39,722   31,181   ימים 180 -ל 90בין   
  39,566   34,399   ימים 180מעל   

  548,141   484,102   כ פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם"סה

  24,921   11,231   פרמיות לגבייה שערכן נפגם

  573,062   495,333   כ פרמיות לגבייה"סה
      

    
  
  

  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה  .ג
  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  11,321   12,232   בינואר 1יתרה ליום 

  911   )1,664(  נזקף לרווח והפסד - שינוי בהפרשה בתקופה 

  -    )1,883(  יציאה מאיחוד

  12,232   8,685   בדצמבר  31יתרה ליום 
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   עבור חוזים תלויי תשואה השקעות פיננסיות  -: 12באור 
  

  :הנכסיםלהלן פירוט   .א
  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  -    70,962   ן להשקעה"נדל

  :השקעות פיננסיות

  4,400,618   5,623,375   נכסי חוב סחירים

  3,466,745   3,615,285   *)נכסי חוב שאינם סחירים 

  3,130,557   3,655,351   מניות

  2,066,723   2,462,574   **)השקעות פיננסיות אחרות 

  13,064,643   15,356,585   סך הכל השקעות פיננסיות

  619,096   753,834   מזומנים ושווי מזומנים

  88,843   96,971   אחר

  13,772,582   16,278,352   סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה

כולל נכסי חוב שאינם סחירים שנמדדו לפי עלות מופחתת *) 
  499,840   489,486   ))א.4.ו.2ראה באור (

  545,145   539,872   השווי ההוגן של נכסי החוב כאמור     
  

  .סיכונים בדבר ניהול) 6(38ראה באור  תשואהנכסים עבור חוזים תלויי החשיפה בגין  ןלעניי  
  

תעודות השתתפות בקרנות , השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל**)    
  .אופציות ומוצרים מובנים, חוזים עתידיים, נגזרים פיננסים, קרנות השקעה, נאמנות

  
   בחלוקה לרמותשווי הוגן של נכסים פיננסיים   .ב

  
הרמות השונות הוגדרו באופן . הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן

  :הבא
  

בשוק פעיל ) לא מתואמים(שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים  - 1רמה   -
  .למכשירים זהים  

    
שאינם , ישירים או בלתי ישירים, שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים -  2רמה   -

  .לעיל 1כלולים ברמה   
  
  .שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים   -   3רמה   -

  
  .ז.13ה באור רא, הפיננסייםלגבי השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן של הנכסים 

  
  2013, בדצמבר 31ליום  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח "אלפי ש

  :השקעות פיננסיות

  5,623,375   -    8,800   5,614,575   נכסי חוב סחירים

  3,125,799   9,036   3,116,763   -    נכסי חוב שאינם סחירים

  3,655,351   82,583   -    3,572,768   מניות 
  2,462,574   1,038,047   120,205   1,304,322   פיננסיות אחרותהשקעות 

  14,867,099   1,129,666   3,245,768   10,491,665   כ"סה
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  )המשך( עבור חוזים תלויי תשואה השקעות פיננסיות  -: 12באור 
  

  )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ב
  

  
  2012, בדצמבר 31ליום  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח "אלפי ש

  :השקעות פיננסיות

  4,400,618   -    1,775   4,398,843   נכסי חוב סחירים

  2,966,905   40,846   2,926,059   -    נכסי חוב שאינם סחירים

  3,130,557   98,773   -    3,031,784   מניות 
  2,066,723   933,464   45,265   1,087,994   השקעות פיננסיות אחרות

  12,564,803   1,073,083   2,973,099   8,518,621   כ"סה
  
  

   3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה   .ג
  

  
  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  ח "אלפי ש

  השקעות  נכסי חוב 

  פיננסיות  שאינם 
  כ"סה  אחרות  מניות  סחירים 

  933,464   98,773   40,846   2013, בינואר 1יתרה ליום 
 

1,073,083  
  25,291   21,057   3,335   899   סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד

  151,458   149,710   -    1,748   רכישות
  )86,075(  )66,536(  )19,539(  -    מכירות
  )6,961(  -    -    )6,961(  פדיונות

  2,822   700   14   2,108   3העברות אל רמה 
  )29,952(  )348(  -    )29,604(  3העברות מתוך רמה 

  1,038,047   82,583   9,036   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 
 

1,129,666  

לתקופה שלא מומשו ) הפסדים(סך הרווחים 
ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים 

  32,336   33,139   341   )1,144(  2013 ,בדצמבר 31המוחזקים נכון ליום 
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  )המשך( עבור חוזים תלויי תשואה השקעות פיננסיות  -: 12באור 
  
  )המשך( 3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה   .ג

  
  

  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  ח "אלפי ש

  השקעות  נכסי חוב 

  פיננסיות  שאינם 
  כ"סה  אחרות  מניות  סחירים 

  961,127   805,987   128,796   26,344   2012, בינואר 1יתרה ליום 
  34,484   44,829   )7,350(  )2,995(  שהוכרו ברווח והפסד) הפסדים(סך הרווחים 

  231,564   231,564   -    -    רכישות
  )150,726(  )148,916(  )1,810(  -    מכירות
  )11,211(  -    -    )11,211(  פדיונות

  41,332   -    245   41,087   3העברות אל רמה 
  )33,487(  -    )21,108(  )12,379(  3העברות מתוך רמה 

  933,464   98,773   40,846   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 
 

1,073,083  

לתקופה שלא מומשו ) הפסדים(סך הרווחים 
ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים 

  19,009   32,017   )6,015(  )6,993(  2012 ,בדצמבר 31נכון ליום 
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   השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  

  :ההרכב  .א
  

  2013,  בדצמבר 31ליום  
  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח

  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד  פירוט

  ח "אלפי ש  בסעיף

  3,083,941   -    3,001,952   81,989   ב  נכסי חוב סחירים
  5,327,826   5,327,826   -    -    ג  נכסי חוב שאינם סחירים

  188,631   -    172,458   16,173   ה  מניות
  482,349   -    409,344   73,005   ו  אחרות

  9,082,747   5,327,826   3,583,754   171,167   כ"סה
  

  
  2012,  בדצמבר 31ליום  

  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח

  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד  פירוט
  ח "אלפי ש  בסעיף

  3,875,764   -    3,571,672   304,092   ב  נכסי חוב סחירים
  5,549,883   5,549,883   -    -    ג  נכסי חוב שאינם סחירים

  244,529   -    228,481   16,048   ה  מניות
  449,569   -    345,172   104,397   ו  אחרות

  5,549,883   4,145,325   424,537   כ"סה
 

10,119,745  
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
   נכסי חוב סחירים  .ב
  

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  
  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  218,154   33,367   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,764,553   1,794,519   זמינות למכירה

  1,982,707   1,827,886   סך הכל אגרות חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  84,191   47,407   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,807,119   1,207,433   זמינים למכירה

  1,891,310   1,254,840   סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  הניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  1,747   1,215   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  3,875,764   3,083,941   סך הכל נכסי חוב סחירים

  46,289   35,734   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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   )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  נכסי חוב שאינם סחירים  .ג

  
  

  

  2013,  בדצמבר 31ליום  

  *)שווי הוגן   ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  3,071,607   2,473,575   ח מיועדות"אג

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה
  3,183,145   2,854,251   לרבות פקדונות בבנקים, מוצגים כהלוואות וחייבים

  6,254,752   5,327,826   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  100,299   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  

  
  

  

  2012,  בדצמבר 31ליום  

  *)שווי הוגן   ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  3,059,855   2,401,998   ח מיועדות"אג

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה
  3,452,092   3,147,659   לרבות פקדונות בבנקים, מוצגים כהלוואות וחייבים

  ניתנים להמרה

  226   226   נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  6,512,173   5,549,883   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  97,266   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  

  
  .להלן' ראה סעיף ז, לעניין שיעורי הריבית ששימשו לקביעת השווי ההוגן*)     
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
   פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב  .ד

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  
  אחוזים

  נכסי חוב סחירים
  :בסיס הצמדה

  2.47    1.66   צמוד מדד 
  2.65    2.16   שקלי

  4.78    4.53   ח"צמוד מט

  נכסי חוב שאינם סחירים
  :בסיס הצמדה

  5.47    5.13   צמוד מדד 
  2.92    2.29   שקלי

  6.32    5.66   ח"צמוד מט
  

  
  מניות  .ה

  
  

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  16,048   16,173   בעת ההכרה לראשונה 

  213,161   159,358   זמינות למכירה

  229,209   175,531   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  15,320   13,100   זמינות למכירה

  244,529   188,631   סך הכל מניות 

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  58,390   27,930   )במצטבר(והפסד  
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  אחרות  .ו

  
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  47,109   25,538   בעת ההכרה לראשונה 

  218,324   268,916   זמינות למכירה
  394   3,997   *)מכשירים נגזרים 

  265,827   298,451   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינן סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  36,844   27,480   בעת ההכרה לראשונה 

  126,848   140,428   למכירהזמינות 
  20,050   15,990   *)מכשירים נגזרים 

  183,742   183,898   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  449,569   482,349   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  26,916   21,896   )במצטבר(והפסד  

  
  

תעודות השתתפות בקרנות , השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל
  .מוצרים מובניםואופציות , חוזים עתידיים, נגזרים פיננסים, קרנות השקעה, נאמנות

  
  .להלן 2.ד.40ראה באור , לעניין התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה

  
 הפיננסיות המוצג במונחי דלתא של העסקאות , נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה  *)

  :שנעשו לתאריך הדוח הכספי
    

  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  1   21   מניות

  )363,493(   )396,752(   מטבע חוץ

  )145,728(  )159,218(  ריבית

  21,288   38,895   מדדי מניות
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  

  ששימשו בקביעת השווי ההוגן השיטות וההנחות  .ז  
  

  נכסי חוב שאינם סחירים  )1  
  

נקבע על ידי , השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים
  :נקבע כדלהלןהשווי , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. מחירי השוק בתאריך הדיווח

  
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי 

 ,ניתן לצרכי באור בלבדשלהם אשר מידע לגבי השווי ההוגן  ,חוב פיננסים שאינם סחירים
ההיוון מתבססים  שיעורי. נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם

כפי  ,ותבעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני
  . ע בתל אביב"שנמדדו בבורסה לני

  
 ,זכתה במכרזששיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה ציטוטי המחירים ו

ריבית  שיעורילהקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ו, שפורסם על ידי משרד האוצר
קבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים  מספקת, 2011, במרס 20החל מיום . לגופים מוסדיים

מודל מרווח  -להלן (ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים  שיעוריו
מודל . שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדייםקבוצת  הפסיקהמאותו מועד ). הוגן

בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר  מרווח הוגן
של נכסי החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם פדיון לעשירונים בהתאם לתשואה ל
  .הנפקות בשוק הלא סחיר/ת הסיכון הנגזרת ממחירי עסקאותיעשירונים וזאת בהתאם לפרמי

        
אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת  ,העליוןבעקבות פסק דין של בית המשפט 

שערי "הודיע משרד האוצר שקבוצת  2012, באוקטובר 15ביום . פורסם מכרז חדש ,מרווח הוגן
הקבוצה הזוכה תהיה אחראית על המתודולוגיה לקביעת מחירים . זכתה במכרז האמור" ריבית

בשלב זה אין ביכולת  .א סחיריםריבית להיוון תזרימי המזומנים של נכסי חוב ל שיעוריו
להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא  חברהה

  .סחירים והאם תהיה השפעה כאמור
  

מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת , שפרסם משרד האוצר למכתבבהתאם 
ועד מדויק יפורסם לכל המאוחר כאשר מ, 2014יהיה לא לפני חודש אפריל , שערי ריבית

  .שלושים יום לפני מועד המעבר
  

  :להלן שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים  
  

  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  באחוזים

  *):דירוג   עבור נכסי חוב שאינם סחירים בארץ לפי
AA 1.2   1.0   ומעלה  
BBB  עדA   4.0   3.4  

  BBB    30.0   37.8 -נמוך מ

  12.5   8.7   לא מדורג
  

. ודירוג פנימי" מדרוג", "מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   )*
כל דירוג כולל . נתוני חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים

  +.Aועד  - Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, בתוכו את כל הטווחים
  
  

  סחירות מניות לא  )2
  

באמצעות על ידי מעריך שווי חיצוני השווי ההוגן של ההשקעה במניות לא סחירות הוערך   
  .DCFמודל 
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13 באור
  

  )המשך( ששימשו בקביעת השווי ההוגן השיטות וההנחות  .ז  
  

  נגזרים  )3
  

הנקוב  FORWARD - השווי ההוגן של חוזי אקדמה נאמד על בסיס היוון ההפרש בין מחיר ה    
תוך , הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפידיון FORWARD - בחוזה לבין מחיר ה

השווי ההוגן של כתבי אופציות נקבע בהתאם למודל בלק . שימוש בשיעורי ריבית מתאימים
ים להחלפות ריבית ומטבע נאמד על בסיס מודל כלכלי המבוסס השווי ההוגן של חוז. ושולס

על היוון אומדן תזרימי המזומנים העתידיים תוך שימוש בשיעורי ריבית אשר נקבעים על ידי 
השווי ההוגן של מכשירים מורכבים נקבע על פי . חברה המספקת ציטוטים של שערי ריבית

  .ציטוט
  
  קרנות השקעה  )4

  
בהתבסס על הדוחות ) .N.A.V(קרנות ההשקעה נקבע על פי ערך נכסי נקי השווי ההוגן של     

  .הכספיים של הקרנות
      

  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ח
  

חייבים ויתרות חובה ונכסי מיסים , לקוחות, פרמיות לגביה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים
  .תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם, שוטפים

  
  2013, בדצמבר 31ליום 

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 
  ח"אלפי ש

  3,083,941   -    2,809   3,081,132   נכסי חוב סחירים
  188,631   13,100   -    175,531   מניות 
  482,349   167,832   16,066   298,451   אחרות

  3,754,921   180,932   18,875   3,555,114   כ"סה

נכסי חוב שאינם סחירים אשר ניתן 
  6,254,752   25,049   6,229,703   -    )לעיל' סעיף ג(גילוי לשוויים ההוגן 

    
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח"אלפי ש

  3,875,764   -    2,143   3,873,621   נכסי חוב סחירים
  244,529   15,320   -    229,209   מניות 
  449,569   164,124   19,618   265,827   אחרות

  4,569,862   179,444   21,761   4,368,657   כ"סה
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13 באור
  

  )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ח
  

   3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה 
 

  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
  והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  כ"סה  אחרות  מניות

  179,444   164,124   15,320   2013, בינואר 1יתרה ליום 

  )1,481(  )1,140(  )341(  הפסדים שהוכרו ברווח והפסדהסך 
  5,778   7,664   )1,886(  שהוכרו ברווח כולל אחר) הפסדים(סך הרווחים 

  17,008   17,008   -   רכישות
  )5,369(  )5,336(  )33(  מכירות

  438   398   40   3העברות אל רמה 
  )91(  )91(  -   3העברות מתוך רמה 

  )14,795(  )14,795(  -   יציאה מאיחוד

  180,932   167,832   13,100   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

ההפסדים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד סך 
  )398(  )56(  )342(  2013 ,בדצמבר 31בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

  
  

    
  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
  והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  כ"סה  אחרות  מניות

  170,012   157,727   12,285   2012, בינואר 1יתרה ליום 

  13,243   13,265   )22(  שהוכרו ברווח והפסד) הפסדים(סך הרווחים 
  )1,693(  )3,084(  1,391   שהוכרו ברווח כולל אחר) הפסדים(סך הרווחים 

  36,001   32,100   3,901   רכישות
  )12,798(  )12,769(  )29(  מכירות
  )23,115(  )23,115(  -   פדיונות

  )2,206(  -   )2,206(  3העברות מתוך רמה 

  179,444   164,124   15,320   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

סך ההפסדים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד 
  )2,829(  )2,815(  )14(  2012 ,בדצמבר 31בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 
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  )המשך( אחרות השקעות פיננסיות   -: 13 באור
  

      :גיול השקעות בנכסי חוב פיננסיים לא סחירים  .ט  
  

      

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח "אלפי ש
  :נכסי חוב שערכם לא נפגם

  5,508,140   5,305,580   ללא פיגור

  (*):בפיגור 
  13,870   1,999   ימים 90 - מתחת ל  
  2,847   256   ימים 180 -ל 90בין   
  3,579   1,271   ימים 180מעל   

  5,528,436   5,309,106   כ נכסי חוב שערכם לא נפגם"סה

  :נכסי חוב שערכם נפגם

  118,713   119,019   ברוטו, נכסים שערכם נפגם
  )97,266(  )100,299(  הפרשה להפסד

  21,447   18,720   נטו, נכסי חוב שערכם נפגם

  5,549,883   5,327,826   סך הכל נכסי חוב לא סחירים
  

  .משכנתאהלוואות או /בעיקר הלוואות על פוליסות שכנגדן קיימים ערכי פדיון מלאים ו  (*)
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 14באור 
  

  :עבור חוזים תלויי תשואה  .א
  

  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  266,387   453,523   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

  352,709   300,311   פקדונות לזמן קצר

  619,096   753,834   מזומנים ושווי מזומנים
  

ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית  דיווחה תאריךהמזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ל
  .)1.83% -ל 1.75%בין  -אשתקד ( 0.89% -ל 0.75%הנעה בין בגין הפקדות בנקאיות יומיות 

  
. פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים

  .)2.1% -אשתקד ( 0.97%הפקדונות נושאים ריבית בשיעור ממוצע של 
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  )המשך( מזומנים ושווי מזומנים  -: 14באור 
  

  :םאחרי  .ב
  

  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  :מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
  195,265   274,508   ח"בש

  26,215   12,573   בדולר 
  12,089   1,747   ח אחר"במט

 288,828   233,569  

  66,520   76,741   ח"בש -פקדונות לזמן קצר 

  300,089   365,569   מזומנים ושווי מזומנים
  

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית 
  ).1.83% - ל 1.75%בין  -אשתקד (  0.89% -ל 0.75%בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין 

  
. פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים

  ).2.1% - אשתקד( 0.97%נושאים ריבית בשיעור ממוצע של נות הפקדו
  

    .ה.2.38 ראה באור, באשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן קצר
  

  ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  הרכב הון המניות  .א

  

  2013 -ו 2012,  בדצמבר 31לימים 

  מונפק ונפרע  רשום

  ח "אלפי ש

  230,869   300,000   א"כ. נ.ח ע"ש 1בנות מניות רגילות 
  
  
  הון המניותב תנועהה  .ב
      

  מספר מניות
  באלפים

  230,868   2012,  בינואר 1יתרה ליום 
  1   *) הנפקת הון מניות

  230,869   2013, בדצמבר 31 - ו 2012,  בדצמבר 31יתרה לימים 
  

  ח כל אחת "ש 1מניות רגילות בנות  1,251החברה לחברה האם הנפיקה  2012בחודש אוגוסט   ) *      
  .ח"מיליוני ש 8.8תמורת       

  
  זכויות הנלוות למניות  . ג
  

זכויות בפירוק החברה , זכות לדיבידנד, הצבעה באסיפה הכלליתזכויות למחזיקי המניות הרגילות 
  .וזכות למינוי הדירקטורים בחברה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  דיבידנד  .ד

  
ח לכל "ש 0.43המהווה , ח"שאלפי  100,000 של חילקה החברה דיבידנד בסך 2011 ,במאי 29ביום 

  .רך נקובח ע"ש 1מניה בת 
ח לכל "ש 2.69המהווה , ח"אלפי ש 621,354חילקה החברה דיבידנד בסך של  2012 ,בפברואר 15יום ב

  .)עילל .1.ב.1ראה ביאור ( ערך נקובח "ש 1מניה בת 
ח לכל "ש 1.55המהווה , ח"אלפי ש 359,088חילקה החברה דיבידנד בסך של  2013 ,בינואר 31יום ב

  ). לעיל. 3.ב.1ראה ביאור (ח ערך נקוב "ש 1מניה בת 
ח לכל מניה "ש 0.22המהווה , ח"שאלפי  50,000חילקה החברה דיבידנד בסך של , 2013, במאי 1ביום 

  .ח ערך נקוב"ש 1בת 
  
  קרנות הון אחרות  .ה
  

  :מיוחס לבעלי מניות החברה - 2012 - ו 2013, בדצמבר 31לימים ההרכב 
  

  ח "אלפי ש

  6,169   )ל החברה"מנכ- לשעבר(ר דירקטוריון החברה "הטבת מס בגין הענקת מניות ליו
  865   עסקה עם בעל שליטה

  7,034   2013, בדצמבר 31 - ו 2012, בדצמבר 31יתרה לימים 
  
  שאינן מקנות שליטהזכויות   .ו
  

  :על המצב הכספי המאוחדים דוחותב שאינן מקנות שליטההרכב זכויות   
  

  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  1,738   1,551   החלק בשווי המאזני
  
  
  ניהול ודרישות הון  .ז
  

להמשיך את  מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה  .1
וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית  ,שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה על מנת פעילותה
  .המפקח ידי-עללדרישות הון הנקבעות  הכפופהחברה . עתידית

  
נדרשת החברה  ,)להלן 5כהגדרתה בסעיף ( Solvency IIכחלק מתהליך יישומה של הדירקטיבה   

ונים להם היא חשופה ולקבוע הון אשר לדעתה יהווה לבצע תהליך הערכה עצמית של הסיכ
ון כפי את דרישת הה) הון יעד(הגדירה כהון עצמי נדרש החברה . לסיכונים אלוכרית ביטחון 

ובלבד שלא יפחת מתקנות ההון , 2013שנדרשה על ידי הדירקטיבה והוגשה למפקח בינואר 
וכי , עליו שהחברה תשאף לשמור אלא בהון יעד, מובהר כי אין מדובר בהון מחייב.  העצמי

החברה , נכון לתאריך הדיווח .אין ודאות כי החברה תעמוד בהון יעד זה בכל נקודת זמן
    .עומדת בהון היעד שנקבע

  
  .ההוןההון הנדרש והקיים של החברה נקבע בהתאם לתקנות     
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ז
  

  :והנחיות המפקחההון להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות   .2
  

  בדצמבר 31ליום  

2013  2012   

  ח "אלפי ש

  2,107,478   1,970,394   )1א(הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח 

  : הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

  1,648,421   1,482,693   הון ראשוני בסיסי

  266,912   271,701   )ב(הון ראשוני מורכב 

  1,915,333   1,754,394   סך הכל הון ראשוני

  201,654   205,616   )ג(הון משני מורכב 

  407,682   304,265   )ד(הון משני נחות 

  2,524,669   2,264,275   סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון  

  417,191   293,881   (*)עודף 

  
  

  :פעולה הונית לאחר תאריך הדיווח
השקעה בחברת ביטוח מאוחדת שחולקה כדיבידנד בעין בניכוי   

  )89,822(   -   דרישת ההון בגין השקעה זו 
  

  327,369   293,881   עודף בהתחשב בדיבידנד שחולק

  

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם 
  18,317   18,015   ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים לחלוקה , להוראות המפקח

  :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין  )1א(

  283,625   293,025   פעילות בביטוח כללי

  7,712   7,945   פעילות בביטוח סיעודי

  141,358   141,358   יוצאים מן הכלל בביטוח חייםסיכונים 

  681,895   767,662   הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות אישפוז

  3,822   3,844   דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה

  36,165   37,957   נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון

  262,904   -   השקעה בחברת ביטוח מאוחדת

  392,368   398,981   נכסי השקעה ונכסים אחרים

  136,706   139,480   סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי

  138,813   146,209   סיכונים תפעוליים

  22,110   33,933   ערבויות

  2,107,478   1,970,394   הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח

  
חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח , הכלליות בחוק החברותמלבד הדרישות   (*) 

  .כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ז
  

 .ההון והנחיות המפקחבהתאם לתקנות  החברהלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של   .  2  
  )המשך(

  
 .ד.25ראה באור  ,האםלפרטים בדבר הון ראשוני מורכב שהנפיקה החברה לחברה   )ב(  

  .להלן
  
ראה , לפרטים בדבר הנפקת כתבי התחייבות נדחים המהווים הון משני מורכב בחברה  )ג(

  ).5( .ג 25באור 
  
ומהווים הון  2009, בדצמבר 31הונפקו עד ליום  אשר, כתבי התחייבות נדחים בחברה  )ד(

  .  משני נחות
  

  הרכב ההון של מבטח  .3  
  

וכן , כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח קובע, 2011מחודש אוגוסט , המפקח חוזר
  :כדלהלן, מסגרת עקרונות להכרה ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים

  
, )בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה(כולל הון ראשוני בסיסי  -  הון ראשוני  )1

מכשירי . הון ראשוני מורכב ומכשירי  שטרי הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות
מכשירים פיננסים שהינם זמינים לספוג את הפסדי  יםההון הראשוני המורכב כולל

לומי קרן ופרעונם נדחה בפני כל המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תש
קרן  )הון עצמי מוכר קיים נמוך מהנדרש(ובנסיבות מסויימות  התחייבויות המבטח

מועד הפרעון הראשון של מכשירים אלה  .למניות רגילות המכשיר תמחק או תומר
כמוקדם , שנים 49יבוא לאחר פרעון ההתחייבויות הביטוחיות המאוחרות ביותר או 

  .שנים ממועד ההנפקה 10א קודם לתום אך ל, שביניהם
  

ם שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח יכולל מכשירים פיננסי - הון משני  )2
ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני , באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית

מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה . הון ראשוני
ממוצע משוקלל של התקופות לפרעון ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת  המשקפת
  . שנים ממועד ההנפקה 8אך לא קודם לתום , שנים כמוקדם שביניהם 20או , שנתיים

  
ים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח יכולל מכשירים פיננס - הון שלישוני  )3

נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני  ושפרעונם, באמצעות דחיית תשלומי קרן בלבד
. )אם כי ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני אחר או הון שלישוני( הון ראשוני

שנים מיום  5מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינו מוקדם לתום 
  .הנפקתו

  
ללא חלק , התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה, לעניין זה

  .בניכוי חלקם של מבטחי משנהץ ו"ח ח"ההתחייבויות המגובה במלואו באג
  

ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים ומכשירים הכלולים ברבדים השונים 
  :בשיעורים הבאים

  
מסך  60%-הון הראשוני לא יפחת מרכיבי ומכשירי הון הנכללים ב הכולל של  םשיעור  .א

 . ההון העצמי של המבטח
- הון הראשוני הבסיסי לא יפחת מב רכיבי ומכשירי הון הנכללים הכולל של םשיעור  .ב

 .מסך ההון הראשוני 70%
  .מסך ההון הראשוני 20%שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על   .ג
מסך  15%הון השלישוני לא יעלה על י הון הנכללים ברכיבי ומכשירהכולל של  םשיעור  .ד

  . ההון העצמי של מבטח
  

 ,בספטמבר 30כולל הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום  החוזר
עליו יודיע בישראל במועד , להלן 5כהגדרתה בסעיף , יישומה של הדירקטיבהועד למועד  2011

  .יכנסו לתוקף בהדרגה החוזרהמפקח לפיה הוראות 
  

    
  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים  באורים לדוחות הכספיים

  
 

 84

  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ז
  

  )המשך( הרכב ההון של מבטח  .3
    

" הון משני נחות"כי שיעורם הכולל של מכשירי הון הנכללים בהשעה כמו כן נקבע בהוראת 
  :נחות מוגדר כסך הרכיבים הבאים משניהון  .מההון הבסיסי 50%לא יעלה על 

  
, בין שניתנים להמרה במניות ובין שלא ניתנים להמרה במניות, כתבי התחייבות נדחים  )1(

ותקופת פרעונם בעוד שנתיים לפחות לאחר , שנים לפחות 5שהונפקו לתקופה של 
  ;ובלבד שלא הוצאו לבעל שליטה, תאריך הדוח

  
אך , עלי שליטה והם צמודים למדד לכל היותרכתבי התחייבות נדחים שהונפקו לב  )2(

   .אינם נושאים ריבית ושמועד הפרעון שלהם לא פחות משנתיים לאחר תאריך הדוח
  

  :בנוסף להוראת השעה כולל החוזר הוראות מעבר כדלהלן
  

הסופי  יוכר עד למועד פרעונו 2009, בדצמבר 31הונפק עד ליום  אשר נחות משני הון  .א
 .בתנאים בהם הוכר עד לפרסום חוזר זה

 של יישומה עם יוכר לאואילך  2010, בינואר 1הונפק מיום  אשר נחות משני הון  .ב
 .המוקדם לפי, 2013 ,בינואר 31 מיום או בישראל הדירקטיבה

 ,בינואר 1 מיום הונפקו אשר מורכב ושלישוני מורכב משני, מורכב ראשוני הון מכשירי  .ג
 בהם בתנאים הסופי פירעונם למועד עד יוכרו, המפקחידי -על אושרו ואשר ואילך 2010

 . ובהתאם למגבלות השיעורים החלים על הרבדים השונים הונפקו
אשר יונפקו ממועד תחילתו , משני מורכב ושלישוני מורכב, הון ראשוני מורכב מכשירי  .ד

יוכרו במלואם עם יישומה של הדירקטיבה בישראל , בתנאים הקבועים בו החוזרשל 
 . עד למועד פרעונם

    
 - להלן (פרסם המפקח מכתב בדבר חלוקת דיבידנד על ידי חברות ביטוח  2011בחודש דצמבר   .4

וקובע כי המפקח לא יאשר חלוקת  2010המכתב מהווה עדכון להבהרה מחודש מרס ). המכתב
למבטח יחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש , לאחר ביצוע החלוקה, דיבידנד אלא אם

תחזית רווח שנתית של המבטח : וכן מותנה בהגשת כל אלה, לפחות 105%בשיעור של 
תכנית שרות חוב מעודכנת ומאושרת בידי , לשנתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד

תכנית , חזיקה בחברת הביטוחדירקטוריון חברת הביטוח ודירקטוריון חברת ההחזקות המ
פעולה להשלמת הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון 

נקבע כי הודעה על חלוקת דיבידנד , כמו כן. חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד
אם לאחר ביצעו החלוקה למבטח יחס הון עצמי , תחשב כאילו קיבלה את אישור המפקח

וכל המסמכים המפורטים במכתב נמסרו  115%וכר להון עצמי נדרש בשיעור העולה על מ
  .למפקח לא יאוחר מעשרה ימי עסקים לאחר מועד החלוקה

  
    

 -להלן ( Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  2007, ביולי 10ביום   .5
של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף "). הדירקטיבה"

  . הפרעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד
  

 .דרישות איכותיות ודרישות גילוי, דרישות כמותיות: הדירקטיבה מבוססת על שלושה נדבכים
  .בתהליך יישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעו החברה החלה

  
 - להלן (סכון במשרד האוצר יהביטוח והח, שוק ההון פרסם אגף 2012בחודש ספטמבר 

האגף  ,בהתאם למכתב"). המכתב" - להלן (מכתב בעניין משטר כושר פירעון ישראלי ") האגף"
וזאת עקב אי וודאות  Solvency IIמתכוון לפתח משטר כושר פרעון מבוסס סיכונים ברוח 

  .בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה באירופה
  

 2014עד  2012להגיש לאגף בשנים  דרשנהיתנוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח המכתב   
שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך 

). תוספת הון(ת ועל דרישות הון נוספ, ולאחר הסדרת סמכויותיו 2015שנת  במהלך, יחליט
הממשל התאגידי  יתבססו על דיווחי החברות ועל איכותהחלטות הממונה על תוספת הון 

  .וניהול הסיכונים בחברה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ז
  

לצורך  IFRS -פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה  2008בחודש יוני   .6
מטרת החוזר הייתה לקבוע הוראות . חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח

לרבות חברות ביטוח (לעניין אופן יישום תקנות ההון לגבי השקעות בחברות מוחזקות 
על פי החוזר דרישות ההון לפי תקנות ההון ). וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח

ההשקעה , לצורך חישוב ההון המוכר לפי תקנות ההון. דוחות סולויוסיפו להיות מבוססות על 
של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת וכן בחברות מוחזקות אחרות 

  .תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלא
  

דוחות הכספיים הנפרדים של החברה תמצית נתונים המתייחסים ללגבי ההון העצמי הכלול ב  
  . לדוחות כספיים אלו' אראה נספח , בהתאם להוראות החוזר האמור") וסול" -להלן (

  
  
  

  
   בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה תהתחייבויו   -: 16באור 

  
  

  בדצמבר 31 

2013  2012  2013  2012  2013  2012  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח "אלפי ש

  :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח

  4,848,842   5,013,858   96,332   102,241   4,945,174   5,116,099   חוזי ביטוח 
  6,080   5,444   -    -    6,080   5,444   חוזי השקעה 

 5,121,543   4,951,254   102,241   96,332   5,019,302   4,854,922  

  בניכוי סכומים המופקדים 
  בחברה במסגרת תוכנית  
  הטבה מוגדרת לעובדי  
  )10,021(  )8,584(  -    -    )10,021(  )8,584(  הקבוצה 

סך הכל ביטוח חיים וחיסכון ארוך 
  4,844,901   5,010,718   96,332   102,241   4,941,233   5,112,959   טווח

חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח 
  432,204   478,622   374,265   309,784   806,469   788,406   בריאות

הכלולים במגזר ביטוח חוזי ביטוח 
  3,719,413   2,703,056   1,006,775   914,339   4,726,188   3,617,395   כללי

כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה
  9,518,760   וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

 
10,473,890   1,326,364   1,477,372   8,192,396   8,996,518  
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  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואההתחייבויות    -: 17באור 
  
  

  בדצמבר 31 
2013  2012  2013  2012  2013  2012  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו
  ח "באלפי ש

  :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח

  חוזי ביטוח  
 

14,157,987  
 

12,383,132   36,079   33,295  
 

14,121,908  
 

12,349,837  

  1,345,018   2,035,131   -    -    1,345,018   2,035,131   חוזי השקעה  
 

16,193,118  
 

13,728,150   36,079   33,295  
 

16,157,039  
 

13,694,855  

  בניכוי סכומים המופקדים 
  בחברה במסגרת תוכנית  
  הטבה מוגדרת לעובדי  
  )61,952(  )64,006(  -    -    )61,952(  )64,006(  הקבוצה 

  סך הכל ביטוח חיים וחיסכון 
  ארוך טווח   

 
16,129,112  

 
13,666,198   36,079   33,295  

 
16,093,033  

 
13,632,903  

  11,077   13,149   47,800   44,390   58,877   57,539   חוזי ביטוח הכלולים במגזר בריאות

  כ התחייבויות בגין חוזי "סה
  ביטוח וחוזי השקעה תלויי  
  תשואה 

 
16,186,651  

 
13,725,075   80,469   81,095  

 
16,106,182  

 
13,643,980  

  
  

בחוזי ביטוח תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים או צמודים לתשואה שמניבות 
ביטוח  תוכניות, בין היתר, חוזים אלה כוללים. השקעות מסויימות של החברה בניכוי דמי ניהול

מאלוס לפי תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות המשתתפות /מחייבות את המבוטח בבונוס/המזכות
בחוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המבוטח אינם . ברווחי השקעה של החברה

  . צעה החברהיתלויים ברווח או ההפסד מההשקעות שב
  

כך שישנן , ין חוזים שאינם תלויי תשואה נעשית ברמת הכיסוי הבודדההבחנה בין חוזים תלויי תשואה לב
 .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   -: 18באור 
  
  :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים  . 1'א
  

  בדצמבר 31 
2013  2012  2013  2012  2013  2012  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו
  ח  "אלפי ש

  ענף רכב חובה 
  297,435   195,903   -    -    297,435   195,903   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  217,739   159,459   11,118   13,822   228,857   173,281   )צבירה(הוצאות עודף הכנסות על 
  1,879,391   1,259,824   176,573   74,370   2,055,964   1,334,194   תביעות תלויות

  2,394,565   1,615,186   187,691   88,192   2,582,256   1,703,378   ) להלן 4'ג - ו 3'ראה ג(סך ענף רכב חובה 
  ענפי חבויות 

  72,194   75,788   49,219   59,162   121,413   134,950   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
  100,567   78,430   154,659   141,832   255,226   220,262   )צבירה(עודף הכנסות על הוצאות 

  1,863   5,416   -    )1,091(  1,863   4,325   הפרשה לפרמיה  בחסר 
  493,362   479,068   189,589   204,640   682,951   683,708   תביעות תלויות
  667,986   638,702   393,467   404,543   1,061,453   1,043,245   סך ענפי חבויות

 2'ג - ו 1'ראה ג(סך בענפי רכב חובה וחבויות 
  3,062,551   2,253,888   581,158   492,735   3,643,709   2,746,623   ) להלן

  ואחריםענפי רכוש 
  427,495   311,425   210,519   215,271   638,014   526,696   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  22,676   2,844   3,308   )2,844(  25,984   -    הפרשה לפרמייה בחסר
  206,691   134,899   211,790   209,177   418,481   344,076   תביעות תלויות

  656,862   449,168   425,617   421,604   1,082,479   870,772   )להלן' ראה ב(סך ענפי רכוש ואחרים 
  כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח"סה

  3,719,413   2,703,056   1,006,775   914,339   4,726,188   3,617,395   הכלולים במגזר ביטוח כללי 
  :הוצאות רכישה נדחות

  27,884   16,270   -    -    27,884   16,270   ענף רכב חובה
  16,019   15,510   10,577   11,518   26,596   27,028   ענפי חבויות

  106,982   74,425   52,012   51,739   158,994   126,164   ענפי רכוש ואחרים

  150,885   106,205   62,589   63,257   213,474   169,462   הכל הוצאות רכישה נדחות-סך
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי

  :בניכוי הוצאות רכישה נדחות 
  2,366,681   1,598,916   187,691   88,192   2,554,372   1,687,108   ענף רכב חובה 
  651,967   623,192   382,890   393,025   1,034,857   1,016,217   ענפי חבויות

  549,880   374,743   373,605   369,865   923,485   744,608   ענפי רכוש ואחרים 
 3,447,933   4,512,714   851,082   944,186   2,596,851   3,568,528  
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  :התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן  . 2'א
  

  
  בדצמבר 31 

2013  2012  2013  2012  2013  2012  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש
  :הערכות אקטואריות

  2,451,443   -   494,724   -   2,946,167   -   אברהם לוונגליק' דר
  -   1,824,039   -   407,505   -   2,231,544   נעמה חשמונאי' גב

  93,849   -   16,343   -   110,192   -   מר ניר הרמתי

  2,545,292   1,824,039   511,067   407,505   3,056,359   2,231,544   אקטואריותכ הערכות "סה

  הפרשות על בסיס הערכות 
  :אחרות 

  הערכת מחלקת
  תביעות בגין התביעות 
  58,691   58,011   70,193   76,748   128,884   134,759   התלויות הידועות 

  הפרשה לפרמיה שטרם
  797,124   583,117   259,738   274,432   1,056,862   857,549   הורווחה 

  עודף הכנסות על הוצאות
  318,306   237,889   165,777   155,654   484,083   393,543   )צבירה( 

  כ ההתחייבויות בגין"סה
  חוזי ביטוח הכלולים 
  3,719,413   2,703,056   1,006,775   914,339   4,726,188   3,617,395   במגזר ביטוח כללי 
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  
  :בניכוי הוצאות רכישה נדחות, תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  . 'ב

  
  ענפי רכב חובה וחבויות  .1

  
  בדצמבר 31 

2013  2012  2013  2012  2013  2012  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  2,887,306   3,018,648   528,675   570,581   3,415,981   3,589,229   יתרה לתחילת השנה 

  עלות התביעות המצטברת
  657,667   534,851   71,817   70,791   729,484   605,642   בגין שנת חיתום שוטפת 

  שינוי ביתרות לתחילת שנה
  41,621   42,056   7,672   9,480   49,293   51,536   כתוצאה מהצמדה למדד  

  שינוי באומדן עלות התביעות
  המצטברת בגין שנות  
  )71,467(  )19,905(  )4,641(  )19,425(  )76,108(  )39,330(  חיתום קודמות 

  סך השינוי בעלות התביעות
  627,821   557,002   74,848   60,846   702,669   617,848   המצטברת 

  תשלומים לישוב תביעות
  :במהלך השנה 

  7,584   7,062   1,660   1,162   9,244   8,224   בגין שנת חיתום שוטפת
  495,612   419,943   42,374   58,712   537,986   478,655   בגין שנות חיתום קודמות

  503,196   427,005   44,034   59,874   547,230   486,879   סך תשלומים לתקופה

  74,422   49,195   43,820   42,368   118,242   91,563   צבירה בגין שנת חיתום שוטפת
  צבירה שנזקפה לרווח בגין

  )155,838(  )124,209(  )47,450(  )60,452(  )203,288(  )184,661(  שנת החיתום ששוחררה 
  84,932   74,134   14,722   13,021   99,654   87,155   יתרת השינוי בצבירה

  3,516   )880(  11,092   )5,063(  14,608   )5,943(  סך שינוי בצבירה לתקופה

  3,201   -   -   -   3,201   -   שינוי עקב צירוף עסקים 

  -   )925,657(  -   )85,273(  -   )1,010,930(  יציאה מאיחוד

  3,018,648   2,222,108   570,581   481,217   3,589,229   2,703,325   יתרה לסוף השנה 

פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי , צבירה, הפרשה לפרמיה בחסר, תביעות תלויות: יתרות הפתיחה והסגירה כוללות  .1
  .הוצאות רכישה נדחות

פרמיה , הפרשה לפרמיה בחסר, )ללא צבירה( יתרת תביעות תלויות: הינה) Ultimate(התביעות המצטברת עלות   .2
כולל הוצאות ישירות ועקיפות  התביעות תוספת סך תשלומישטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות ב

  .לישוב תביעות

  .בייחוס לשנות החיתום) הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות   .3
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  
בניכוי הוצאות רכישה נדחות , בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כלליתנועה   . 'ב

  :)המשך(
  
  ענפי רכוש ואחרים  .2

  
  בדצמבר 31 

2013  2012  2013  2012  2013  2012  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  513,200   549,880   380,545   373,605   893,745   923,485   יתרה לתחילת השנה

  עלות התביעות המצטברת
  683,856   503,885   313,822   327,531   997,678   831,416   בגין שנת חיתום שוטפת 

  שינוי בעלות התביעות
  המצטברות בגין אירועים 
  27,017   )2,897(  )3,263(  )736(  23,754   )3,633(  שקדמו לשנת הדוח 

 827,783   1,021,432   326,795   310,559   500,988   710,873  

  תשלומים לישוב תביעות
  :במהלך השנה 

  520,233   368,350   211,304   197,856   731,537   566,206   בגין אירועים של שנת הדוח
  בגין אירועים שקדמו לשנת

  173,796   134,979   120,579   121,587   294,375   256,566   הדוח  

  694,029   503,329   331,883   319,443   1,025,912   822,772   סך תשלומים

  שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם
  נטו מהוצאות, הורווחה 
  20,902   51,929   15,574   18,031   36,476   69,960   רכישה נדחות  

  )1,066(  )18,919(  )1,190(  )7,066(  )2,256(  )25,985(  שינוי בהפרשה לפרמיה בחסר

  -   )205,806(  -   )22,057(  -   )227,863(  יציאה מאיחוד

  549,880   374,743   373,605   369,865   923,485   744,608   יתרה לסוף השנה

פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי , תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר: תוהסגירה כוללויתרות הפתיחה   .1
  .הוצאות רכישה נדחות

בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת  םבגין אירועי עלות התביעות המצטברת  .2
   .הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות לרבות בתקופת הדוח סך תשלומי התביעות

תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח ובתוספת השינוי   .3
  .עים שקדמו לשנת הדוחביתרת תביעות תלויות בגין אירו

) הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן   .4
  .בייחוס לשנות הנזק
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  : 2013, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות, ברוטו, הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות בדיקת התפתחות  . 1'ג
  

  כ"סה  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  שנת חיתום
  *)  2013ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :השנהבסוף ) מצטבר(תביעות ששולמו 
  8,211   8,162   8,674   8,998   11,759   12,906   14,415   14,257   13,161   9,864   לאחר שנה ראשונה

  53,163   51,750   51,596   63,640   78,026   179,872   89,697   84,386   68,047   לאחר שנתיים 
  115,590   126,791   143,350   157,437   257,998   166,294   162,743   142,481   לאחר שלוש שנים 
  204,897   201,812   223,089   331,028   236,308   238,386   203,431   לאחר ארבע שנים 
  265,857   279,773   405,196   319,725   310,915   256,372   לאחר חמש שנים 
  331,362   470,150   371,979   371,262   304,446   לאחר שש שנים 

  532,553   418,641   429,739   332,630   לאחר שבע שנים 
  454,857   468,713   361,253   לאחר שמונה שנים
  496,201   379,239   לאחר תשע שנים
  393,458   לאחר עשר שנים

  :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  663,618   605,191   562,121   559,023   596,237   609,269   633,703   621,629   641,729   607,877   לאחר שנה ראשונה

  610,940   568,544   566,035   603,621   608,393   647,907   635,456   667,708   616,891   לאחר שנתיים 
  584,727   583,173   611,987   621,452   677,819   640,237   683,053   644,066   לאחר שלוש שנים 
  461,680   467,739   487,629   656,724   568,557   545,314   428,558   לאחר ארבע שנים 
  462,278   505,200   663,438   579,023   550,946   446,545   לאחר חמש שנים 
  504,051   657,606   564,364   563,624   446,353   לאחר שש שנים 
  653,533   560,902   558,464   443,961   לאחר שבע שנים

  555,802   558,831   440,373   לאחר שמונה שנים
  548,089   434,557   לאחר תשע שנים
  432,450   לאחר עשר שנים

  )1,682(  5,461   )16,422(  3,191   12,755   )2,775(  )3,892(  **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
  )0.05%(  1.17%   )3.37%(  0.49%   2.24%   )0.51%(  )0.91%(  שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  5,477,168   663,618   610,940   584,727   461,680   462,278   504,051   653,533   555,802   548,089   432,450   2013בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,856,149   8,211   53,163   115,590   204,897   265,857   331,362   532,553   454,857   496,201   393,458   2013בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  2,621,019   655,407   557,777   469,137   256,783   196,421   172,689   120,980   100,945   51,888   38,992   כ התחייבויות ביטוחיות"סה
  82,306   2003תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 

  2,703,325   2013בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .על בסיס ערכים ריאלייםהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות   *) 
    .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
   

  :2013, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות, בשייר עצמי, בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחותבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות   . 2'ג
  

  כ"סה  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  שנת חיתום
  *)  2013ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  7,058   6,872   5,731   5,124   10,111   12,187   13,768   13,323   11,529   8,644   לאחר שנה ראשונה

  48,730   44,521   36,330   58,851   73,921   99,137   86,853   79,908   64,386   לאחר שנתיים 
  105,016   93,026   129,887   149,337   175,983   162,720   157,536   136,607   לאחר שלוש שנים 
  141,325   183,984   214,433   247,732   232,166   232,429   197,433   לאחר ארבע שנים 
  242,445   270,415   318,877   315,344   303,283   249,063   לאחר חמש שנים 
  321,740   380,222   365,935   361,815   291,856   לאחר שש שנים 

  440,158   412,696   418,693   319,961   לאחר שבע שנים 
  448,894   459,031   348,072   לאחר שמונה שנים
  484,293   365,765   לאחר תשע שנים
  379,963   לאחר עשר שנים

  :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  551,882   498,926   473,905   369,463   500,343   536,989   553,755   550,729   583,154   562,161   ראשונהלאחר שנה 

  495,808   475,558   370,505   501,086   523,666   535,387   561,807   594,693   565,343   לאחר שנתיים 
  491,952   382,083   510,480   535,948   555,101   569,029   612,673   591,884   לאחר שלוש שנים 
  327,400   411,819   464,242   541,387   537,548   529,021   413,337   לאחר ארבע שנים 
  412,059   473,187   552,173   543,819   531,656   430,823   לאחר חמש שנים 
  474,272   550,066   530,366   544,728   430,776   לאחר שש שנים 
  548,777   529,176   538,611   428,571   לאחר שבע שנים

  527,952   542,052   425,168   לאחר שמונה שנים
  534,407   420,290   לאחר תשע שנים
  418,231   לאחר עשר שנים

  )18,344(   )240(   )10,030(   )7,390(   9,596   )5,386(   )4,894(   **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
  )0.63%(  )0.06%(  )2.16%(  )1.37%(  1.79%   )1.02%(  )1.18%(  שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  4,782,740   551,882   495,808   491,952   327,400   412,059   474,272   548,777   527,952   534,407   418,231   2013בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,619,622   7,058   48,730   105,016   141,325   242,445   321,740   440,158   448,894   484,293   379,963   2013בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  2,163,118   544,824   447,078   386,936   186,075   169,614   152,532   108,619   79,058   50,114   38,268   כ התחייבויות ביטוחיות"סה
  58,989   2003תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 

  2,222,107   2013בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .ריאלייםהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים   *) 
    .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 93

  

  )המשך(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
   

  : 2013, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה, ברוטו, בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות  . 3'ג
  

  כ"סה  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  שנת חיתום
  *)  2013ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  4,515   3,840   3,366   3,829   8,491   9,599   11,449   10,180   10,192   7,406   לאחר שנה ראשונה

  38,510   34,568   38,031   50,369   61,763   75,530   72,788   74,045   58,906   לאחר שנתיים 
  82,379   102,229   112,979   121,002   142,094   139,358   142,644   122,894   לאחר שלוש שנים 
  166,359   154,701   170,779   197,998   193,605   209,520   174,507   לאחר ארבע שנים 
  198,221   208,434   250,511   264,716   270,749   217,286   לאחר חמש שנים 
  241,456   296,310   303,108   317,621   251,538   לאחר שש שנים 

  343,092   334,199   359,994   274,023   לאחר שבע שנים 
  354,268   390,247   295,790   לאחר שמונה שנים
  407,323   309,877   לאחר תשע שנים
  319,726   לאחר עשר שנים

  :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  421,546   385,762   366,695   359,270   391,591   383,177   401,182   398,862   439,678   427,162   לאחר שנה ראשונה

  391,871   373,813   363,932   400,060   377,396   398,987   407,786   454,494   435,062   לאחר שנתיים 
  382,176   377,042   408,260   384,731   405,466   401,660   463,031   454,779   לאחר שלוש שנים 
  349,128   343,329   337,358   411,577   407,313   437,435   346,877   לאחר ארבע שנים 
  335,192   327,353   408,918   416,471   439,726   356,590   לאחר חמש שנים 
  325,140   399,824   406,910   457,600   360,284   לאחר שש שנים 
  404,199   406,890   445,206   359,432   לאחר שבע שנים

  402,686   446,729   355,222   לאחר שמונה שנים
  441,372   350,465   לאחר תשע שנים
  345,088   לאחר עשר שנים

  30,212   8,137   12,218   7,378   4,627   )3,937(  1,789   **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
  1.32%   2.37%   3.62%   1.79%   1.14%   )0.90%(  0.52%   שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  3,798,398   421,546   391,871   382,176   349,128   335,192   325,140   404,199   402,686   441,372   345,088   2013בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,155,849   4,515   38,510   82,379   166,359   198,221   241,456   343,092   354,268   407,323   319,726   2013בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  1,642,549   417,031   353,361   299,797   182,769   136,971   83,684   61,107   48,418   34,049   25,362   כ התחייבויות ביטוחיות"סה
  44,558   2003תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 

  1,687,107   2013בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .ריאלייםהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים   *) 
  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  )המשך(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 

   
  : 2013, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה, בשייר עצמי, ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחותבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי   . 4'ג

  
  כ"סה  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  שנת חיתום

  *)  2013ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש
  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 

  4,515   3,840   3,366   3,058   8,491   9,599   11,449   10,180   10,192   7,406   לאחר שנה ראשונה
  38,510   34,568   29,787   50,369   61,763   75,530   72,788   74,045   58,906   לאחר שנתיים 

  82,379   78,756   111,164   121,002   142,094   139,358   142,644   122,894   לאחר שלוש שנים 
  116,812   152,867   170,779   197,998   193,605   209,520   174,507   לאחר ארבע שנים 
  195,912   208,434   248,013   264,681   269,359   217,286   לאחר חמש שנים 
  241,456   290,582   302,268   314,736   251,491   לאחר שש שנים 

  336,179   333,359   355,990   273,976   לאחר שבע שנים 
  353,425   386,146   295,743   לאחר שמונה שנים
  403,222   309,830   לאחר תשע שנים
  319,678   לאחר עשר שנים

  :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  415,501   380,569   361,118   268,567   385,258   377,227   396,309   395,625   435,906   423,397   לאחר שנה ראשונה

  383,133   364,927   269,724   386,542   365,996   389,518   402,250   445,511   429,625   לאחר שנתיים 
  373,457   275,832   394,973   373,584   397,437   396,360   454,294   449,326   לאחר שלוש שנים 
  253,831   331,316   334,984   397,718   404,952   432,868   345,509   לאחר ארבע שנים 
  324,145   326,162   399,240   413,619   434,729   355,454   לאחר חמש שנים 
  324,842   392,762   404,368   451,301   359,525   לאחר שש שנים 
  396,350   404,961   439,968   358,842   לאחר שבע שנים

  400,902   442,014   354,922   לאחר שמונה שנים
  436,837   350,284   לאחר תשע שנים
  344,960   לאחר עשר שנים

  19,311   7,171   10,142   1,368   4,050   )3,969(  549   **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
  0.86%   2.16%   3.03%   0.34%   1.00%   )0.92%(  0.16%   שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  3,653,958   415,501   383,133   373,457   253,831   324,145   324,842   396,350   400,902   436,837   344,960   2013בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,092,088   4,515   38,510   82,379   116,812   195,912   241,456   336,179   353,425   403,222   319,678   2013בדצמבר  31מצטברים עד ליום תשלומים 

  1,561,870   410,986   344,623   291,078   137,019   128,233   83,386   60,171   47,477   33,615   25,282   כ התחייבויות ביטוחיות"סה
  37,045   2003תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 

  1,598,915   2013בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים  *) 
  .חלהערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדו) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(התביעות המצטברות בשנה הרביעית עודף בין הערכת   **)
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  )המשך( ביטוח כלליהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר    -: 18באור 
  

  
  :נתונים מצטברים בדבר שנות חיתום בענף ביטוח רכב חובה  . 5'ג
  
  

    
  שנת חיתום 

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  
  ח  "אלפי ש

  370,076   361,303   397,345   383,037   398,265   421,643   473,634   פרמיות ברוטו

רווח בשייר בגין שנת 
  24,821   70,251   94,497   28,607   1,646   5,962   915   *) החיתום מצטבר

עודף הכנסות על הוצאות 
  -   -   -   -   53,515   79,727   26,217   בשייר

השפעת ההכנסות 
מהשקעות על הרווח 

המצטבר בשייר בגין שנת 
  87,638   85,617   86,467   41,063   49,542   31,382   10,878   החיתום

  
  

  
  :חבויותרכב חובה ונתונים מצטברים בדבר שנות חיתום בענפי ביטוח   . 6'ג

  
  

      
  שנת חיתום 

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  
  ח  "אלפי ש

  609,114   601,031   632,428   612,739   623,415   681,087   752,121   פרמיות ברוטו

בשייר בגין ) הפסד(רווח 
  22,552   94,745   127,254   52,217   )18,441(  )10,370(  )23,290(  *) שנת החיתום מצטבר

עודף הכנסות על הוצאות 
  -   -   -   -   78,813   109,881   49,195   בשייר

השפעת ההכנסות 
מהשקעות על הרווח 

המצטבר בשייר בגין שנת 
  131,883   129,798   113,212   60,233   64,125   41,076   14,203   החיתום

  
  

בגין פעילות שלא נכללה בחישוב ) ההפסד(המצטבר בגין שנות החיתום כולל את הרווח ) הפסד(הרווח   *)  
  .העתודות
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  
  :הרכב הרווח בשייר בענף ביטוח רכב חובה  . 7'ג
  
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  )18,064(  9,250   5,786   *) בגין השנים הפתוחות) הפסד(רווח 

  2008   2009   2010   שנת חיתום שהשתחררה בשנת הדיווח

  81,078   125,965   29,962   רווח בגין שנת החיתום שהשתחררה בשנת הדיווח
שנות החיתום שהשתחררו בשנים התאמות בגין 

  63,361   67,284   45,025   קודמות

  126,375   202,499   80,773   כ רווח שדווח"סה

  )19,235(  9,250   6,314   פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות
  
  

  
  

  :חבויותרכב חובה והרכב הרווח בשייר בענפי ביטוח   . 8'ג
  
  

      
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  )43,593(  )11,960(  )17,268(  *)הפסד בגין השנים הפתוחות 

  2008   2009   2010   שנת חיתום שהשתחררה בשנת הדיווח

  117,115   166,307   67,383   רווח בגין שנת החיתום שהשתחררה בשנת הדיווח
התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים 

  69,111   63,820   52,358   קודמות

  142,633   218,167   102,473   כ רווח שדווח"סה

  )34,411(  )4,680(  )4,430(  פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות
  
  

  .בגין שנים פתוחות כולל את ההפסד בגין פעילות שלא נכללה בחישוב העתודות )ההפסד(הרווח     *)
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   גזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווחנתונים נוספים אודות מ  -: 19 באור
  
  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות תפירוט ההתחייבויו  .א

  
  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים ליום

  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים  2013, בדצמבר 31 
  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 

  תלוי  שאינו תלוי  עד שנת  עד שנת
  כ"סה  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  *) 1990 

  ח  "באלפי ש

  :לפי חשיפה ביטוחית )א(
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  -    -    -    -    -    -    -    קצבה ללא מקדמים מובטחים 
 

  :מובטחיםקצבה עם מקדמים 
  6,802,997   -    -    -    -    4,993,567   1,809,430    2001עד חודש מאי  
  4,072,099   -    -    3,098,730   126   973,243   -    2001מחודש יוני  
  577,507   -    -    27,307   191,329   172,804   186,067   קצבה בתשלום 
  6,587,770   -    -    706,513   -    3,850,296   2,030,961   )ללא אופציה לקצבה(הוני  
  1,161,123   42,552   349,345   328,966   -    366,790   73,470   מרכיבי סיכון אחרים 
 

  4,099,928   כ בגין חוזי ביטוח"סה
 

10,356,700   191,455   4,161,516   349,345   42,552   19,201,496  
 

  2,040,575   -    -    2,032,014   759   3,117   4,685   התחייבויות בגין חוזי השקעה
 

  4,104,613   כ בביטוח חיים"סה
 

10,359,817   192,214   6,193,530   349,345   42,552   21,242,071  

  -    :לפי חשיפה פיננסית )ב(
  5,112,959   42,552   319,630   328,708   192,214   189,103   4,040,752   שאינו תלוי תשואה  
  63,861   תלוי תשואה 

 
10,170,714    -   5,864,822   29,715    -   16,129,112  

  4,104,613   כ"סה
 

10,359,817   192,214   6,193,530   349,345   42,552   21,242,071  
 

  .תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות היו בעיקרם מבטיחי) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת *)       
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  )המשך(  נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  -: 19 באור
  
  )המשך(  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות תפירוט ההתחייבויו  .א

  
  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים ליום

  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים  2012, בדצמבר 31 
  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 

  תלוי  שאינו תלוי  עד שנת  עד שנת
  כ"סה  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  *) 1990 

  ח  "באלפי ש

  :לפי חשיפה ביטוחית )א(
  :בגין חוזי ביטוחהתחייבויות  
  -    -    -    -    -    -    -    קצבה ללא מקדמים מובטחים 
 

  :קצבה עם מקדמים מובטחים
  6,169,972   -    -    -    -    4,473,209   1,696,763    2001עד חודש מאי  
  3,108,683   -    -    2,294,783   -    813,900   -    2001מחודש יוני  
  466,375   -    -    14,135   190,343   127,518   134,379   קצבה בתשלום 
  6,439,672   -    -    626,305   -    3,715,377   2,097,990   )ללא אופציה לקצבה(הוני  
  1,071,631   30,114   311,715   277,912   -    373,421   78,469   מרכיבי סיכון אחרים 
 

  17,256,333   30,114   311,715   3,213,135   190,343   9,503,425   4,007,601   כ בגין חוזי ביטוח"סה
 

  1,351,098   -    -    1,339,483   752   5,535   5,328   התחייבויות בגין חוזי השקעה
 

  18,607,431   30,114   311,715   4,552,618   191,095   9,508,960   4,012,929   כ בביטוח חיים"סה

  :לפי חשיפה פיננסית )ב(
  4,941,233   30,114   286,080   277,680   191,095   202,152   3,954,112   שאינו תלוי תשואה  
  13,666,198   -    25,635   4,274,938   -    9,306,808   58,817   תלוי תשואה 

  18,607,431   30,114   311,715   4,552,618   191,095   9,508,960   4,012,929   כ"סה
  

                

  .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת *)       
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  -: 19 באור
  
   פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב
  

  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    שהסתיימהנתונים לשנה 
  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2013, בדצמבר 31ביום 

  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 

  כ"סה  קבוצתי  פרט  תלוי תשואה  תשואה  2003  )1( 1990
  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  87,091   -    -    -    -    47,155   39,936   מעורב/מסורתי
  1,211,993   -    -    826,449   891   353,899   30,754   מרכיב החיסכון 

  628,308   21,428   331,895   70,779   -    183,166   21,040   אחר

  1,927,392   21,428   331,895   897,228   891   584,220   91,730   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  846,829   -    -    846,725   2   83   19   ישירות לעתודות ביטוח  

  309,703   -    -    60,787   2,721   193,931   52,264   )3(מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

  154,768   )1,770(  8,190   )119,587(  2,764   199,078   66,093   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 

  )13,110(  )159(  )1,032(  )1,633(  )405(  )1,021(  )8,860(  הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

  141,658   )1,929(  7,158   )121,220(  2,359   198,057   57,233   הכולל מעסקי ביטוח חיים) ההפסד(סך כל הרווח 

  226,049   791   63,215   160,730   -    1,282   31   )2(פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח  עסק חדש 

  132,746   -    -    127,424   1,540   3,698   84   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

  46,835   -    -    46,835   -    -    -    פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה עסק חדש

  775,813   -    -    775,813   -    -    -    פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

  92,777   -    -    92,777   -    -    -    העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  82,214   -    -    55,724   -    24,120   2,370   העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
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  )המשך( גזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווחנתונים נוספים אודות מ  -: 19 באור
  
  )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב
  

  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים לשנה שהסתיימה
  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2012, בדצמבר 31ביום 

  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 

  כ"סה  קבוצתי  פרט  תלוי תשואה  תשואה  2003  )1( 1990
  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  105,445   -    -    -    -    53,478   51,967   מעורב/מסורתי
  1,067,615   -    -    673,544   -    364,268   29,803   מרכיב החיסכון 

  613,323   19,025   310,190   79,121   -    186,056   18,931   אחר

  1,786,383   19,025   310,190   752,665   -    603,802   100,701   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  351,677   -    -    351,568   6   84   19   ישירות לעתודות ביטוח  

  204,036   -    -    47,646   )8,754(  69,761   95,383   )3(מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

  )67,494(  8,080   15,335   )42,743(  )14,786(  )47,063(  13,683   ביטוח חייםמעסקי ) הפסד(רווח 

  )340(  -    -    -    -    )340(  -    קיזוזים והתאמות

  )67,834(  8,080   15,335   )42,743(  )14,786(  )47,403(  13,683   מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות) הפסד(רווח 

  68,572   851   3,509   7,332   4,295   4,951   47,634   רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

  738   8,931   18,844   )35,411(  )10,491(  )42,452(  61,317   הכולל מעסקי ביטוח חיים) הפסד(סך כל הרווח 

  9,639   רווח כולל מפנסיה

  10,377   כ רווח כולל מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח "סה

  256,577   -    61,857   193,094   -    1,528   98   )2(עסק חדש  –בגין חוזי ביטוח פרמיה משונתת 

  104,747   -    -    99,533   -    4,702   512   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

  12,976   -    -    12,976   -    -    -    עסק חדש –פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  292,775   -    -    292,775   -    -    -    פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

  70,194   -    -    70,194   -    -    -    העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  90,037   -    -    58,953   -    29,350   1,734   העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
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  )המשך(  טווחנתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך   -: 19 באור

  
   )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב

  
  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים לשנה שהסתיימה

  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2011, בדצמבר 31ביום 
  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 

  שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 
  כ"סה  קבוצתי  פרט  תלוי תשואה  תשואה  2003  )1( 1990

  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  109,618   -    -    -    -    59,214   50,404   מעורב/מסורתי
  955,728   -    -    563,837   55   363,329   28,507   מרכיב החיסכון 

  597,080   9,768   289,333   78,383   -    197,857   21,739   אחר

  1,662,426   9,768   289,333   642,220   55   620,400   100,650   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  407,694   -    -    407,629   6   56   3   ישירות לעתודות ביטוח  

  117,478   -    -    42,012   )4,279(  52,220   27,525   )3(מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

  )111,166(  )114(  1,177   )112,246(  )4,054(  )25,607(  29,678   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 

  )2,415(  -    -    -    -    )2,415(  -    קיזוזים והתאמות
  )113,581(  )114(  1,177   )112,246(  )4,054(  )28,022(  29,678   מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות) הפסד(רווח 
  )12,753(  )157(  )745(  )1,397(  )659(  )1,106(  )8,689(  כולל אחר מעסקי ביטוח חיים הפסד

  )126,334(  )271(  432   )113,643(  )4,713(  )29,128(  20,989   הכולל מעסקי ביטוח חיים) הפסד(סך כל הרווח 

  90,986   מפנסיהכולל רווח 

  )35,348(   מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הפסדכ "סה
  –פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

  194,213   -    48,130   144,545   -    1,337   201   )2(עסק חדש  

  81,639   -    -    74,816   55   6,157   611   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח
  –פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  17,707   -    -    17,707   -    -    -    עסק חדש 

  351,379   -    -    351,379   -    -    -    בגין חוזי השקעה פרמיה חד פעמית

  25,682   -    -    25,682   -    -    -    העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  62,663   -    -    37,377   -    25,246   40   העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
  

  :הערות
  .באגרות חוב מיועדות היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת   )1( 
  .אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית, הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש  )2( 
   .נו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעותהמרווח הפיננסי אי  )3( 

לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה  )לרבות רווח כולל אחר( המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל
המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה , בחוזים תלויי תשואה .כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות

     .והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוח
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  )המשך( ארוך טווח חסכוןנתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים ו   - :19 באור
  
  מידע נוסף אודות התחייבויות תלויות תשואה  .ג

  
  ליום

  לשנה שהסתיימה בדצמבר 31 
  2013בדצמבר  31ביום   2013

  גמלאות התחייבויות
  תביעות  /פרמיות  תלויות

  פדיונות ותום תקופה  תקבולים  תשואה 
  ח  "אלפי ש

  :1991-2003בגין פוליסות שהונפקו בין 
  18,445   10,252   18,633   462,232   'קרן ט  
  272,869   289,505   890,043   9,799,137   'קרן י  

  203,344   64,111   911,749   3,832,612   2004בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 
  248,751   15,995   846,808   2,035,131   חוזי השקעה 

  743,409   379,863   2,667,233   16,129,112   סך הכל
    
  

  ליום
  לשנה שהסתיימה בדצמבר 31 

  2012בדצמבר  31ביום   2012
  גמלאות התחייבויות
  תביעות  /פרמיות  תלויות

  פדיונות ותום תקופה  תקבולים  תשואה 
  ח  "אלפי ש

  :1991-2003בגין פוליסות שהונפקו בין 
  15,352   12,584   18,076   439,381   'קרן ט  
  294,297   254,252   886,017   8,946,344   'קרן י  

  199,394   56,162   754,062   2,935,455   2004בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 
  273,449   5,819   351,652   1,345,018   חוזי השקעה 

  782,492   328,817   2,009,807   13,666,198   סך הכל
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח   - :19 באור

  
  התחייבויות תלויות תשואהמידע אודות תשואה ודמי ניהול בגין   .ד
   

  
  תשואה שנתית 

  ממוצעת 
  שנים 5נומינלית   תשואה שנתית נומינלית ברוטו

  בדצמבר 31דמי ניהול לשנה שהסתיימה ביום   אחרי דמי  לפני דמי

  2011   2012   2013   ניהול  ניהול  2009  2010  2011  2012  2013

  ח"באלפי ש  באחוזים

  52,220   69,761   193,931   11.93   13.21   40.53   11.63   )5.67(  12.39   11.80   'קרן י

  מסלול כללי
  בפוליסות החל 
  30,824   34,651   44,062   11.79   13.20   40.53   11.50   )5.57(  12.39   11.80   2004משנת  

  11,188   12,995   16,725   אחר

  94,232   117,407   254,718   סך הכל
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   - :19 באור

  
  העברות כספיםמידע אודות   .ה

  
      

  לשנה שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום 

2013  2012  

  ח  "אלפי ש

  :העברות לחברה מגופים אחרים
  46,927   52,880   ביטוח אחרות העברות מחברות

  12,632   10,900   העברות מקרנות פנסיה
  10,635   28,997   העברות מקופות גמל

  70,194   92,777   סך הכל העברות לחברה

  :העברות מהחברה לגופים אחרים
  53,927   51,647   העברות לחברות ביטוח אחרות

  17,020   13,277   העברות לקרנות פנסיה
  19,090   17,290   לקופות גמל העברות

  90,037   82,214   סך הכל העברות מהחברה

  )19,843(  10,563   העברות נטו
      
      

  
  נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח בריאות  -: 20באור 

  
  בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה פיננסיתברוטו פירוט ההתחייבויות   .א  

  
הכיסויים בטבלאות שלהלן הינם בגין הפוליסה העיקרית והנתונים הכלולים בכל אחד מהטורים     

  .המצורפים אליה הנוספים
      

  2013, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  57,539   -    -    57,539   תלוי תשואה
  788,406   266,899   1,927   519,580   אינו תלוי תשואה

  845,945   266,899   1,927   577,119   כ"סה
  

      
  2012, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  58,877   -    -    58,877   תלוי תשואה
  806,469   249,307   2,303   554,859   אינו תלוי תשואה

  865,346   249,307   2,303   613,736   כ"סה
  
  

הכיסוי המהותי ביותר הכלול ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך והחלק המהותי   *) 
  .הינו הוצאות רפואיותבביטוח בריאות אחר 
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  )המשך( בריאותביטוח נתונים נוספים אודות מגזר    - :20 באור

  
  בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחיתברוטו פירוט ההתחייבויות   .ב  

  
      

  2013, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש
  52,448   -    683   51,765   קצבה בתשלום

  793,497   266,899   1,244   525,354   מרכיבי סיכון אחרים

  845,945   266,899   1,927   577,119   כ"סה
  

      
  

      
  2012, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש
  52,592   -    961   51,631   קצבה בתשלום

  812,754   249,307   1,342   562,105   מרכיבי סיכון אחרים

  865,346   249,307   2,303   613,736   כ"סה
  

      
הכיסוי המהותי ביותר הכלול החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך ו  *) 

  .הינו הוצאות רפואיותבביטוח בריאות אחר 
  

  
  פירוט התוצאות לפי פוליסות  .ג  

  
      

  2013, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  485,905   *) 419,711   1,144   65,050   פרמיות ברוטו

  31,355   14,549   1,033   15,773   רווח מעסקי ביטוח בריאות
הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח 

  )2,987(  )625(  )6(  )2,356(  בריאות
סך כל הרווח הכולל מעסקי 

  28,368   13,924   1,027   13,417   ביטוח בריאות

  63,028   57,015   -    6,013   עסק חדש -פרמיה משונתת 
    

  
  .ח"אלפי ש 54,827ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 364,884מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     
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  )המשך( בריאותביטוח נתונים נוספים אודות מגזר    - :20 באור
  

  )המשך( פירוט התוצאות לפי פוליסות  .ג
  

      
  2012, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  434,842   *) 371,425   1,206   62,211   פרמיות ברוטו

מעסקי ביטוח ) הפסד(רווח 
  64,792   64,439   1,721   )1,368(  בריאות

רווח כולל אחר מעסקי ביטוח 
  17,801   2,980   53   14,768   בריאות

סך כל הרווח הכולל מעסקי 
  82,593   67,419   1,774   13,400   ביטוח בריאות

  44,876   38,918   -    5,958   עסק חדש -פרמיה משונתת 
  

  .ח"אלפי ש 43,749ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 327,676מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     
  

      
  2011, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  370,184   *) 312,564   724   56,896   פרמיות ברוטו

  52,692   30,381   1,402   20,909   רווח מעסקי ביטוח בריאות
הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח 

  )4,616(  )2,355(  )16(  )2,245(  בריאות
סך כל הרווח הכולל מעסקי 

  48,076   28,026   1,386   18,664   ביטוח בריאות

  36,187   31,663   -    4,524   עסק חדש -פרמיה משונתת 
  
  

  .ח"אלפי ש 36,643ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 275,921מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     
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  ברוטו, ביטוח בריאותחוזי ו חוזי השקעה ,תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים  -: 21באור 
  

  ביטוח  (*)ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 
  בריאות  כ"סה חוזי השקעה  חוזי ביטוח

  ח  "אלפי ש

  656,143   16,521,028   1,183,093   15,337,935   2012, בינואר 1יתרה ליום 

  12,459   1,452,517   95,413   1,357,104   )1(הפרשי הצמדה ורווחי השקעה , ריבית
  41,673   1,546,652   351,676   1,194,976   )2(גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות 

  -    )1,102,005(  )280,672(  )821,333(  פדיונות ותום תקופה , קיטון בגין תביעות
  146,393   99,545   -    99,545   )4(שינויים בגין שינוי בהנחות 

  -    -    1,588   )1,588(  סיווג מחדש של תוכניות השקעה
  8,678   89,694   -    89,694   )3(שינויים אחרים 

  865,346   18,607,431   1,351,098   17,256,333   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  16,087   1,507,513   110,539   1,396,974   )1(הפרשי הצמדה ורווחי השקעה , ריבית
  39,021   2,319,464   846,829   1,472,635   )2(גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות 

  -    )1,188,629(  )265,742(  )922,887(  פדיונות ותום תקופה , קיטון בגין תביעות
  )67,661(  24,758   -    24,758   )4(שינוי בהנחות שינויים בגין 

  -    -    )2,149(  2,149   סיווג מחדש של תוכניות השקעה
  )6,848(  )28,466(  -    )28,466(  )3(שינויים אחרים 

  845,945   21,242,071   2,040,575   19,201,496   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח"אלפי ש  ):ברוטו(הרכב (*) 

  4,941,233   5,112,959   חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה    
  13,666,198   16,129,112   חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה    

 21,242,071   18,607,431  
  
הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין , לל ריביתוכסעיף זה  -  הפרשי הצמדה ורווחי השקעות, ריבית .1

הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין הפרמיות לחסכון בלבד , ספת ריביתובת, לתחילת השנההיתרה 
   .שנרשמו בתקופת הדוח

  
 .פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה - להתחייבויותגידול בגין פרמיות שנזקפו   .2

  .הפרמיה כוללת את הפרמיה לחסכון וחלק מהפרמיה במוצרים בעלי פרמיה קבועה
  
, IBNR, רזרבה לתביעות עיתיות, שינויים בעתודה בגין תביעות תלויותהסעיף כולל  -  שינויים אחרים  .3

גם  בנוסף הסעיף כולל. )ההנחות שהיו בשימוש בסוף השנה הקודמת פי- על( קצבאות בתשלום וכדומה
הפרשי הצמדה  ,ריבית"הפרשי ההצמדה ורווחי ההשקעה שלא נכללו בסעיף , עת הריביתאת השפ

ועל פרמיות שאינן  הפרשי הצמדה ורווחי השקעה על תשלומי תביעות, ריבית: כגון ,"ורווחי השקעות
הנובע מההפרש , עיקר הסכום הנכלל בסעיף זה מהווה שינוי אומדן אקטוארי, בביטוח בריאות .חסכון
  .וצאות בפועל ובין הערכה לתחילת השנהבין הת

  
  .להלן 5.38ראה באור , לעניין ההנחות העיקריות המשמשות בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות  .4
  

  .פוליסות שהונפקו ובוטלו בשנת הדוחלהתנועה בהתחייבות בגין חוזי ביטוח אינה כוללת התייחסות   
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  מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  
  המס החלים על חברות הקבוצהחוקי   .א

  
    כללי  .1
  

כהגדרתו בחוק מס ערך " מוסד כספי"הינן  וגיוס הון מבטחים פנסיה, שומרה ביטוח ,החברה
המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס . 1975-ו"התשל, מוסף
  .רווח

  
  .בלבד על הכנסות יתר החברות המוחזקות חל מס חברות

  
  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(מס הכנסה  חוק  .2
  

תיאומים בשל (מס הכנסה  חוק, 2007עד לתום שנת , החברות המוחזקות חלועל החברה 
רכי מס כשהן ונמדדו התוצאות לצ, חוקהפי -על .)החוק -להלן ( 1985- ה"התשמ, )אינפלציה

  .במדד מותאמות לשינויים
  

התקבל בכנסת תיקון לחוק שקבע כי תחולתו של חוק התיאומים  2008בחודש פברואר 
למעט הוראות , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007תסתיים בשנת המס 

נמדדות התוצאות לצורכי , 2008החל משנת . המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס
 31מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום  מס בערכים נומינליים למעט תיאומים

התוספת והניכוי בשל תיאום התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול . 2007, בדצמבר
  .2007לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

        
  
  הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח  .3
  

  הסכם עם שלטונות המס  . א
  

הסכם  - להלן ( לבין שלטונות המס קיים הסכםבישראל בין התאחדות חברות הביטוח 
לענף בגין שנות המס  תהמסדיר סוגיות מס ייחודיו, המתחדש ומתעדכן מדי שנה) המס

  :ההסכם מתייחס בין היתר לנושאים הבאים. 2012עד וכולל שנת המס 
  
ות ביטוח לרכישת חוזי הוצאות ישירות של חבר - )DAC(הוצאות רכישה נדחות   •

ביטוח חיים יותרו בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני ארבע 
הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז מופחתות על פני . שנים

  .בדומה לשיעור ההפחתה בספרים, שנים 6תקופה של 
  
ס מופחתים להכנסות החייבות בשיעורי מ - ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות  •

") הכנסות מועדפות("ולהכנסות הפטורות ממס המתקבלות בחברות הביטוח 
יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת חלק מההכנסות המועדפות להכנסות 

שיעור הייחוס שנקבע בהסכם תלוי . בהתאם לשיעור הייחוס, חייבות במס מלא
  . במקור הכספים המניבים את ההכנסות המועדפות

  
הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות מיסוי   •

  .תשואה
  
הוסכם כי ההשפעה החד פעמית ביום  - השפעת המעבר לתקינה בינלאומית  •

שנים החל משנת  3-המעבר לתקינה הבינלאומית תופחת לצורכי מס בפריסה ל
ים סוכם כי אם וכאשר רשות המס, יחד עם זאת. 2010ועד וכולל שנת  2008

ידונו הצדדים , תגבש את עמדתה בנושא באופן הסותר את עקרונות ההסכם
  .בהשלכות המס הנובעות מכך

  
 הוסכם כי השפעת הוראת המעבר בחוק התיאומים בכל  -  ביטול חוק התיאומים

שנים החל משנת  3 -הנוגע לניירות ערך סחירים תופחת לצורכי מס בפריסה ל
  .2010ועד וכולל שנת  2008

  
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות . 2013לשנת המס הסכם  םנחתטרם 

  .ההסכם האמור
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 

  
  )המשך( חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א

  
  )המשך( הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח  .3
  

   יוצאים מן הכלל בביטוח חייםהמס החל על ביטול העתודה לסיכונים   . ב
  

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (בחוק ההסדרים במשק המדינה 
נקבעו כללים לגבי  2007, בינואר 11מיום  2007-ז"התשס ,)2007הכלכלית לשנת הכספים 

המס החל על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים שנכללה בדוחות 
חלק העתודה המחושב בגובה , על פי הכללים. 2006 ,בדצמבר 31ד ליום הכספיים ע

הקיים בביטוח חיים ואשר בגינו הוגדרה , בשייר עצמי, מסכום הביטוח בסיכון 0.17%
בהסכם המיסוי הענפי צוין כי בבסיס הפטור עומדת . יהיה פטור ממס, דרישת הון
תתבטל או תקטן דרישת ההון ובמידה ו, שבאה לידי ביטוי כאמור לעיל, דרישת ההון

  . ככל שישנן, ידונו הצדדים בהשלכות המס הנובעות מכך
  

מסכום הביטוח  0.17% היוותהיתרת העתודה הקיימת בחברה  2006, בדצמבר 31ליום 
  .בסיכון בשייר העצמי

  
  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה  .ב

    
את עיקר פעילות  ההמהוו, ובכללם החברהוסדות כספיים מהמס הסטטוטורי החל על   .1

  . מס רווחממורכב ממס חברות ו, הקבוצה
  
  .16%עמד על  2011שיעור מס הרווח החל על מוסדות כספיים בשנת   .2
  

) רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(פורסם צו מס ערך מוסף  2012בחודש אוגוסט   
רווח החל על מוסדות כספיים יעמוד על אשר קבע כי שיעור מס ה, 2012- ב"התשע, )תיקון(

תחול לגבי שליש מהרווח  2012ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס . מהרווח שהופק 17%
  .הצו האמור ביטל את הוראת השעה האמורה. בשנה זו

  
) רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(פורסם צו מס ערך מוסף  2013בחודש יוני   
אשר קבע כי שיעור מס השכר החל על מוסדות כספיים יעמוד על , 2013-ג"התשע, )תיקון(

מהרווח  18%ומס הרווח יעמוד על , ואילך 2013מהשכר ששולם בעד עבודה בחודש יוני  18%
  .תחול לגבי החלק היחסי מהרווח בשנה זו 2013ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס . שהופק

      
 - ב "התשע, )תיקוני חקיקה(לשינוי נטל המס התקבל בכנסת החוק  2011, בדצמבר 5ביום   .3

מתווה ההפחתה של , 2012החל משנת , בין היתר, במסגרת החוק בוטל). החוק -להלן ( 2011
החל משנת  25%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של . שיעורי מס החברות

גם שיעור המס הועלו בהתאמה , כאמור לעיל 25% -לאור העלאת שיעור מס החברות ל. 2012
  .על רווח הון ריאלי ושיעור המס על השבח הריאלי

  
-2013התכנית הכלכלית לשנים , אושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית 2013, ביולי 30ביום   

שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא , בין היתר, אשר כוללת, )חוק התקציב( 2014
  .העמקת גביית המסים לאותן השנים

  
החל  26.5% -ל 25% -העלאת שיעור מס החברות מ, בין היתר, ויים האמורים כולליםהשינ  

כגון מיסוי רווחי שיערוך וזאת החל , קיימים שינויים נוספים, כמו כן. 2014, בינואר 1מיום 
אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך , 2013, באוגוסט 1מיום 

וכן תקנות , "עודפים שלא חייבים במס חברות"מגדירות מהם מותנית בפרסום תקנות ה
נכון למועד פרסום . שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלול לחול על נכסים מחוץ לישראל

  .תקנות כאמור טרם פורסמו, דוחות כספיים אלה
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 

  
  )המשך( חברות הקבוצהשיעורי המס החלים על ההכנסות של   .ב
  

  )המשך(  .3  
  

  :להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה      
         

   
שעור מס 
   חברות

שעור מס 
   רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %   שנה
           

2011   24.0    16.00  34.48  
2012   25.0    16.33 (*  35.53  
2013   25.0    17.58 (*  36.22 (**  
  37.71  18.00    26.5   ואילך 2014

  
        

  .משוקללמס שיעור   *) 
  .ערב פרסום התיקון 35.9%לעומת שיעור מס של **) 

  
השפעת השינוי על יתרות המסים הנדחים בתקופת הדוח הביאה לקיטון ברווח הכולל בסך   

שמקורו בהגדלת  ,ח"שאלפי  1,667 -מתוך הסכום האמור סך של כ. ח"אלפי ש 4,280 -של כ
 - וסך של כבדוח רווח או הפסד זקף לסעיף מסים על ההכנסה נ, התחייבויות בגין מסים נדחים

   .רווח כולל אחרל זקףנח "אלפי ש 2,613
  

  שומות מס  .ג
    

 אחרותמאוחדות חברות השומות של . 2008 לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס
  .נחשבות כסופיות 2009לשנות המס עד וכולל 

    
  הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים  .ד

  
 2013, בדצמבר 31ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים הפסדים לחברה 

 אלה ובגיןבגין יתרות . )ח"אלפי ש 315,063 - 2012 ,בדצמבר 31ליום ( ח"אלפי ש 176,550 -לסך של כ
כמפורט בסעיף נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים  ,הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי

   .להלן 'ח
  

  
  רווח והפסד ותמסים על ההכנסה הכלולים בדוח  .ה

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  31,237   51,356   92,898   מסים שוטפים

  נדחים המתייחסים ליצירה והיפוך של מסים
  )22,193(  )28,089(  50,463   להלן' ראה גם סעיף ח, הפרשים זמניים 

  )5,182(  )254(  )5,503(  )שוטפים ונדחים(מסים בגין שנים קודמות 

  התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות
  12,927   -    1,667   שינוי בשיעורי המס 

 139,525   23,013   16,789  
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  כולל אחר) הפסד(רווח המתייחסים לסעיפי ) הטבת מס(מסים על ההכנסה   .ו
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  )47,995(  83,035   )6,058(  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
תוכניות להטבה אקטוארי בגין ) הפסד(רווח 

  )331(  )2,749(  974   מוגדרת
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  3,288   )1,049(  )4,613(  פעילות חוץ
  התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות

  2,039   -    2,613   שינוי בשיעורי המס 

)7,084(   79,237  )42,999(  

  
  לסעיפי ההון תהמתייחס הטבת מס  .ז

  
  שהסתיימה ביוםלשנה 
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  
  ח"אלפי ש

  18   -    -    הטבת מס בגין תשלום מבוסס מניות
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 

 
  מסים נדחים  .ח
  

  :ההרכב  
  

  הוצאות
  רכוש  רכישה
  הפרשות  קבוע   הפסדים  נדחות
 הטבות   לחובות מכשירים  ן"ונדל  לצרכי  בביטוח
  כ"סה  אחרים לעובדים מסופקים  פיננסים להשקעה  מס  חיים

  ח"אלפי ש
יתרת נכס 

  )התחייבות(
  מס נדחה ליום 
  )72,954(  )2,237(  23,412   30,012   39,372   )35,603(  536   )128,446(  2012 ,בינואר 1 

שינויים אשר 
לרווח  נזקפו
  26,445   )6,941(  1,332   6,356   )11,226(  )242(  45,727   )8,561(  והפסד

שינויים אשר 
לרווח  נזקפו

  )79,237(  1,049   2,749   -   )83,035(  -   -   -   הכולל ולהון

העברה לחברה 
  )1,324(  -   )1,324(  -   -   -   -   -   האם

 תוספת בגין מיזוג
 -   32,477   -   -   -   -   -   32,477  

יתרת נכס 
  )התחייבות(
  מס נדחה ליום 
 ,בדצמבר 31 

2012  )137,007(   78,740  )35,845(  )54,889(   36,368   26,169  )8,129(  )94,593(  
שינויים אשר 

לרווח  נזקפו
  )50,463(  )535(  3,631   )1,614(  )9,624(  1,967   )36,156(  )8,132(  והפסד

שינויים אשר 
לרווח  נזקפו

  9,697   4,613   )974(  -   6,058   -   -   -   הכולל ולהון

השפעת השינוי 
  )4,280(  )823(  1,220   1,834   )2,531(  )1,767(  4,695   )6,908(  בשיעורי המס

העברה לחברה 
  )1,079(  )1,079(  -   -   -   -   -   -   האם

   יציאה מאיחוד
 -  )493(   1,511   4,237   -  )2,079(   6,864   10,040  

יתרת נכס 
  )התחייבות(
  מס נדחה ליום 
 ,בדצמבר 31 

2013  )152,047(   46,786  )34,134(  )56,749(   36,588   27,967   911  )130,678(  
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 

  
  )המשך( מסים נדחים  .ח
  

  )המשך: (ההרכב  
  

  :כדלקמן על המצב הכספי ות המאוחדיםדוחהמסים הנדחים מוצגים ב  
  

  בדצמבר 31 

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  232   189   נכסי מסים נדחים
  )94,825(  )130,867(  התחייבויות בגין מסים נדחים

)130,678(  )94,593(  
  

  
  טיתאורמס   .ט
  

 הרווחים וההפסדים, וההוצאות שהיה חל אילו כל ההכנסות, בין סכום המס התאמה תלהלן מובא  
מסים על ההכנסה לבין סכום , שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבבדוח רווח והפסד 

   :שנזקף בדוח רווח והפסד
  

  לשנה שהסתיימה ליום
  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  13,706   222,643   408,235   רווח לפני מסים על ההכנסה

  שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים
  34.48%   35.53%   36.22%   ) ראה סעיף ב לעיל( 

  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל
  3,213   77,481   146,242   הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד כספי 

  :במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים) ירידה(עלייה 
  2,634   1,346   1,804   הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

  )2,065(  )3,449(  )3,778(  הכנסות פטורות 
  395   )543(  111   הפרשים בבסיס המדידה 

  16   )541(  -   הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים
  )28(  39   )26(  בהפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחים) קיטון(גידול 

  לא נזקפובגינם , ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות
  -   )50(  -   מסים נדחים בעבר 

  12,927   -   1,667   עדכון מסים נדחים בגין שינויי חקיקה
עדכונים שוטפים של יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי 

  3,614   739   314   המס
  )5,182(  )254(  )5,503(  )שוטפים ונדחים(מסים בגין שנים קודמות 
  -   )53,561(  -   )לעיל 4ראה ביאור ( הטבת מס שנוצרה במיזוג

  1,265   1,806   )1,306(  אחרים

  16,789   23,013   139,525   מסים על ההכנסה 

  122.49%   10.34%   34.18%   שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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  בשל הטבות לעובדים התחייבויותנכסים ו  -: 23באור 
  

הטבות אחרות לטווח ארוך , הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר
  .והטבות בגין פיטורין

  
  הטבות לאחר סיום העסקה

  
ה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או קבוצדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את ה
כמתואר פיטורין לחוק פיצויי  14לפי סעיף , פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת

  .בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה קבוצההתחייבויות ה. להלן
הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת  פי-עלבשל הטבות לעובדים מתבצע  קבוצהחישוב התחייבות ה

  .את הזכות לקבלת הפיצויים יםאשר יוצרותקופת העסקתו העובד 
  

הטבה להפקדות המסווגות כתוכנית  ידי- על, בדרך כלל, ממומנות, ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה
  : מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן

  
  הפקדה מוגדרתלתוכניות   .1
  

פיו -על, 1963-ג"התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חלים תנאי סעיף , לגבי חלק מתשלומי הפיצויים  
פוטרות אותה מכל , או בפוליסות בחברות ביטוח/בקרנות פנסיה ו קבוצההשוטפות של ההפקדותיה 

הפקדות אלו וכן הפקדות בגין . בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל, התחייבות נוספת לעובדים
  . הפקדה מוגדרתמהוות תוכניות תגמולים 

  
    

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  
  ח  "אלפי ש

  20,688   20,179   22,964   הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
  

      
  
  
  הטבה מוגדרתל תותוכני  .2
  

, כאמור לעיל, הפקדה מוגדרתלהפקדות בתוכניות  ידי-עלהחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה 
ובגינה ת התחייבות בגין הטבות עובדים מוכרהטבה מוגדרת לפיה להקבוצה כתוכנית  ידי-עלמטופל 

  .מפקידה הקבוצה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות
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  )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 23באור 
  

  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה
  

  )המשך( הטבה מוגדרתל תותוכני  .2
  

  שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית  ) א    
  

  2013שנת       
  

        
  בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר) הפסד(רווח   הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

  תשואה 

  על נכסי

  רווח   רווח  תוכנית

  )הפסד(  אקטוארי  למעט   כ"סה

  יתרה   הפקדות  כ"סה  אקטוארי  בגין  סכומים  הוצאות  יתרה 

 31ליום    שהופקדו  השפעה  בגין  שינויים  שהוכרו   שנזקפו  הוצאות  עלות  1ליום  

 בדצמבר  יציאה  על ידי  על רווח   סטיות  בהנחות בהוצאות   תשלומים  לרווח או  ריבית  שירות  בינואר
  2013  מאיחוד  המעביד כולל אחר  בניסיון הפיננסיות  ריבית נטו  מהתוכנית  הפסד  נטו  שוטף  2013

  ח  "אלפי ש

 155,503   )13,096(   -   3,033   2,073   960   -   )7,648(   17,441   6,221   11,220   161,839   התחייבות להטבה מוגדרת

  29,467   )10,982(   4,271   )734(   )259(   127   )602(   )1,570(   1,151   1,151   -   37,331   שווי הוגן של נכסי תוכנית
נטו בגין הטבה ) נכס(התחייבות 
 126,036   )2,114(   )4,271(   2,299   1,814   1,087   )602(   )6,078(   16,290   5,070   11,220   124,508   מוגדרת
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  )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות נכסים ו  -: 23באור 
  

  )המשך( העסקההטבות לאחר סיום 
  

  )המשך( הטבה מוגדרתל תותוכני  .2
  

  שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית  ) א    
  

  2012שנת       
  

      
  בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר) הפסד(רווח   הוצאות שנזקפו לרווח או הפסד

  תשואה 

  רווח   על נכסי

  רווח   )הפסד(  תוכנית

  )הפסד(  אקטוארי  למעט   כ"סה

  יתרה   הפקדות  כ"סה  אקטוארי  בגין  סכומים  הוצאות  יתרה 

  31ליום    שהופקדו  השפעה  בגין  שינויים  שהוכרו   שנזקפו  הוצאות  עלות  1ליום  

  בדצמבר  על ידי   על רווח   סטיות  בהנחות  בהוצאות   תשלומים  לרווח או  ריבית  שירות  בינואר
  2012  המעביד  כולל אחר  בניסיון  הפיננסיות  ריבית נטו  מהתוכנית  הפסד  נטו  שוטף  2012

  ח  "אלפי ש

  161,839   -   )7,721(   432   )8,153(   -   )33,646(   19,656   4,952   14,704   168,108   התחייבות להטבה מוגדרת

  37,331   6,270   )48(   )1,319(   451   820   )12,123(   1,044   1,044   -   42,188   שווי הוגן של נכסי תוכנית

  124,508   )6,270(   )7,769(   )887(   )7,702(   820   )21,523(   18,612   3,908   14,704   125,920   נטו בגין הטבה מוגדרת) נכס(התחייבות 
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  )המשך( לעובדיםבשל הטבות התחייבויות נכסים ו  -: 23באור 
  

  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה
  

  )המשך( הטבה מוגדרתל תותוכני  .2
      
  ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת  ) ב    

  
  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

%  

  4.7   4.6   שיעור ההיוון

  5.2   5.1   שיעור עליית שכר צפויה
  

      
  

  תזרימי מזומנים עתידיים עיתוי ואי וודאיות של, סכומים  )ג    
  

לכל הנחה אקטוארית , להלן שינויים אפשריים הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח  
  :בהנחה שיתר ההנחות האקטואריות נותרו ללא שינוי

              
  השינוי

  במחויבות 
  להטבה מוגדרת

  ח"אלפי ש

  :2013, בדצמבר 31ליום 
עליית שכר צפויה מעבר מבחן רגישות לשינוי בשיעור 

  להנחות האקטואריות

  :השינוי כתוצאה מ

  16,563   1%עליית שכר בשיעור של 

  )12,080(  1%ירידת שכר בשיעור של 

מבחן רגישות לשינוי שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי 
  התכנית מעבר להנחות האקטואריות

  :השינוי כתוצאה מ

  )12,323(  1%עליית שיעור ההיוון של 

  16,401   1%ירידת שיעור ההיוון של 
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  זכאים ויתרות זכות   -: 24באור 
  

  בדצמבר 31ליום 

2013  2012  

  ח  "אלפי ש

  68,097   89,133   עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
  18,692   11,063   הוצאות לשלם 

  102,356   79,466   ספקים ונותני שירותים
  19,509   -    זכאים בגין רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  20,513   17,896   מוסדות ורשויות ממשלתיות
  5,420   4,984   חברות קשורות

  65,173   65,576   הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה

  :חברות ביטוח ותווכני ביטוח
  382,259   384,779   פקדונות של מבטחי משנה

  85,270   76,962   חשבונות אחרים

  467,529   461,741   סך כל חברות ביטוח ותווכני ביטוח

  210,480   235,889   סוכני ביטוח
  177,783   173,277   מבוטחים ועמיתים

  11,965   10,898   הפרשה להשתתפות מבוטחים ברווחים
  91,603   81,479   פרמיה מראש
  4,278   20,619   קרנות פנסיה

  -    28,040   זכאים בגין עיסקאות פיננסיות
  12,896   11,308   אחרים 

  1,276,294   1,291,369   סך הכל זכאים ויתרות זכות
  

  ).'ה)(2(38באור במסגרת ראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 119

  
   התחייבויות פיננסיות   - :25אור ב
  

מידע נוסף בדבר החשיפה של . באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות
  .ניהול סיכוניםבדבר  38ניתן בבאור , ונזילותמטבע חוץ , הקבוצה לסיכוני ריבית

  

  פרוט התחייבויות פיננסיות  .א
  

  בדצמבר 31

2013  2012  2013  2012  

  **)שווי הוגן    ערך בספרים

  ח "אלפי ש
התחייבויות פיננסיות המוצגות  .1

  בעלות
  :מופחתת 

 
  *)כתבי התחייבויות נדחים 

  958,147   844,010   855,800   747,997   )להלן' ראה סעיף ג( 

 
  שטרי הון שהונפקו לחברה האם

  292,239   311,908   273,993   278,916   )להלן' ראה סעיף ד( 

 
' סעיף הראה (פיקדון צובר ריבית 

  37,742   20,280   15,540   8,678   )להלן

  1,035,591   1,145,333   1,176,198   1,288,128  
התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי  .2

  :הוגן דרך רווח והפסד

  31,951   19,022   31,951   19,022   )להלן' ראה סעיף ז(נגזרים  

  1,320,079   1,195,220   1,177,284   1,054,613   סך התחייבויות פיננסיות 

  מזה כתבי התחייבות נדחים *)
  704,916   597,010   609,336   509,881   המהווים הון משני 

  
אביב מבוסס על מחירן בבורסה - השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות הנסחרות בבורסה בתל  **)

תוך , DCFהשווי ההוגן של תעודות ההתחייבות שאינן נסחרות נקבע במודל . לתאריך הדיווח
  . שימוש בשיעור ההיוון המשקף את שיעור הריבית של המנפיק לתום תקופת הדיווח



 מ"בע ביטוחמנורה מבטחים 
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
 

 120

  )המשך( התחייבויות פיננסיות   - :25באור 
  

  פרטים בדבר ריבית והצמדה - התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת   .ב
  

  בדצמבר 31

2013  2012  

  ריבית אפקטיבית

  אחוזים

  :בסיס הצמדה
  4.83   4.76   צמוד מדד  

  
  פרטים נוספים -כתבי התחייבות נדחים   .ג

  
  שווי הוגן   ערך בספרים 

  בדצמבר 31 ריבית %

  2012  2013  2012  2013  שנתית

  ח "אלפי ש *) נקובה  פירוט  :צמודים למדד

)1(   6.60    -   9,682    -   9,732  
  )2(   5.84   16,238   23,901   17,177   25,693  
  )3(   5.45   124,808   183,726   129,727   192,905  

  
)4(   4.05   399,258   434,799   450,426   488,837  

  
)5(   4.65   207,693   203,692   246,680   240,980  

 747,997   855,800   844,010   958,147  
  

  .מקורב לריבית האפקטיבית*)  
  
 20הנפיקה החברה לבנק ביום אשר , ערך נקוב ח"ש ןמיליו 70 בסך של כתב התחייבות נדחה  )1(

, בינואר 20כתב ההתחייבות נפרע בעשרה תשלומים שנתיים שווים החל מיום . 2000, בינואר
  .נפרע התשלום האחרון של כתב ההתחייבות 2013בינואר . 2004

  
הנפיקה החברה למשקיעים אשר , ערך נקוב ח"ש ןמיליו 60 בסך שלכתבי התחייבויות נדחים   )2(

בעשרה  תכתבי ההתחייבות נפרעקרן . ושאינם סחירים בבורסה 2001, ביולי 8ם מוסדיים ביו
הריבית משולמת אחת לשנה בחודש יולי . 2006, ביולי 8החל מיום , תשלומים שנתיים שווים

 12יתרת הערך הנקוב של כתבי ההתחייבות הנדחים לתאריך הדיווח הינה . 2002החל משנת 
  .ח"ש ןמיליו

לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים זכויות המשקיעים   
   .של החברה

  
הנפיקה החברה אשר  ,ערך נקוב ח"ש ןמיליו 288 - כ בסך של כתבי התחייבות נדחים  )3(

כתבי התחייבות . ושאינם סחירים בבורסה 2004למשקיעים מוסדיים בחודשים מאי וספטמבר 
דרוג את דירוג יהורידה מ 2012בחודש דצמבר  .Aa2בדירוג מ "ידי חברת מידרוג בע-דורגו על

פרסמה מידרוג דוח מעקב ובו , 2014בחודש ינואר  .עם אופק יציב Aa3 -כתבי ההתחייבות ל
  .הותירה את הדירוג כאמור ללא שינוי

  
 .2010, במאי 6בששה תשלומים שנתיים שווים החל מיום  תנפרעכתבי ההתחייבות קרן 

יתרת הערך הנקוב של כתבי . 2005הריבית משולמת אחת לשנה בחודש מאי החל משנת 
  .ח"ש ןמיליו 96 -ההתחייבויות הנדחים לתאריך הדיווח הינה כ

זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים 
  .של החברה
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   - :25באור 
  
  )המשך( פרטים נוספים -כתבי התחייבות נדחים   .ג

  
ידי מנורה גיוס הון - הונפקו עלש ערך נקובח "ליון שימ 200בסך של התחייבות  כתבי  )4(

ההתחייבות  כתביתמורת הנפקת . )'סדרה א( 2007, למשקיעים מוסדיים ולציבור בחודש מאי
החברה התחייבה לשלם לבעלי . פי שיקוליה ועל אחריותה-על, לשימושה, הופקדה בחברה

 כתבי. ההתחייבות כתביפי תנאי - ההצמדה והריבית על, ההתחייבות את הקרן כתבי
 כתביקרן . בבורסה יםסחיר םוהינ Aa2ידי חברת מידרוג בדירוג - ההתחייבות דורגו על

הריבית . 2012, ביולי 1ר תשלומים שנתיים שווים החל מיום באחד עש תנפרעההתחייבות 
  .2008משולמת אחת  לשנה בחודש יולי החל משנת 

  
ח "ש מיליון 200 כתבי התחייבות בסך פי תשקיף- הנפיקה מנורה גיוס הון על 2008 בחודש מאי
שנרשמה לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ' אבדרך של הרחבת סדרה , ערך נקוב

הונפקו  תבי ההתחייבותכ. 2007, במאי 3פי תשקיף שפרסמה מנורה גיוס הון ביום -על, מ"עב
זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני  .2.57%בניכיון בשיעור של 

 .תביעותיהם של כל הנושים האחרים של החברה
          

את דירוג כתבי ההתחייבות  מורידהמ כי היא "דרוג בעיהודיעה חברת מ 2012 דצמבר בחודש   
, 2014בחודש ינואר  .עם אופק יציב 3Aa  דירוגלשהונפקו על ידי מנורה גיוס הון ) 'סדרה א(

  .פרסמה מידרוג דוח מעקב ובו הותירה את הדירוג כאמור ללא שינוי
  

  .ח"מיליון ש 327 - יתרת הערך הנקוב של כתבי ההתחייבות נכון לתאריך הדיווח הינה כ
          

ערך נקוב  ח "מיליוני ש 200בהיקף של גייסה מנורה גיוס הון חוב  2011, באוקטובר 6ביום   )5(
. כספי הגיוס משמשים כהון משני מורכב בחברה . בהנפקה פרטית מגופים מוסדיים) 'סדרה ב(

דרוג דוח דירוג אשר קבע כי דירוג כתבי ההתחייבות ילקראת ההנפקה פרסמה חברת מ
  .  באופק שלילי Aa3האמורים הינו 

      
הריבית על כתבי . 2024, באוקטובר 14עומדים לפירעון בתשלום אחד ביום  כתבי ההתחייבות

באוקטובר של כל שנה קלנדרית החל  14בתשלומים שנתיים ביום  משולמתההתחייבות 
למנורה גיוס הון אפשרות לפידיון , עם זאת. 2024ועד מועד פירעונן הסופי בשנת  2012משנת 

במקביל לפידיון המוקדם של כתבי ) 1: (בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, 2021קדם בשנת מו
) 2(או ; תנפיק מנורה גיוס הון מכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה, )'סדרה ב(ההתחייבות 

  .באישור מראש של המפקח ובתנאים שיקבע
    

וספת ריבית למחזיקי תשולם ת, ככל שמנורה גיוס הון לא תנצל את זכותה לפירעון מוקדם
בגין יתרת , כתבי ההתחייבות על הריבית אותה נושאים כתבי ההתחייבות באותה עת

שתהא , )ממועד הפידיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד הפירעון בפועל(התקופה 
תוספת "). הריבית המעודכנת("ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה  50%בשיעור של 

  .1.235%מוד על שיעור של הריבית כאמור תע
      

אשר במועד הקובע לתשלומם , או ריבית/יידחו תשלומי קרן ו, בגין כתבי ההתחייבות, כמו כן
תשלומים אלו יידחו עד שתחדלנה . כהגדרתן בשטר הנאמנות, "נסיבות משהות"תתקיימנה 
. או הקרן/ווזאת לא יותר משלוש שנים ממועד פירעון הריבית " הנסיבות המשהות"להתקיים 

ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה וריבית בשיעור הריבית , תשלומי קרן וריבית אשר נדחו כאמור
  . הנקובה בגין כתבי ההתחייבות כמפורט בשטר הנאמנות

  
ח והופקדה בחברה בפיקדון נדחה בתנאי "מיליוני ש 200תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של 

הפיקדון האמור הינו בדרגה שווה לכתבי . פירעון וריבית זהים לתנאי כתבי ההתחייבות
ובעל מעמד נדחה לעומת שאר , או תנפיק החברה/ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו

  .התחייבויותיה של החברה כלפי  נושיה
  

בחודש  .עם אופק יציב, 1Aמידרוג בדירוג ידי דורגו כתבי התחייבויות על  2012בחודש דצמבר   
  .מעקב ובו הותירה את הדירוג כאמור ללא שינויפרסמה מידרוג דוח , 2014ינואר 
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  
  שטרי הון שהונפקו לחברה האם  .ד

  
. ח ערך נקוב"שמיליוני  170בסך של , חברה האםלטר הון נדחה שהחברה  הנפיקה, 2010בחודש יולי 

כאשר לחברה קיימת אופציה לפירעון מוקדם , שטר ההון הונפק לתקופה של ארבעים ותשע שנים
, 5.3%על השטר הינה בשיעור של  המשולמתהריבית . מדי חמש שנים, לאחר עשר שנים ולאחר מכן

שטר ההון הנדחה אושר על ידי . 2011ביוני מידי שנה החל משנת  30 - ומועד תשלומה ב למדד הצמוד
הנפיקה החברה לחברה האם שטר הון נדחה  2010בחודש ספטמבר . קח כהון ראשוני מורכבהמפ

בתנאים זהים , ח"מיליוני ש 3 -שטר ההון הונפק בפרמיה של כ. ח ערך נקוב"שמיליוני  80נוסף בסך 
 .2010לשטר ההון שהונפק בחודש יולי 

  
  פיקדון צובר ריבית  .ה

  
לשעבר הבנק לפיתוח תעשיה (מ "התעשיה בישראל בעהפיקדון התקבל ממוכרת החברה לפיתוח 

הפיקדון הינו צמוד מדד ונושא . לעיל 4ראה באור , להבטחת גביית האשראי מלקוחות הבנק) מ"בע
  .4.5%ריבית בשיעור של 

  
  הוצאות הנפקה שטרם הופחתו  .ו
  

אלפי  2,195של  בסך הינה 2013, בדצמבר 31ליום  הוצאות ההנפקה הנדחות שטרם הופחתויתרת 
 לפי שיטת ותמופחת הוצאות ההנפקה הנדחות. )ח"שאלפי  2,699 -  2012, בדצמבר 31ליום ( ח"ש

  .הריבית האפקטיבית
  

  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן  .ז  
      

  :שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה  לרמות
  

  2013, בדצמבר 31  
  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח  "אלפי ש

  19,022   -    13,651   5,371   *)נגזרים   

התחייבויות המוצגות בעלות מופחתת 
  :אשר ניתן גילוי לשוויין ההוגן

  844,010   -    393,584   450,426   כתבי התחייבות נדחים

  311,908   -    311,908   -    שטרי הון שהונפקו לחברה האם

  20,280   -    20,280   -    פיקדון צובר ריבית

 450,426   725,772    -   1,176,198  
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  

  )המשך( התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן  .ז  
  

: הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה  לרמותשווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי 
  )המשך(

  

  2012, בדצמבר 31  
  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח  "אלפי ש

  31,951   -    27,965   3,986   *)נגזרים   
  

    המוצג במונחי דלתא של ההתחייבויות הפיננסיות, נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה  *)
  :לתאריך הדוח הכספי

        
  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  112,746   58,087   מטבע חוץ

  )57,822(  -    ריבית
  
  
  

או /ישירות ו, ח"מיליון ש 250בהיקף של עד  חובלגייס  החברהאישר דירקטוריון , 2014חודש מרס ב  .ח  
 של בדרך, חיצוניים מגורמים) החברה של בתחברה (מ "באמצעות מנורה מבטחים גיוס הון בע

 והנחיות הדין להוראות בהתאם" מורכב משניהון " להגדרת העונה, נדחים התחייבות כתבי הנפקת
 את החברההסמיך דירקטוריון , בהמשך לאמור". מידרוג" חברת של דירוג על בהתבסס וזאת, המפקח

על כל בכל דרך שתראה לנכון ובכלל זה לחתום , לפי שיקול דעתה, לפעול למימוש ההחלטה ההנהלה
והכל לצורך , לרבות התקשרות עם גורמים מייעצים ונאמן לכתבי ההתחייבות, או התחייבות/מסמך ו

  .ובכפוף לאישור המפקח, מימוש ההחלטה כאמור
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  פרמיות שהורווחו בשייר   -: 26באור 
  

  לשנה שהסתיימה
  2013, בדצמבר 31ביום  

  ביטוח 
  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,803,524   123,868   1,927,392   פרמיות בביטוח חיים

  372,780   113,125   485,905   פרמיות בביטוח בריאות

  1,471,823   680,979   2,152,802   פרמיות בביטוח כללי

  3,648,127   917,972   4,566,099   כ פרמיות"סה

  )111,541(  )33,308(  )144,849(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה 

  3,536,586   884,664   4,421,250   כ פרמיות שהורווחו"סה
  

  
  לשנה שהסתיימה

  2012, בדצמבר 31ביום  
  ביטוח 

  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,670,614   115,769   1,786,383   פרמיות בביטוח חיים

  331,550   103,292   434,842   פרמיות בביטוח בריאות

  1,868,269   667,662   2,535,931   פרמיות בביטוח כללי

  3,870,433   886,723   4,757,156   כ פרמיות"סה

  )73,101(  )24,699(  )97,800(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה  

  3,797,332   862,024   4,659,356   כ פרמיות שהורווחו"סה
  
  

  לשנה שהסתיימה
  2011, בדצמבר 31ביום  

  ביטוח 
  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,543,847   118,579   1,662,426   פרמיות בביטוח חיים

  268,330   101,854   370,184   פרמיות בביטוח בריאות

  1,719,679   590,958   2,310,637   פרמיות בביטוח כללי

  3,531,856   811,391   4,343,247   כ פרמיות"סה

  )110,071(  67,042   )43,029(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה  

  3,421,785   878,433   4,300,218   כ פרמיות שהורווחו"סה
  

    
  .עיקר השינוי נובע מפרמיות בענפי ביטוח כללי*) 
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   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות   -: 27באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר  31   

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש  מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה) הפסדים(רווחים 

  -   -   2,288   ן להשקעה"נדל

  :השקעות פיננסיות
      

  97,075   520,758   269,984   נכסי חוב סחירים
  56,961   389,529   256,882   נכסי חוב שאינם סחירים

  )681,745(  279,153   631,978   מניות
  )116,646(  221,247   419,980   אחרות

  3,742   6,348   )159(  מזומנים ושווי מזומנים

  מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות) הפסדים(סך הכל רווחים 
  )640,613(  1,417,035   1,580,953   נטו, תשואה 

  התחייבויות שאינןמנכסים המוחזקים כנגד ) הפסדים(רווחים 
  הון ואחרים, תלויות תשואה 

  :ן להשקעה"הכנסות מנדל
  820   1,515   3,952   ן להשקעה"שערוך נדל

  6,321   6,754   6,991   ן להשקעה"הכנסות שוטפות בגין נדל

  7,141   8,269   10,943   ן להשקעה"סך הכל הכנסות מנדל

  ריבית הפרשילמעט , מהשקעות פיננסיות) הפסדים(רווחים 
  :הצמדה הפרשי שער ודיבידנד בגין 

  6,075   59,898   133,974   )א(נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
  )46,778(  21,921   44,421   )ב(נכסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  25,732   52,515   76,545   ) ג(נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים 

 254,940   134,334  )14,971(  

  והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים שאינם נמדדים בשווי*) הכנסות ריבית  
  496,175   466,506   426,465   הוגן דרך רווח והפסד 

  הכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים הנמדדים בשווי
  37,620   11,753   5,669   הוגן דרך רווח והפסד 

  השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרךמהפרשי שער בגין ) הפסד(רווח 
  35,294   )769(  )1,140(  רווח והפסד ומנכסים אחרים  

  19,224   9,403   11,430   הכנסות מדיבידנד
  )60,130(  2,046,531   2,289,260   מהשקעות נטו והכנסות מימון) הפסדים(סך הכל רווחים 

  אשר אינם מוצגיםל כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים "בהכנסות הנ*)  
  4,388   3,421   3,420   בשווי הוגן דרך רווח והפסד שערכם נפגם    
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   )המשך( נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות   -: 27באור 
  
  זמינים למכירהפיננסיים רווחים נטו מהשקעות בגין נכסים   .א

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  82,880   24,497   87,939   רווחים נטו מניירות ערך שמומשו
נטו שנזקפו לרווח ) ירידות ערך(ביטול ירידות ערך 

  )76,805(  35,401   46,035   והפסד

  סך הכל רווחים מהשקעות בגין
  6,075   59,898   133,974   נכסים זמינים למכירה 

  
  
  
  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדם נמדדימהשקעות בגין נכסים ה) הפסדים(רווחים   .ב

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  לרבות רווח ממימוש, שינויים בשווי ההוגן נטו
  )46,778(  21,921   44,421   בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה לראשונה 

  
  
  
  :וחייביםמהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות רווחים   .ג

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש
  רווחים נטו ממימוש נכסים המוצגים כהלוואות

  23,938   58,306   79,578   וחייבים 

נטו שנזקפו לרווח ) ירידות ערך(ביטול ירידות ערך 
  1,794   )5,791(  )3,033(  והפסד

  סך הכל רווחים מהשקעות בגין נכסים 
  25,732   52,515   76,545   המוצגים כהלוואות ויתרות חובה 
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  הכנסות מדמי ניהול   -: 28באור 
  
  ההרכב  .א
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש
  -   15,673   133,888   *)דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים 
  78,167   85,676   101,513   דמי ניהול קבועים בגין חוזי ביטוח חיים

  16,065   16,058   19,317   דמי ניהול בגין חוזי השקעה

  94,232   117,407   254,718   כ הכנסות מדמי ניהול"סה
  

  .'ב)2( 38ראה ביאור *)     
  

  הפחתת דמי ניהול  .ב
  

-ב"התשע, )דמי ניהול) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורסמו 2012 בחודש יוני  
 2012-ב"התשע, )תיקון( )תנאים בחוזי ביטוח) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים , 2012

שעניינן תיקון  2012-ב"התשע, )4' מס תיקון) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(ותקנות מס הכנסה 
   ").התקנות" -להלן (מוצרי החיסכון הפנסיוני לדמי הניהול ב

  
, בינואר 1החל מיום דמי הניהול המרבים שייגבו במוצרי ביטוח חיים שיימכרו , בהתאם לתקנות

 1.05%יהיו עד  2014, בינואר 1מיום  החלמההפקדות ו 4%מהצבירה ועד  1.1%יהיו עד , 2013
  . מההפקדות 4%מהצבירה ועד 

  
מקצבאות לא יעלה על  ניתן לגבותהניהול המרביים בקופה משלמת לקצבה שכמו כן אושר כי דמי 

מהצבירה וכן כי דמי הניהול המרביים שתהיה רשאית קופה לגבות בגין מנותקי  0.6%שיעור של 
תוך קביעה כי במידה והקופה , מהצבירה 0.3%לא יעלה על קשר כהגדרתם על פי חוזר המפקח 
, היא תהיה רשאית לחזור ולגבות מחשבון העמית, ר עימו נותקהצליחה ליצור קשר עם עמית שהקש

ולגבי תקופת ניתוק , את שיעור דמי הניהול שגבתה במועד ניתוק הקשר, החל ממועד זה ואילך
  .דמי ניהול לשנה בלבד 0.5%תהיה רשאית לגבות שיעור של , הקשר

  
מי הניהול שיגבו על ידי דקטין את צפויים לה, כניסת התקנות לתוקף ושינוי תקרת דמי הניהול

, בינואר 1וזאת כתוצאה מהפחתת דמי הניהול שיגבו בגין מוצרי ביטוח שימכרו החל מיום  חברהה
כניסת התקנות לתוקף עלולה , כמו כן. ומהפחתת דמי הניהול בגין עמיתים מנותקי קשר 2013

ה בעבר והחלפתן או שמכרה החבריותר להעלות את שיעור ביטולי פוליסות עם דמי ניהול גבוהים 
   .ניודן לפוליסות חדשות עם דמי ניהול נמוכים

  
הפסקת שיווק תכניות ביטוח חיים משולבות בחסכון הכוללות מקדמי קצבה , להערכת החברה

      .עשויה למתן תופעה זו, להלן )4)(3)(ב)(5(38כאמור בבאור , מובטחים
  

אשר בשלב זה איננה  ,רווחיותה ועל יההכנסות על התקנות של הכוללת ההשפעה את בוחנת החברה
 בשנים לתוקף הפנסיוני שנכנסו החיסכון נוספות בתחום ניתנת להערכה במיוחד לאור רפורמות

 והניידות השקיפות ,התחרות את להגביר נועדו ואשר חקיקה בהליכי שנמצאות או/ו האחרונות
   .הפנסיוני החיסכון בתחום
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  מעמלותהכנסות    -: 29באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  12,868   14,879   8,485   עמלת סוכנויות ביטוח

בניכוי שינוי בהוצאות רכישה , עמלת ביטוח משנה
  188,028   190,021   185,739   בגין ביטוח משנה נדחות

  200,896   204,900   194,224   כ הכנסות מעמלות"סה
  
  
  

  אחרות הכנסות   -: 30באור 
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  
  ח  "אלפי ש

  650   -    312   הכנסות מתמלוגים

  )22(  )201(  295   הון ממכירת רכוש קבוע) הפסד(רווח 

  311   332   -    הכנסות שכירות

  545   333   49   אחרות

  1,484   464   656   כ הכנסות אחרות"סה
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  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר תתשלומים ושינוי בהתחייבויו  -: 31באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  :בגין חוזי ביטוח חיים
  תביעות ששולמו ותלויות

  299,626   319,321   349,137   נכות ואחרים, מקרי מוות
  )53,782(  )61,274(  )61,313(  בניכוי ביטוח משנה

 287,824   258,047   245,844  

  521,345   561,839   550,714   פוליסות שנפדו
  191,231   176,128   177,849   פוליסות שמועדן תם

  22,059   25,954   32,138   גמלאות

  980,479   1,021,968   1,048,525   סך כל התביעות 

  גידול בהתחייבויות בגין חוזי
  48,737   1,997,129   2,148,025   בשייר ) למעט שינוי בתלויות(ביטוח חיים  

  בהתחייבויות בגין חוזי השקעה) קיטון(גידול 
  )38,314(  113,059   129,856   בשל מרכיב התשואה 

  התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי סך כל
  990,902   3,132,156   3,326,406   ביטוח וחוזי השקעה בשייר בגין חוזי ביטוח חיים 

  סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין
  :חוזי ביטוח כללי 

  1,603,531   1,703,442   1,361,910   ברוטו
  )400,736(  )391,761(  )365,097(  ביטוח משנה

  1,202,795   1,311,681   996,813   בשייר

  סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין
  :חוזי ביטוח בריאות 

  239,487   416,818   231,609   ברוטו

  )99,093(  )265,293(  )15,607(  ביטוח משנה

  140,394   151,525   216,002   בשייר

  בגין חוזיסך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות 
  2,334,091   4,595,362   4,539,221   ביטוח וחוזי השקעה בשייר 
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  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות   -: 32באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש
  :הוצאות רכישה
  492,978   533,234   495,882   עמלות רכישה

  200,821   254,930   239,037   הוצאות רכישה אחרות 
  )41,712(  )81,390(  )105,677(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות

  652,087   706,774   629,242   כ הוצאות רכישה"סה

  148,739   185,459   212,862   עמלות שוטפות אחרות
  10,903   10,226   1,645   הוצאות שיווק אחרות

  811,729   902,459   843,749   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, כ עמלות"סה

  16,587   6,378   6,710   לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות בסך

  הוצאות הנהלה וכלליות   -: 33באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  403,283   404,680   406,792   שכר עבודה ונלוות
  82,039   102,587   130,588   פחת והפחתות 

  60,040   64,121   65,592   אחזקת משרדים ותקשורת
  36,762   37,544   35,518   ייעוץ משפטי ומקצועי

  77,723   84,452   59,617   )ללא פחת ושכר(מיכון 
  20,604   20,410   16,124   בנק

  11,543   14,328   12,470   אחזקת רכב
  28,646   38,198   30,008   אחרות

  )32,323(  )38,500(  )29,153(  השתתפויות

  688,317   727,820   727,556   *)כ  "סה

  :בניכוי

  סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות
  )71,013(  )88,913(  )89,894(  ותשלומים בגין חוזי ביטוח  

  הוצאות, סכומים שסווגו בסעיף עמלות
  )211,724(  )265,156(  )240,682(  שיווק והוצאות רכישה אחרות  

  405,580   373,751   396,980   הוצאות הנהלה וכלליות 

  הוצאות הנהלה וכלליות כוללות(*) 
  208,192   242,558   253,769   הוצאות בגין מיכון בסך    

לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות הנהלה 
  56,448   80,862   84,551   וכלליות בסך 
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  תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  
  דוחות הכספייםהוצאה שהוכרה ב  .א
  

  :בגין תוכניות תשלום מבוסס מניותהוכרה בדוחות הכספיים להלן ההוצאה ש  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  מניותסך ההוצאה שהוכרה מעסקת תשלום מבוסס 
  1,310   -    -    )להלן' ראה סעיף ב(המסולקת במכשירים הוניים  

  סך ההוצאה שהוכרה מתוכנית תשלום מבוסס
  1,869   287   1,302   )להלן' ראה סעיף ג(מניות המסולקת במזומן  

 1,302   287   3,179  
  

  )ל החברה"מנכ -לשעבר ( ר דירקטוריון החברה"ליותוכנית להקצאת מניות   .ב
  

  פרטי התוכנית .1
  

אישרו דירקטוריון החברה ולאחר מכן האסיפה הכללית שלה וכן ועדת  2003, באוגוסט 27ביום 
 ר דירקטוריון החברה"ליו תוכנית להקצאת מניות הביקורת והדירקטוריון של החברה האם

  :כמפורט להלן, )התוכנית -להלן ( )ל החברה"מנכ - במועד אישור התוכנית (
  

 4%מניות המהוות  ר דירקטוריון החברה"יוהקצתה החברה לנאמן עבור כנית ובמסגרת הת
המניות הוקצו ללא תמורה והינן זכאיות לכל . מהונה המונפק של החברה לאחר ההקצאה

מניות אלה אינן ניתנות . כניתושתחלק החברה ממועד אישור הת, דיבידנד או הטבה אחרת
  .מכירה או שעבוד, רהלהעב

  
החל מתום שנה , בעשר מנות שנתיות שוות ר דירקטוריון החברה"ליוהנאמן יעביר את המניות 
הזכות להמיר  ר דירקטוריון החברה"יותהיה ל, ממועד הזכאות, כמו כן. ממועד חתימת התוכנית

, מהונה של החברה האם לאחר ההמרה 4%המהוות , את מניות החברה למניות החברה האם
להמיר את המניות  ר דירקטוריון החברה"יוה האם הזכות לחייב את לחבר. כפוף להתאמות

  .כאמור לעיל
  

השווי ההוגן נמדד . ח"ליוני שימ 44.7-ין ההוגן של המניות כאמור במועד הקצאתן הינו כישוו
במועד הקצאת אביב - לניירות ערך בתלפי השווי בו נסחרו מניות החברה האם בבורסה - על

  .המניות כאמור
  

 102קיבלו משלטונות המס אישור לתכנית בהתאם להוראות סעיף  חברה האםה וההחבר
  .במסלול הכנסת עבודה, לפקודת מס הכנסה

  
 ר דירקטוריון החברה"יותוכנית הקצאת המניות כוללת תנאים אשר בקרות אחד מהם יהיה 

הסמכות  החברה האםר הדירקטוריון "זכאי לכל המניות והפירות מהן באופן מיידי וכן ניתנה ליו
  .מהמניות 20%בגין המניות בכמות שלא תעלה על  ר דירקטוריון החברה"יולהקדים את זכאות 

  
 2003, בנובמבר 19התכנית להקצאת המניות אושרה באסיפה הכללית של החברה האם ביום 

  .וקיבלה את כל האישורים הנדרשים לפי החוק
  

  
  שינוי בתוכנית .2

  
החברה האם שינוי והחברה ביקורת והדירקטוריונים של אישרו ועדות ה 2008, ביולי 31ביום 

 2003, באוגוסט 27שאושרה לראשונה ביום , ר דירקטוריון החברה"ליובתכנית להקצאת מניות 
  .כמפורט להלן) התכנית המקורית -להלן (
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  )המשך( תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  

  )המשך( )ל החברה"מנכ -לשעבר ( ר דירקטוריון החברה"ליותוכנית להקצאת מניות   .ב
  

 )המשך( שינוי התוכנית .2
  

ר דירקטוריון "יושהוחזקו אצל הנאמן עבור , בוצעה המרה מיידית של מלוא מניות החברה
וזאת בהתאם ליחס , ידי הנאמן לטובתו- המוחזקות גם הן על, למניות החברה האם, החברה

כשהוא מחושב נכון לערב אישור ועדת הביקורת , ההמרה הקבוע בתכנית המקורית
ההמרה  -להלן ( 2008, ביולי 30-של היום המסחר  לתוםדהיינו נכון , והדירקטוריון כאמור

המרה המיידית לא חל כל שינוי במועדי ההבשלה של כי כתוצאה מה, מובהר בזאת). המיידית
  .פי התכנית המקורית- על ר דירקטוריון החברה"יומנות המניות להן זכאי 

  
ממסלול פירותי , ר דירקטוריון החברה"יומסלול המיסוי החל על המניות להן זכאי  שונה, בנוסף

מסלול (לול ההקצאה הפירותי במקום מס: דהיינו ,לפקודת מס הכנסה 102פי סעיף - עללמסלול הוני 
במועד המימוש  ר דירקטוריון החברה"יוימוסה , כפי שנקבע בתכנית המקורית, )הכנסת עבודה

פי - כי תכנית המניות על, מובהר. פי המסלול ההוני- על) לפקודת מס הכנסה 102כהגדרתו בסעיף (
- שטרם הבשילו על המסלול ההוני כאמור מחליפה את התכנית המקורית בתחולה לגבי שש המנות

  .ל ימשיכו לחול תנאי התכנית המקורית"למעט השינויים הנ, פי התכנית המקורית בלבד
  

מניות  1,696,518הנפיקה החברה האם סך של  2008, באוגוסט 24ביום , בהמשך לאמור לעיל
ר "יוכנגד קבלת מלוא יתרת מניות החברה שהוחזקו בנאמנות עבור , א"כ. נ.ח ע"ש 1בנות 
החזקות החברה האם  פי התכנית המקורית וכתוצאה מכך עלה שיעור-על וריון החברהדירקט

  .100%-בחברה ל
  

  .2013, ביולי 30התכנית הובשלה במלואה ביום 
  

ר הדירקטוריון על ידי החברה האם ולפיכך ההוצאות בגין התשלום "מועסק יו, 2012החל משנת 
  .מבוסס מניות נרשמות בדוחות החברה האם

  
    הולנושאי משרה בכיר ל החברה"למנכיחידות תגמול תוכנית להקצאת   .ג
  

 פרטי התוכנית .1
  

וכן  בחברהלנושאי משרה  וקצוה, להלן' ג 39כמפורט בבאור במסגרת תוכנית תגמול כוללת 
 לא הוקצו יחידות תגמול. יחידות תגמול בתנאים המפורטים להלן, ל מבטחים פנסיה"למנכ

או שאינם חברי  י משרה אשר הינם צד קשור לבעל השליטהלדירקטורים בחברה ולנושא
 דירקטוריון החברה מופקד על ניהול תוכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תוכנית. הנהלה

, לרבות קביעת זהות הניצעים, ועל כל הפעולות שתהיינה נדרשות לשם כך,  התגמול הכוללת
הענקת יחידות תגמול נוספות לניצעים נוספים בהתאם להוראות תוכנית יחידות התגמול או 

על כל עניין אחר הדרוש לשם הסדרת ההענקות  ןוכ, בשונה מהוראותיה לגבי ניצעים ספציפיים
  .הבהרה ויישום תוכנית הענקת יחידות התגמול, יהולוכן נ, לניצעים

  
המגיע לניצע במועד מימוש ) ברוטו(יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב התגמול הכספי 

או זכות כלשהיא לרכוש ניירות ערך כלשהם של /ואינן מהוות אופציות ו, יחידות התגמול בלבד
  .ת למי ממניות חברות הקבוצהאו אילו מהזכויות הצמודו/מי מחברות הקבוצה ו

יחושב על פי ההפרש בין מחיר , הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמול
כשהוא מוכפל במספר , המימוש של כל יחידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול

 הינות תגמול מחיר הבסיס של כל יחיד). סכום התגמול - להלן (יחידות התגמול הממומשות 
הקצאה יום לפני מועד אישור הדירקטוריון את  90ת החברה האם בבורסה יממוצע מחיר מני

ואם (ביום המימוש , מחיר המימוש יהא מחיר הנעילה של מנית החברה האם בבורסה. לכל ניצע
הסכום אשר  ).אזי ביום המסחר הראשון שלאחר יום המימוש, יום המימוש אינו יום מסחר

וכל מס מכל מין וסוג שהוא אשר , "ברוטו"ניצע בגין מימוש יחידות התגמול הינו סכום ישולם ל
יחול על , או שהחברה תהיה חייבת לנכות על פי כל דין/ו, יחול על התשלום בגין יחידות התגמול

  .הניצע

על פני ארבע שנים ממועד אישור דירקטוריון החברה את , יחידות התגמול יבשילו במספר מנות
 25%, ל בחלוף שנתייםיתבש 50%כאשר המנה הראשונה בשיעור של , קת יחידות התגמולהענ

כל מנה תהא ניתנת למימוש בתוך שנה . הנותרים בחלוף ארבע שנים 25% - בחלוף שלוש שנים ו 
לא , כאשר לאחר חלוף המועד האחרון למימוש יחידות התגמול ביחס לכל מנה, ממועד הבשלתה

  . או לזכות כלשהי מכוחן, את יחידות התגמול מכוח אותה מנה יהיה הניצע זכאי לממש
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  )המשך( תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  

  )המשך( הולנושאי משרה בכיר ל החברה"למנכיחידות תגמול תוכנית להקצאת   .ג
  

 )המשך( פרטי התוכנית .1

 ,פרישה, פיטורין, בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרות
וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות , מוות/סיום יחסי עובד מעביד מחמת נכות

, חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר הדירקטוריון יקבע, הטבה
  .לפי העניין, מנגנוני התאמה, אם יקבע לפי ישקול דעתו

ולפיכך ההוצאות בגין תשלום , ים על ידי החברה האםחלק מהניצעים מועסק, 2012החל משנת 
 .מבוסס המניות נרשמות בדוחות החברה האם

  
 יתרת ההתחייבות בגין זכויות העובדים שהבשילה עד לתאריך הדיווח .2

  
  בדצמבר 31

2013  2012  

  ח  "אלפי ש

יתרת ההתחייבויות בגין זכויות עובדים שהבשילה עד לתאריך 
  774   1,468   הדיווח

  -    253   סך שווי ההטבה העתידי
  
  

סך שווי . הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי יחידות התגמולהשווי ההוגן של  .3
,  ח"אלפי ש 1,720 -בגין הענקת יחידות התגמול כאמור הינו כ, בקבוצה ההטבה לנושאי המשרה

 .המוכר על פני תקופת ההבשלה הצפויה
  

מודדת החברה מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות בכל מועד , ההתחייבותעד למועד סילוק 
  .כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים בדוח רווח והפסד, דיווח

  
  :להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות

  
 

  -  (%)תשואת דיבידנד 
  35% - 25%  (%)תנודתיות צפויה במחיר המניה 

  1.14% -  0.92%  (%)שיעור ריבית חסרת סיכון 
    0.7 - 2.7  )שנים(משך החיים החזוי של האופציות למניות 

  43.13  )ח"ש(מחיר מניה 
  

 תנועה במהלך השנה .4
  
 

2013  2012  

  יחידות

  1,137,995   804,438   בינואר 1יתרה ליום 

  )333,557(  -    יחידות תגמול בגין עובדים שהועברו לחברה האם

  -    )339,223(  אופציות למניות שפקעו במהלך השנה

  804,438   465,215   בדצמבר 31יתרה ליום 

  
, 2013, בדצמבר 31של יחידות התגמול ליום  חזויהממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים ה .5

  .)שנים 1.8  - 2012, בדצמבר 31ליום ( שנים 1.4הינו 
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  הוצאות מימון   -: 35באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  :הפרשי הצמדה והפרשי שער בגין, הוצאות ריבית
  58,713   53,248   49,425   כתבי התחייבות נדחים 

  20,198   17,653   19,289   שטרי הון שהונפקו לחברה האם
  13,275   11,174   9,862   מבטחי משנה
  -    6,029   13,720   ריביתפיקדון צובר 

  7,371   1,979   2,181   אחרות

  99,557   90,083   94,477   סך הכל הוצאות מימון
  

  קבוצת מימוש המיועדת לחלוקה לבעלי המניות   -: 36באור 
  

כדיבידנד מניות מבטחים פנסיה מלוא חלוקה של החליט דירקטוריון החברה על  2012, בפברואר 14ביום   
הפנסיה צאות פעילות תובהתאם לכך מוצגות . עה החלוקהבוצ 2012, בפברואר 15ביום . לחברה האםבעין 

  .כפעילות המיועדת לחלוקה לבעלי המניות 2012 -ו 2011לשנים 
  

  :לבעלים חלוקהלהלן נתונים על תוצאות הפעולות המתייחסים לפעילות המיועדת ל
  

    
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 

  
2012  2011    

  ח"אלפי ש

  1,490   666   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

  323,313   39,983   הכנסות מדמי ניהול 

  2,774   378   הכנסות אחרות

  327,577   41,027   סך כל ההכנסות

  72,195   8,974   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  154,614   21,189   הוצאות הנהלה וכלליות

  9,800   1,225   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  236,609   31,388   סך כל ההוצאות

  90,968   9,639   רווח לפני מסים על ההכנסה

  33,827   3,724   מסים על ההכנסה

  57,141   5,915   רווח מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים
לחלוקה לבעלים בניכוי השפעת רווח כולל אחר בגין פעילות המיועדת 

  12   -    המס

  57,153   5,915   סך הכל רווח כולל בגין פעילות המיועדת לחלוקה לבעלים

  
  
  
  



  מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 135

  רווח למניה   -: 37באור 
  

המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של  הרווחהתבסס על  2013 לשנת הבסיסי למניה הרווחב חישו
 198,965רווח מפעילויות נמשכות בסך  ,ח"אלפי ש 204,880בסך  רווח - 2012לשנת ( ח"שאלפי  267,897
 53,527רווח בסך  - 2011לשנת  ,ח"אלפי ש 5,915בסך מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים ח ורווח "אלפי ש

בסך מפעילות המיועדת לחלוקה לבעלים ח ורווח "אלפי ש 3,614בסך מפעילויות נמשכות  הפסד, ח"שאלפי 
אלפי  230,869מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור בסך של  )ח"אלפי ש 57,141
  .)אלפי מניות 230,868 -  2011 אלפי מניות ובשנת 230,869 -  2012ת בשנ( מניות
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  ניהול סיכונים  -: 38באור 
  
   כללי .1

 מגזרי פעילות  .א

ביטוח (ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח : פועלת בתחומי הפעילות העיקריים הבאים חברהה
  :לסיכונים הבאים חברהבפעילותה חשופה ה. וביטוח כללי ביטוח בריאות, )חיים

   .סיכונים פיננסיים -

  .סיכונים ביטוחיים -

  .סיכונים תפעוליים -

 תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

תוך , מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה חברהה ניהול הסיכונים של מדיניות
יעדיה העסקיים של  ושמירה על ומגבלות סיכון שנקבעו מראש הרגולטוריות עמידה בדרישות

   .ועל איתנותה הפיננסית חברהה
  

 ושתפקיד ראשימנהל סיכונים ניהול הסיכונים בחברה מרוכז על ידי יחידה עצמאית שבראשה 
בהתאם  של החברה העסקייםליישם שיטות מקובלות לניהול סיכונים המתאימות לצרכיה 

 והסיכונים הינ ניהול .המפקח לדרישותגם  ובהתאמה למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון
ארגון המבוססת על אחריות הגורמים העסקיים באורגנים השונים בחברה -פעילות חוצת

, חשבותביטוח משנה ו, חידות תומכות הכוללות אקטואריהי, לסיכונים הנלקחים על ידם
 המתוו בחברה ןהדירקטוריו. בקרה ודיווח, מדידה, ותחום ניהול סיכונים העוסק בזיהוי

עקרונות לניהול הסיכונים ומאשר מדיניות בתחומי הפעילות השונים תוך התייחסות 
   .לפעילות ניהול הסיכונים

  
לכוון ולתמוך , להגדיר האשר תפקיד ל"בראשות המנכ, יםלניהול סיכונ הועד תפועל חברהב

   .ורגולטוריםתוך התחשבות בהיבטים עסקיים , חברהבפעילויותיו של מערך ניהול הסיכונים ב
  

 במוצר הכרוכים הסיכונים של מקיפה ובחינה זיהוי כולל חדשים מוצרים השקת תהליך
  .עליהם ולבקרה לניהולם הדרכים וקביעת

  
במסגרת הערכות החברה ליישום משטר כושר פירעון ישראלי על , בחברות הביטוח בקבוצה

בשלב , עורכת החברה סקרים כמותיים, Solvency IIבסיס עקרונות דירקטיבה האירופאית 
הוקמה בחברה , כמו כן.   I - ראשון על בסיס מתודולוגיית הגישה הסטנדרטית של הנדבך ה

יון שתפקידה להנחות ולפקח על תהליך היישום של הדירקטיבה ועדה ייעודית של הדירקטור
  .לעיל) 5)(ז( 15לפרטים נוספים ראה ביאור  .עצמה על כל נדבכיה

  
  )אשראינזילות ו, שוק(ם פיננסיים ניהול סיכוני )1(

  

. אחריות ניהול הסיכונים הפיננסיים מתחלקת בין בעלי תפקידים ופונקציות בארגון
מחלקת ניהול , אגף השקעות, ועדות אשראי, ועדות השקעהדרך , החל בדירקטוריון

  . )מידל אופיס(ומחלקת דיווח ובקרה  סיכונים
  
 הסיכונים ניהול ומדיניות האשראי מדיניות, ההשקעות מדיניות שמתומי חברהב

ניהול סיכונים פיננסיים על ידי פיזור  של במדיניות תנוקט חברהה. הפיננסיים
תוך , לסוגי הנכסים השוניםטווחי השקעה מותרים  קביעתבאמצעות  החשיפות

 כמו כן קיימות. מטבעות וענפי משק, לפי מנפיקים, בין השאר, התייחסות לפיזור
ושערי  אשראי, מניות, ריבית :כגון, ספציפיים סיכוןהמתייחסות לגורמי  מגבלות
  .חליפין

  
טווחי השקעה  מאשר, ניהול הסיכונים הפיננסיים מדיניות אתקובע הדירקטוריון 

בהם (התיקים המנוהלים עבור . ומאשר מגבלות חשיפה וסיכוןסוגי נכסים עיקריים ב
מאשר הדירקטוריון את הקצאת הנכסים , )הסיכונים הפיננסיים מושתים על המבוטח
אם להרכב כל אחד מהתיקים המנוהלים בהתבכל תיק וקובע מגבלת סיכון כולל עבור 

דיווח שוטף לגבי עמידה במגבלות סטטוטוריות  יםלמקב ןהדירקטוריו. תיק הייחוס
 . ור על ידומגבלות ניהול סיכונים שאוש
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

  )המשך(   כללי .1

 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

  )המשך( )אשראינזילות ו, שוק(ם פיננסיים ניהול סיכוני )1(
  
 ,תפקידן אשר עמיתים לכספי השקעה וועדות נוסטרו השקעה ועדות פועלותחברה ב

  .וןבחברה שאושרו בדירקטורי סיכונים ניהולחשיפה ו מגבלות עללפקח  ,בין השאר
  

, מנטרת באופן שוטף את המגבלות) מידל אופיס(מחלקת דיווח ובקרה באגף השקעות 
 מחלקת ניהול סיכונים. הת ההשקעולועד, פ העניין"ע, ומדווחת, מתריעה על חריגות
בתיק הנוסטרו ובתיקים , חישוב ומעקב אחר מדדי סיכון. מבקרת את התהליך

ניהול הסיכונים מדי רבעון ומדווח לועדות  מחלקת על ידימתבצעת , המנוהלים
ראה פירוט לגבי . בהתאם להוראות הדין של החברות השונות ןלדירקטוריוהשקעה ו

שות לשינויים בגורמי סיכון החשיפות אליהם ומבחני רגי, סוגי הסיכונים הפיננסיים
  .להלן 3-ו 2בסעיפים 

  
 עתודות ביטוח כללינכסים כנגד ( החברהשל עקרונות ניהול סיכוני שוק בנוסטרו 

מבוססים על ניהול נכסים מול ) תשואה והון עצמי שאינם תלוייחיים  ביטוחו
מעיתוי , כמו גם, הקצאת הנכסים נגזרת מהתאמת בסיסי ההצמדה): ALM(התחייבויות 
ניהול אפקטיבי . בהתאמה התשלומים הצפויים של הנכסים וההתחייבויותהתקבולים ו

פער (הגבלת החשיפה לסיכון ריבית  על ידישל הנכסים מול ההתחייבויות מתבצע 
אחר התאמת  מעקב, )VaR" (בסיכוןערך "סיכון השוק באמצעות מדד המדידת , )מ"מחמ

  .וביצוע תרחישי קיצון נכסים להתחייבויות בתקופות פירעון שונות
בחינה : אקטיבי סיכוניםמתבצע ניהול ) תלוי תשואהביטוח חיים (בתיקים המנוהלים 

מדידת סיכונים , של הקצאת נכסים אסטרטגית לכל תיק מנוהל כנגד תיק סמן
שוב מדדי ביצוע מתואמי סיכון וניתוח חי, )יחסית לתיק סמן(אבסולוטיים ויחסיים 
  .השפעת תרחישי קיצון

  
ענפי סיכוני אשראי בתיק הנכסים כוללים פיזור סיכון האשראי על פני עקרונות ניהול 

הלוואות ואשראי לא סחיר  הערכת סיכון. ודירוגם) קבוצות ובודדים(לווים , משק
כל עסקת אשראי . ןוריובדירקט המתבצעים על פי מדיניות האשראי הלא סחיר שאושר

עסקאות אשראי בסכומים . לסכום מינימלי מועברת לאישור וועדת אשראי מעבר
 או בנסיבות מיוחדות/ו שבנהלי אגף השקעות י מדרג סמכויות"עפיאושרו גדולים 
כל עסקה . יובאו לאישור גם וועדות השקעה ,השקעות אגף או/ו אשראי ועדת בהמלצת

 על ידיאושר (או בדרוג פנימי על פי מודל דרוג פנימי , מדורגת בדרוג חיצוני
למעט אשראי ( או בהסתמך על דרוג בנק או מבטח אחר) מפקחוה ניםהדירקטוריו
או הלוואות בסכומים לא מהותיים כמוגדר בנהלי החברה ובכפוף לתקנות /מוחרג ו
 כולל החוב נכסי בתיק נאותה פיזור רמת על תומפקח הההשקע תווועד .)המפקח
 .המאושרת מדיניותה או/ו השקעה מתקנות הנגזרות חשיפה מגבלות על שמירה

 תוךבמסגרת פעילות ניהול סיכוני אשראי מתבצעת הערכה שוטפת של הסיכונים 
  .לטיפול מאמץ לאיתור מוקדם של חובות בעייתיים

  
על  יםהמבוסס ,מבטחי משנההנובע מחשיפה לעקרונות מדיניות ניהול סיכון האשראי 

  .להלן) ו( 4מפורטים בסעיף , רושמירה על איכות התיק ופיזו

בעיקרם על שמירה על רמה  מבוססיםעקרונות מדיניות ניהול סיכון הנזילות 
. נכסים סחירים ומזומנים בתיקי הנכסים שיעור שלמינימאלית 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

  )המשך(   כללי .1

 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

  ביטוחיים סיכוניםניהול  )2(
  

בהתאם ובכפוף למדיניות ניהול הסיכונים שאישר , מנוהלים הביטוחיים הסיכונים
תוך תמיכה של  העסקיים של תחומי הביטוח השונים הגורמיםעל ידי , הדירקטוריון

 מקיימים אלה גורמים .ניהול סיכוניםתחום חשבות ו ,ביטוח משנה ,יחידות אקטואריה
 רווחיות, חשיפות ניתוחי זה ובכלל, סיכונים ניהול בנושאביטוחיים /מקצועיים דיונים
  . ניהוליות החלטות מתקבלות לכך ובהתאם, הסיכון גורמי של תקופתיות ובדיקות, ענפית

 העברת על ידיו הביטוח חוזי של פיזור ידי על ממותנת ביטוחיים לסיכונים החשיפה
 של ויישום בחירה ידי על גם מוקטנים הסיכונים. משנה למבטחי) חלקית( החשיפה

  . 'וכדו הכיסוי גובה, הסיכון סוגי, ענפים על פני פיזור ויצירת חיתום אסטרטגיות
 ביטוח חוזי באמצעות הסיכון העברת מדיניות את שנה מדי מאשרבוחן ו הדירקטוריון

  . הביטוח ענפי בכל משנה
  

על ידי ביצוע מבחני רגישות לגורמי הסיכון  מתבצעתהערכה כמותית של הסיכונים 
כמו גם מחקרים סטטיסטיים של גורמי סיכון באופן , אקטואריה תחוםהעיקריים על ידי 

  .  כללי ועל בסיס ניסיון החברה
  

  הביטוחי הסיכון מדידת אופן
  

   :מטרות עיקריות שלוש לצורךהחברה מודדת את הסיכונים הביטוחיים 
  
  .תמחור המוצרים הביטוחיים אותם היא מוכרת )1(

 
  .מספקת לא תלויות לתביעות שהעתודה הסיכון )2(

 
 . תרומת הסיכון הביטוחי לחישוב ההון הכולל הנדרש )3(

    
האקטואר אשר מנתח את  על ידימדידת הסיכונים הביטוחיים לכל מוצר ומוצר נעשית 

  . הסטייה מהצפי וגוזר את התעריף המתאים למוצר, מעריך את צפי התביעות, התביעות
  

פ מודל "ם סיכון עחישוב של הון מותא מבצעת סיכונים ניהול מחלקתהביטוח  בחברת
שפותח באירופה עבור חברות ביטוח והותאם   solvency IIדירקטיבת שלסטנדרטי 

  .ןל ולדירקטוריו"ישירות למנכ מדווחות והתוצאותלמוצרים של ענף הביטוח בישראל 
המודל מבוסס על פרמטרים של היקף  - וענפי בריאות לזמן קצר כללי ביטוח עבור

שיעורי , )לא שמרניות -המחושבות על בסיס הנחות מיטביות (היקף רזרבות , פרמיות
כמו כן . סטיות תקן של קבוצות מוצרים בעלי מאפיינים דומים, )Loss Ratios(הפסד 

על הון החברה ) רעידת אדמה או מעשה ידי אדם(המודל מניח השפעה של אירוע קיצון 
  .לפי פרמטרים שנקבעו מראש

המודל מבוסס על ביצוע שינויים בגורמי  -  לזמן ארוך בריאותענפי ו חיים ביטוח עבור
. של ההתחייבויות הביטוחיות) פ הערכה מיטבית"ע(הסיכון המשפיעים על ערכם ההוגן 

שינוי קיצוני בשיעורי התמותה שהונחו או שינוי פתאומי בשיעורי הביטולים , לדוגמא
מניח השפעה של אירוע המודל , כמו כן. שהונחו לצורך חישוב ההתחייבויות הביטוחיות

גידול בתמותה (על גובה התחייבויות לפי פרמטרים שנקבעו מראש ) קטסטרופה(קיצון 
  ).ובתחלואה

פ המודל מתחשבת בכך שלא כל הסיכונים מתממשים בו "ע הכוללמדידת הסיכון , לבסוף
זמנית בכל הענפים ולכן קיימות קורלציות בין ענפי הביטוח השונים אשר מקטינות את 

  .סיכון הכוללה
  

 המשמשים ושיטות כלים, אליהםות החשיפ, הביטוחיים הסיכונים סוגי לגבי פירוט ראה
  .להלן 5 בסעיף בגינם רגישות ומבחני באומדנם
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

  )המשך(   כללי .1

 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

 )המשך( ביטוחיים סיכוניםניהול  )2(
 

  :הביטוחייםהעקרונות המנחים בניהול הסיכונים  להלן

מענה לכלל ההתחייבויות הביטוחיות  ספקתעריף הביטוח מותאם ל :תעריף קביעת
, העתידיות שייווצרו כתוצאה מהתממשות הסיכונים הביטוחיים המגולמים בכל פוליסה

משך ואופי הכיסוי הביטוחי קובע את אופי תזרים . לל הוצאות ושיעורי רווח רצוייםכו
   ").זנב ארוך"לעומת " זנב קצר("ההתחייבויות העתידיות 

בכל ענף וענף נקבעת מגבלת חשיפה מכסימלית בשייר ברמת : מגבלות חשיפה בשייר
מוכנה  חברההמגבלה מבטאת את החשיפה לסיכון הביטוחי שה. האירועוהפוליסה , התיק

 למדיניותבהתאם  ל"למבטחי משנה בחו יםמעבר לכך מועבריכונים ס. לקחת על עצמה
כך שלהערכתה , רוכשת הגנת ביטוח משנה חברהה. ביטוח המשנה של החברה

החברה גם רכשה  .ההסתברות כי תיווצר חשיפה מעל לגבול ההגנה שנרכש הינה זניחה
 .בביטוח חיים הן בביטוח הכללי והן, מאירוע בודדרבים הגנה נגד הצטברות של נזקים 

    .הצטברות של נזקים רבים מאירוע בודדהחברה רכשה הגנה נגד 

מגדירה את מהות הכיסוי הביטוחי  חברהבתהליך זה ה: תהליך עיצוב המוצר הביטוחי
חשיפה , כבר בשלב עיצוב המוצר, הינה להגבילתהליך מטרת ה. שהיא מעוניינת למכור

בין , עיצוב מוצר חדש מתבצעתהליך  במסגרת .מעוניינת לקחתאינה  חברהשהלסיכונים 
זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים תהליך של , היתר

שואפת לבצע הערכה מדויקת ככל האפשר לגבי ההון  חברהה. לניהולם ולבקרה עליהם
להשקת המוצר החדש על מנת לכלול בתמחור המוצר את עלות ) מותאם סיכון(הדרוש 

כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה , במהלך מחזור החיים של המוצר. ההון הנדרש
, בין השאר, נערכות בדיקות, שמקורה אינו בתנודות אקראיות, תומיותיבתוצאות הח

והפרמיה לפוליסות  ובמידת הצורך מותאמת הערכת הרזרבות, להערכת הסיכון הגלום
 .חדשות

ליצור היררכיה ) א: מערכת כללי החיתום כוללת מגבלות אשר מטרתן כפולה: חיתום
 מנהלהחתם ועד , המחוז מנהלדרך , מרמת הסוכן(בקבלת ההחלטות לגבי לקיחת הסיכון 

כללי החיתום נאכפים בצורה . להגביל את החשיפה לסיכונים הביטוחיים) ב) האגף
או ) חתם אוטומטי בביטוח חיים או חסימות לרמת הכיסוי בביטוח כללי, למשל(ממוכנת 

  .איש מקצוע על ידיידנית 

נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת  חברהה :קטסטרופה
 .יטוח משנה מתאיםכיסוי מרביים בחוזים מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ב סכומי

רבי הנגזר ח המשנה הינה להתאים את ההפסד הממטרת מדיניות החיתום וביטו
רבי נקבע מראש בהתאם ההפסד המ. לסיכון שתומחר בתעריף מהחשיפה לקטסטרופות

  .כפי שאושרו על ידי הדירקטוריון חברהלטעמי הסיכון של ה

 חברההותי בו הסיכון זה הוא סיכון ביטוחי מ :ניהול סיכון רעידת אדמה  )א(
מדיניות ניהול . שאינו שכיחמתייחסת להשפעה הפוטנציאלית של אירוע קיצון 

   ,מדי שנה, חברההסיכון המובאת לאישור דירקטוריון ה
  הפוליסות המכסות רעידת אדמה כוללות מרכיב של השתתפות עצמית רוב.  

 וכן  משנה יחסי מוגנת באמצעות חוזי ביטוחסיכון רעידת האדמה החשיפה ל
  ).Cat Cover(המגן על החשיפה בשייר , באמצעות חוזה ביטוח משנה לא יחסי

ל מבוססים על הנחות ואומדנים לגבי אופי אירוע רעידת האדמה "העקרונות הנ
, ל"מדנים הנותרחש בשונה מההנחות והאישנדיר מאוד אירוע . והנזק בעטיו

  .מאודלנזק בסכום גבוה  חברהעלול לחשוף את ה

בתחום ביטוח חיים בו  מהותיסיכון זה הוא סיכון ביטוחי : מלחמהכון ניהול סי  )ב(
בגין סיכון . בלתי צפוי קיצוןמתייחסת להשפעה פוטנציאלית של אירוע  חברהה

מבוססת שומרת עתודות ביטוח ולכן מדיניות ניהול הסיכון  חברהמעין זה אין ה
 כי, יצוין. יירקניית הגנה לפי שיקול דעת ההנהלה על החשיפה בש בעיקרה על

נכות , החשיפה בשייר כנגד כיסויי ריסק מוותהחברה מבטחת את  2014בשנת 
המכסה גם רעידת  Cat Coverבאמצעות חוזה , מוחלטת ואובדן כושר עבודה

 . כימית/ביולוגית/גרעיניתאדמה וגם אירועים מסוג מלחמה 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

  )המשך(   כללי .1

 )המשך( ושיטות ניהול סיכוניםתיאור הליכי   .ב

   ניהול סיכונים תפעוליים )3(

לפי הגדרה מקובלת הסיכון התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או אי התאמה של 
 דירקטוריון. או מערכות פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגון אנשים, תהליכים
בפעילות לזיהוי  סקתהחברה עו .התפעוליים הסיכונים לניהול מתודולוגיה אישר החברה

הערכה כמותית של החשיפה לסיכונים תפעוליים מתבצעת במסגרת  .המהותיים הסיכונים
  . Solvency IIפ המודל הסטנדרטי בתהליך ההערכות ליישום "סקרי הערכה כמותיים ע

  : החברה נקטה בפעולות שונות בתחום ניהול הסיכונים התפעוליים

להקמה מחדש של המערכות המיכוניות ) DRP )Disaster Recovery Planערכה תכנית 
  ;במקרה של אירוע חיצוני קטסטרופאלי שיפגע במשרדיה

ממוקדת , ביצעה סקרי סיכוני מעילות והונאות במטרה לגבש תכנית ביקורת רב שנתית
מתוך הכרה כי קיומם והאפקטיביות של תהליכי ביקורת ובקרה פנימית עשויים , סיכונים

  .הסיכונים התפעולייםלהפחית את 

יחידות אבטחת מידע לטיפול בסיכוני , בין היתר מהוראות הרגולטור, כמתחייב, הקימה
י דרישות חוזר ניהול "עפ) מערכות מידע( ITהוגדרה תוכנית לניהול סיכוני . אבטחת מידע
מו כ, והוצפו סיכונים וליקויים מהותיים  ITנבנתה מתודולוגיה לניהול סיכוני. טכנולוגיות

   .כן הוכנה תוכנית לטיפול בסיכונים וליקויים שנמצאו

 בוצע ,המפקח להנחיות בהתאם "Sarbanes-Oxley" לחוק 404 סעיף הוראות יישום במסגרת
 שמטרתן הבקרות נקבעו ,נאות ולגילוי הכספי לדיווח הקשורים הסיכונים הערכת של תהליך
 את החברה אימצה, זאת במסגרת. בקרה פערי ונותחו סיכונים אותם את לצמצם או למנוע
 הבקרה להערכת ומוכרת מוגדרת מסגרת המהווה, COSO-ה של הפנימית הבקרה מודול

   .הפנימית

לנתח ולאחד את ממצאי סקרי הסיכונים התפעוליים השונים להמשיך ו חברהבכוונת ה
במטרה לזהות את הסיכונים המהותיים ולקבוע תוכנית אפקטיבית להגברת הבקרות 

  .וליות והפחתת הסיכונים התפעולייםהתפע

  
  סיכונים כולל ניהול )4(

  
 .Solvency IIתהליך היערכות ליישום הוראות הדירקטיבה האירופאית  ת אתמיישמ חברהה

-2012. שה" (ישראלי פירעון כושרמשטר " מכתב המפקח פרסם, 2012 ספטמבר בחודש
 ברוח סיכונים מבוסס פירעון כושר משטר בישראל ליישם כוונתו על הודיע ובו) 31381

 הדירקטיבה ליישום הזמנים ללוחות בנוגע הוודאות אי רקע על זאת, הדירקטיבה
 נוסף כמותי הערכה סקר ביצוע: הבאים להיבטים, היתר בין, מתייחס המכתב. באירופה

)IQIS - Israeli QIS ( 31אשר בוצע על ידי החברה והוגש למפקח ביום  2011על בסיס מאזני 
ומתווה ) ORSA( פירעון וכושר סיכונים של עצמית הערכה תהליךהנעת  .2013, בינואר

  .החדשה במתכונתן ההון דרישות ולהחלת פיקוחי התערבות מדרגל

אשר מכונה  2012לשנת  IQISפרסם המפקח הנחיה לביצוע  2013 ,בדצמבר 1 יוםב
"IQIS2" ,יה החדשה כללה בתוכה מספר התאמות ושינויים מהתרגיל הקודם לשנת ההנח

2011 ")IQIS .("להגיש את תרגיל היה פ ההנחיה על החברות "עIQIS2  16עד ליום 
כאשר אחת ההחלטות המשמעותיות בהנחיה הייתה החובה של החברות , 2014 ,בפברואר

הנחות , תייחסות לתהליכיםהדוח יכלול ה. ח המבקר"לצרף דוח מיוחד שיוכן על ידי רו
ומתודולוגיות שיושמו וכן בחינה של תהליכי חישוב דרישת ההון תוך התמקדות בארבעת 

  ).ככל שקיימים(התרחישים העיקריים בחברה 

כולל הדוח המיוחד של " IQIS2"את תוצאות , 2014החברה הגישה למפקח בחודש פברואר 
  .ח המבקר"רו

בישראל על ניהול ההון  Solvency IIלעת בהשלכות של אימוץ משטר  מעת ןד ןהדירקטוריו
לקראת יישום  חברהומוודא היערכותה הארגונית והמיכונית של ה חברהמותאם סיכון ב

 Solvencyלאימוץ היערכות העל  תוהמפקחת דירקטוריון וועד ומונ, לעניין זה. הדירקטיבה
II, לאחר פרסום הנחיות מהמפקח , ים כוללבכוונת החברה לגבש עקרונות לניהול סיכונ

   .בדבר יישום הנדבך השני בישראל
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

 )המשך( כללי .1

  דרישות חוקיות  .ג

מונחה על ידי דרישות רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי  חברהתהליך ניהול הסיכונים ב
 )קודקס(ואוחדו במסגרת החוזר המאוחד  ,הפעילות השונים שפורסמו בשנים האחרונות

  :חובת מינוי מנהל סיכונים שתפקידיו העיקרייםהכולל , 2014 -שיכנס לתוקף החל מ

זיהוי הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים המהותיים לחוסנו של המבטח או העומדים בפני  -
או הכרוכים בנכסים /ו, המבוטחים העשויים להשפיע על החבות כלפי המבוטחים

 .מוחזקים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות או כנגד התחייבויות תלויות תשואהה

כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכונים המהותיים שזוהו לפי  -
  .שיוגדרו על ידי המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו אמות מידה

 .ההיערכות והביצוע, תיאור אמצעי הבקרה והערכת הבקרות -

 .ור אופן ניהול הסיכונים המהותיים שזוהוהמלצות לשיפ -

מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים ) ההון הכלכלי(הערכת ההון העצמי הנדרש  -
 .תוך התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים המהותיים

  : ניהול סיכונים כוללות בין היתר לענייןרגולטוריות  דרישות 

נהלים וכלים למדידה ולבקרת , תקרות חשיפה, יםדרישה לקביעת מדיניות חשיפה לסיכונ -
  .סיכונים

  .הוראות בנושא ניהול סיכוני אשראי -

  .הוראות בנושא ניהול חשיפה למבטחי משנה -

טכנולוגיות , מעילות והונאות -בתחום סיכונים תפעוליים םהוראות בנושאים ספציפיי -
  .ת בעת משברהיערכות לפעילו, )SOX(אבטחת מידע ובקרה על דיווח כספי , מידע

כחלק מפיתוח משטר כושר פירעון מבוסס    Solvency IIהוראות בנוגע ליישום דירקטיבת -
 .סיכונים

   שוק סיכוני .2

 שוק סיכוני הגדרת  .א

, סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים
ישתנו כתוצאה משינויים בגורמי סיכון  התחייבויות פיננסיות או התחייבויות ביטוחיות

, במדד, בשערי מניות, שינויים בעקומי הריבית, בין היתר, גורמי סיכון השוק כוללים. השוק
  .ן"ובמחירי הנדל בשערי מטבע חוץ במרווחי האשראי

חושף את שווי תיק הנכסים לשינויים בנכסים בארץ ריכוזיות של תיק ההשקעות  ,ףסבנו
  . ניים בישראלפוליטיים וביטחו

) בעיקר לעקום הריבית הריאלי(שינויים בעקומי הריבית תיק הנכסים חשוף ל: סיכון ריבית
התאמה מלאה בין משך חיים ממוצע  אין. באפיק נכסי החוב הסחירים שינוייםובעקבות כך ל

מ "בפרט בעסקי ביטוח חיים בהם מח, מ ההתחייבויות"למחשל הנכסים ) מ"מח - להלן(
   .מ הנכסים"ממחת ארוך ההתחייבויו

עלול לפגוע בשווי  בארץ ובעולם המניות יקוסיכון של ירידות חדות בשו: סיכון אקוויטי
   .בתיק הנכסים) אופציות, קרנות נאמנות, קרנות השקעה, מניות :כדוגמת( מכשירים הוניים

ווי בש שינוימול השקל עלול לגרום ל זריםשל מטבעות ר חליפין שינוי בשע: סיכון מטבע
ח באמצעות חוזי "החברה מגדרת חלקית את החשיפה למט .חוץהנכסים הצמודים למטבע 

  . אקדמה
אי התאמה בין . סיכון של שינויים בבסיס ההצמדה של הנכסים וההתחייבויות: סיכון בסיס

נכסים להתחייבויות בבסיסי הצמדה עלול להביא למצב ששינוי בבסיס הצמדה ישפיע על 
   .פגיעה בהון החברהלשונה ולגרום  ההתחייבויות בצורההנכסים ועל 
ן בהם משקיעה "ן עלול לפגוע בערכם של נכסי נדל"סיכון של ירידה במחירי הנדל :ן"סיכון נדל

    .ישירות או באמצעות קרנות השקעה חברהה
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

 )המשך(  שוק סיכוני .2

   בנכסים ובהתחייבויות עבור חוזים תלויי תשואה הגלומים הסיכונים  .ב

התחייבויות תלויות תשואה הינן התחייבויות בגין חוזים בהם תגמולי הביטוח שלהם זכאי 
בניכוי דמי ניהול כמפורט , חברההמבוטח תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של ה

  :להלן

  וכן  0.6%בשיעור של  קבועיםדמי ניהול  2004פוליסות שהונפקו עד שנת לגבי
ניכוי דמי הניהול במהתשואה הריאלית  15% של דמי ניהול משתנים בשיעור

 . הקבועים
 כפי שנקבע  דמי ניהול קבועים בלבד -ואילך  2004משנת  בפוליסות שהונפקו

 .לעיל) ב( 28לעניין הפחתת דמי הניהול ראה באור . בתנאי פוליסה

בגין חשיפה ישירה  לחברהן מוצרים אלו לא קיימת לגבי הנכסים וההתחייבויות בגי
השפעת התוצאות הכספיות על רווחי חברת הביטוח מצטמצמת  .בגורמי שוקשינויים 

לחשיפה הנגזרת מדמי הניהול המשתנים בהתאם לתנודתיות בתשואה הנזקפת 
ומן ההיקף הכולל של , 2004עד  נפקושהווזאת רק לגבי פוליסות , למבוטחים

ההתחייבות ממנה נגזרים דמי הניהול הקבועים של המבטח לגבי כלל המוצרים תלויי 
  .התשואה

מבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות המפורטים בסעיפים , לאור האמור
  . הבאים אינם כוללים חוזים תלויי תשואה

מושפע מכל ) הפסד(שואה והאופן בו הרווח להלן מבחן רגישות לגבי חוזים תלויי ת
 :שינוי בתשואה

בתשואה הריאלית על ההשקעות לאחר ניכוי דמי ניהול הקבועים  1%כל שינוי של 
שהיקף , 2004במסגרת חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות שהונפקו עד שנת 

משפיע על , ח"מיליארד ש 10.4 -כ 2013 ,בדצמבר 31ההתחייבויות בגינם ליום 
 9.4 -כ 2012 ,בדצמבר 31ליום (ח "ש מיליון 15.5 -דמי הניהול בסך של כמ ההכנסות

). ח"מיליון ש 14.1 -דמי הניהול בסך של כמ ההכנסותמשפיע על , ח"מיליארד ש
 .ואילך אינה מהותית 2004וליסות שהונפקו משנת השפעת שינוי כאמור על פ
כאשר התשואה בחוזים אלה הינה שלילית החברה  ,2004בפוליסות שהונפקו עד שנת 

דמי ניהול משתנים כל עוד לא תושג תשואה חיובית שתכסה את  אינה רשאית לגבות
  .סך ההפסדים שנצברו בתיק ההשקעות בשל התשואה השלילית

  

 רגישות הנוגעים לסיכוני שוק מבחני  .ג

בשווי של השקעות במכשירים , ריביתשיעורי ביחס להשפעת השינויים בלהלן מבחני רגישות 
עבור הנכסים ) הון עצמי( תהכולל ההכנסהו) הפסד(רווח ח על ה"במדד ובשע, הוניים

ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה בגין , הפיננסיים
ם ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרי, משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח

  .השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו, למשל, כך. קבועים

  :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 .  
 הונח שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים , כמו כן

במבחני הרגישות , המוצגים בעלות מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכך
  .לא נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך, שלהלן

 ניותמביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות מש, מבחני הרגישות .  
 כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס , יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות

לשינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם 
 . שינויים

 תוצאות מבחני הרגישות מוצגות נטו לאחר ניכוי השפעת המס .  
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני שוק .2
 

 )המשך( מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק  .ג

 
  

  :2013, בדצמבר 31ליום 
  השקעות

 ח"שיעור השינוי בשע  שיעור השינוי   במכשירים 
  ****)של מטבע חוץ   ****)במדד   **)הוניים   *)שיעורי הריבית 

+1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  
  ח  "אלפי ש

  )3,659(  3,659   3,430   )3,430(  )4,140(  4,141   )4,644(  4,206   )הפסד(רווח 

  )הפסד(רווח 
  )29,410(  29,410   3,430   )3,430( )41,247(  41,248  116,832  )102,518(  ***)כולל  

  
  

  
  :  2012, בדצמבר 31ליום 

  השקעות
 ח"שיעור השינוי בשע  שיעור השינוי   במכשירים 

  ****)של מטבע חוץ   ****)במדד   **)הוניים   *)שיעורי הריבית 
+1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  

  ח  "אלפי ש

  )12,432(  12,432   3,835   )3,835(  )2,296(  2,297   )3,509(  3,181   )הפסד(רווח 

  )הפסד(רווח 
  )35,741(  35,741   3,835   )3,835( )39,299(  39,299  120,606  )107,483(  ***)כולל  

  
  

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס   )*
ביחס  הרגישות נעשהניתוח מכשירים בריבית קבועה  בגין. למכשירים בריבית משתנה

ריבית מכשירים ב בגין .פ שוויו ההוגן"שערכו הפנקסני מוצג ע של המכשירלשוויו ההוגן 
ההשפעה מחושבת (החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי משתנה 

מתוך הנכסים וההתחייבויות , במבחני הרגישות לא נלקחו בחשבון .)על הריבית הצבורה
נכסי , "עם סיכון ריבית ישיר"שלהלן כנכסים או התחייבויות ' דבסעיף  המוצגים בטבלה

נכסי ביטוח , מזומנים ושווי מזומנים, חוב שאינם סחירים המטופלים כהלוואות וחייבים
התחייבויות פיננסיות ופיקדונות , התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה, משנה

קח בחשבון שינוי בריבית הרגישות נללצורך חישוב ניתוח . ויתרות ביטוח משנה
סכום הנכסים המושפעים מסיכון . השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנהמתחילת 

 139ומתוכו , )ח"יליוני שמ 3,952שנה קודמת (ח "ש ליוניימ 3,141 ריבית ישיר הינו 
  ).ח"מיליוני ש 380שנה קודמת (ח עובר דרך רווח והפסד "ש ליוניימ

  
ניתוח הרגישות אינו כולל השפעה על ההתחייבויות הביטוחיות וזאת כיוון שבביטוחי 

החברה מבצעת בדיקת . חיים ובריאות שיעור ההיוון נגזר בדרך כלל מהריבית התעריפית
 1% -הרגישות לירידת הריבית ב. טוח חיים מבטיחי תשואהנאותות לגבי עתודות בי

 43 -כת בהקטנת שווי התיק בתוקף בסך של כהמחושבת כנגד שווי התיק בתוקף מוער
 .אחרי מס ח"שמיליוני 

  
לקבוצה אין מידע ביחס , או שלחילופין, השקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע  )**

  .ללות השקעות בחברות כלולותואינן כ IFRS 7-בהתאם להגדרות ב. לתזרים זה
הרווח ביטוי גם את ההשפעה על  מביאים לידילהכנסה הכוללת ניתוחי הרגישות ביחס   ) ***

  .לתקופה) הפסד(
ח נלקחו גם מכשירים פיננסיים שאינם פריטים "במסגרת מבחני הרגישות למדד ולשע  )****

  .כספיים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

    )המשך( שוק סיכוני .2

  ישיר ריבית סיכון  .ד

סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן או בתזרים 
סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית . מהנכס או ההתחייבות הנובעהמזומנים 

  . במזומן
כי קיימים נכסים עם סיכון ריבית ישיר אשר שוויים ההוגן מושפע משינוי הריבית  יש לציין

אינה רושמת אותם בשווי הוגן בדוח הכספי ולכן אינם כלולים במבחני  חברהאך הבשוק 
  .ראה סכום נכסים אלה להלן. הרגישות המתוארים בסעיף הקודם

מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים " ישיר"תוספת המילה 
  .על שערי המניותכדוגמת השפעת שינוי הריבית , אחרים אבל לא באופן ישיר

  
  
  2013, בדצמבר 31ליום   

  תלוי  שאינו תלוי 

  סך הכל  תשואה  תשואה  :נכסים עם סיכון ריבית ישיר

  ח  "אלפי ש
  8,707,316   5,623,375   3,083,941   נכסי חוב סחירים

  :נכסי חוב שאינם סחירים
  2,652,122   178,547   2,473,575   ץ "ח ח"אג  
  6,290,989   3,436,738   2,854,251   אחר  

  261,182   197,989   63,193   השקעות פיננסיות אחרות
  1,119,403   753,834   365,569   מזומנים ושווי מזומנים

  1,406,833   -    1,406,833   נכסי ביטוח משנה

  20,437,845   10,190,483   10,247,362   סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר 

  9,355,250   6,087,869   3,267,381   *)ללא סיכון ריבית ישיר נכסים 

  29,793,095   16,278,352   13,514,743   סך הכל נכסים

  :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

  1,054,613   13,397   1,041,216   התחייבויות פיננסיות
  25,705,411   16,186,651   9,518,760   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  384,779   -    384,779   אחרים

  27,144,803   16,200,048   10,944,755   סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר  

  1,164,048   241,646   922,402   **)התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר 

  1,484,244   -    1,484,244   הון 

  29,793,095   16,441,694   13,351,401   סך הכל הון והתחייבויות

  -    )163,342(  163,342   סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
  

הוצאות , מקרקעין להשכרה, רכוש קבוע, מניות: נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים  )*
רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים הממוצע , רכישה נדחות

, חייבים ויתרות חובה( יתה ולפיכך סיכון הריבית נמוך יחסשנשלהם עד חצי ) מ"מח(
  ).ויתרות שוטפות, פרמיות לגבייה

  
ז "יתרות חו, ת בגין מיסים נדחיםיוהתחייבוללא סיכון ריבית ישיר כוללות  התחייבויות  )**

 .'וכו, למיניהן
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני שוק .2

  )המשך( סיכון ריבית ישיר  .ד

  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  תלוי  שאינו תלוי 
  סך הכל  תשואה  תשואה

  ח  "אלפי ש

  :נכסים עם סיכון ריבית ישיר
  8,276,382   4,400,618   3,875,764   נכסי חוב סחירים

  :נכסי חוב שאינם סחירים
  2,577,592   175,594   2,401,998   ץ "ח ח"אג  
  6,439,036   3,291,151   3,147,885   אחר  

  206,198   121,346   84,852   השקעות פיננסיות אחרות
  919,185   619,096   300,089   מזומנים ושווי מזומנים

  1,558,467   -    1,558,467   נכסי ביטוח משנה

  19,976,860   8,607,805   11,369,055   סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר  

  8,550,844   5,164,777   3,386,067   *)ישיר  נכסים ללא סיכון ריבית

  28,527,704   13,772,582   14,755,122   סך הכל נכסים

  :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

  1,177,284   23,635   1,153,649   התחייבויות פיננסיות
  24,198,965   13,725,075   10,473,890   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  382,259   -    382,259   אחרים

  25,758,508   13,748,710   12,009,798   סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר  

  1,119,037   168,204   950,833   **)התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר 

  1,650,159   -    1,650,159   הון

  28,527,704   13,916,914   14,610,790   סך הכל הון והתחייבויות

  -    )144,332(  144,332   סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
  
  

הוצאות , מקרקעין להשכרה, רכוש קבוע, מניות: נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים  *)
רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים , רכישה נדחות

חייבים ויתרות (ת יסיכון הריבית נמוך יחסשלהם עד חצי שנה ולפיכך ) מ"מח(הממוצע 
 ). ויתרות שוטפות, פרמיות לגבייה, חובה

  
ז "יתרות חו, התחייבויות בגיו מסים נדחיםללא סיכון ריבית ישיר כוללות התחייבויות   **)

  .'וכו, למיניהן
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני שוק .2

  )המשך( סיכון ריבית ישיר  .ד

   :הערות
  

הינו בגין פוליסות מבטיחות עיקרו של תיק ביטוח החיים  - תלוי תשואה שאינוביטוח חיים 
המונפקות על ידי בנק ישראל לכל אורך ) ץ"ח(המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות  תשואה

קיים לחברה כיסוי פיננסי חופף על עיקר ההתחייבויות מבחינת  ,לפיכך. תקופת הפוליסה
- כיסו אגרות החוב המיועדות כ 2013, בדצמבר 31ליום . ריבית והצמדה למשך חיי הפוליסות

  . מכלל ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בתוכניות אלו )ללא שינוי משנה קודמת( 62%
קיימת חשיפה לשערי הריבית שישררו  ,ח חייםבגין יתר השקעות החברה במסגרת עסקי ביטו

חזור ההשקעות אשר משך החיים שלהן עשוי להיות נמוך מאורך החיים הממוצע של יבעת מ
  .ההתחייבויות הביטוחיות

כושר - בביטוח סיעודי ובביטוח אי, בגין מוצרים אלה וכן בגין תביעות מתמשכות בתשלום
ראה (שבפוליסה ל שיעור הריבית התעריפית מבוסס חישוב ההתחייבות הביטוחית ע, עבודה

  ).4.ב 5פירוט בסעיף 
חישוב ההתחייבויות הביטוחיות על תזרים מבוסס  ,בגין מוצרים במסגרת עסקי ביטוח כללי

מעבר  מושפע משינויים בריבית אינוהמאזני  ערכםבלתי מהוון ולכן ריאלי תביעות עתידי 
  .לאינפלציה
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני שוק .2
  

 בסיסי הצמדהפי בחלוקה ל התחייבויותהנכסים והפירוט   .ה

  
  2013, בדצמבר 31ליום   

  נכסים  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  ח"בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד  לא   

  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד   צמוד 

  ח"אלפי ש

  364,985   -   364,985   -   -   -   נכסים בלתי מוחשיים

  189   -   189   -   -   -   נכסי מסים נדחים

  963,929   5,487   958,442   -   -   -   הוצאות רכישה נדחות

  422,101   -   422,101   -   -   -   רכוש קבוע

  192,345   -   -   192,345   -   -   השקעות בחברות כלולות
להשקעה עבור ן "נדל

  70,962   70,962   -   -   -   -   חוזים תלויי תשואה

  96,330   -   96,330   -   -   -   ן להשקעה אחר"נדל

  1,406,833   -   -   172,162   804,584   430,087   נכסי ביטוח משנה

  95,352   -   -   -   95,352   -   נכסי מסים שוטפים

  126,001   22,058   17,418   13,081   10,429   63,015   חייבים ויתרות חובה

  495,333   69,426   -   32,199   393,708   -   פרמיות לגבייה
  השקעות פיננסיות עבור

 15,356,585   15,356,585   -   -   -   -   חוזים תלויי תשואה 

  השקעות פיננסיות
  :אחרות 

  329,848   נכסי חוב סחירים
 

2,536,778   217,315   -   -   3,083,941  
  חוב שאינם נכסי

  357,308   סחירים 
 

4,802,270   168,248   -   -   5,327,826  

  188,631   -   -   42,935   -   145,696   **)מניות 

  482,349   -   -   307,424   109,171   65,754   אחרות
כ השקעות פיננסיות "סה

  898,606   אחרות
 

7,448,219   735,922   -   -   9,082,747  

  מזומנים ושווי מזומנים
  עבור חוזים תלויי 
  753,834   753,834   -   -   -   -   תשואה 

  מזומנים ושווי מזומנים
  365,569   -   -   14,320   -   351,249   אחרים 

  1,742,957   סך כל הנכסים
 

8,752,292  
 

1,160,029  1,859,465   16,278,352   29,793,095 

 

  .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
  

  .הרשום מטבעהרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם להמטבע   **)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

 )המשך( סיכוני שוק .2
  

 )המשך( בסיסי הצמדהפי בחלוקה ל התחייבויותהנכסים והפירוט   .ה
  
  2013, בדצמבר 31ליום   
  התחייבויות  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  ח"בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד  לא   

  
  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד   צמוד 

  
  ח  "אלפי ש

  1,484,244   -   1,484,244   -   -   -   סך כל ההון 

  התחייבויות

  התחייבויות בגין חוזי
  ביטוח וחוזי השקעה 
  שאינם תלויי תשואה 

 
1,296,945   7,979,826   241,989   -   -   9,518,760  

  התחייבויות בגין חוזי
  ביטוח וחוזי השקעה 
 16,186,651   16,186,651   -   -   -   -   תלויי תשואה 

  התחייבויות בגין
  130,867   -   130,867   -   -   -   מיסים נדחים 

  התחייבויות בשל
  126,036   -   -   -   -   126,036   הטבות לעובדים 

  התחייבויות בגין
  555   -   -   -   555   -   מסים שוטפים 

  1,291,369   241,646   82,613   104,787   321,452   540,871   זכאים ויתרות זכות 

  1,054,613   13,397   -   5,625   1,035,591   -   התחייבויות פיננסיות 

  סך כל ההתחייבויות
 

1,963,852   9,337,424   352,401   213,480   16,441,694   28,308,851 
  סך כל ההון

  וההתחייבויות 
 

1,963,852   9,337,424   352,401   1,697,724   16,441,694   29,793,095 

  סך הכל חשיפה
  -   )163,342(  161,741   807,628   )585,132(  )220,895(  מאזנית 

חשיפה לנכסי בסיס 
באמצעות מכשירים 
  -   -   -   )346,513(  47,285   299,228   נגזרים במונחי דלתא

  -   )163,342(  161,741   461,115   )537,847(  78,333   סך הכל חשיפה
  

  
  .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני שוק .2
  

 )המשך( בסיסי הצמדהפי בחלוקה ל התחייבויותהנכסים והפירוט   .ה

  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  נכסים  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  ח"בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד   לא   

  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  ח"אלפי ש

  413,845   -   413,845   -   -   -   נכסים בלתי מוחשיים

  232   -   232   -   -   -   נכסי מסים נדחים

  927,210   6,389   920,821   -   -   -   הוצאות רכישה נדחות

  412,921   -   412,921   -   -   -   רכוש קבוע

  177,744   -   -   177,744   -   -   השקעה בחברות כלולות

  67,488   -   67,488   -   -   -   ן להשקעה"נדל

  1,558,467   -   -   185,327   953,762   419,378   נכסי ביטוח משנה

  128,439   -   -   -   128,439   -   נכסי מסים שוטפים

  164,723   22,741   27,340   19,144   11,238   84,260   חייבים ויתרות חובה

  573,062   59,713   -   25,368   487,981   -   פרמיות לגבייה

  השקעות פיננסיות עבור
 13,064,643   13,064,643   -   -   -   -   חוזים תלויי תשואה 

  השקעות פיננסיות
  :אחרות 

  674,927   סחירים נכסי חוב
 

2,893,455   307,382   -   -   3,875,764  
  נכסי חוב שאינם

  420,942   סחירים 
 

4,970,694   158,247   -   -   5,549,883  

  244,529   -   -   69,898   -   174,631   **)מניות 

  449,569   -   -   229,930   146,996   72,643   אחרות
כ השקעות פיננסיות "סה

  1,343,143   אחרות
 

8,011,145   765,457   -   -   10,119,745 
  מזומנים ושווי מזומנים

  עבור חוזים תלויי 
  619,096   619,096   -   -   -   -   תשואה 

  מזומנים ושווי מזומנים
  300,089   -   -   38,304   -   261,785   אחרים 

  2,108,566   סך כל הנכסים
 

9,592,565  
 

1,211,344  1,842,647   13,772,582   28,527,704 
  

  .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
  

  .הרשום מטבעהמטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם ל  **)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני שוק .2
  

 )המשך( בסיסי הצמדהפי בחלוקה ל התחייבויותהנכסים והפירוט   .  ה

  
  2012, בדצמבר 31ליום   
  התחייבויות  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  ח"בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד  לא   

  
  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד   צמוד 

  
  ח  "אלפי ש

  1,650,159   -   1,650,159   -   -   -   סך כל ההון 

  התחייבויות

  התחייבויות בגין חוזי
  ביטוח וחוזי השקעה 
  שאינם תלויי תשואה 

 
1,402,632   8,805,423   265,835   -   -   10,473,890 

  התחייבויות בגין חוזי
  ביטוח וחוזי השקעה 
 13,725,075   13,725,075   -   -   -   -   תלויי תשואה 

  התחייבויות בגין
  94,825   -   94,825   -   -   -   מסים נדחים 

  התחייבויות בשל
  124,508   -   -   -   -   124,508   הטבות לעובדים 

  התחייבויות בגין
  5,669   -   -   -   5,669   -   מסים שוטפים 

  1,276,294   168,204   64,790   121,569   288,753   632,978   זכאים ויתרות זכות 

  1,177,284   23,635   -   8,316   1,145,333   -   התחייבויות פיננסיות 

  ההתחייבויותסך כל 
 

2,160,118   10,245,178   395,720   159,615   13,916,914   26,877,545 

  סך הכל ההון
  וההתחייבויות 

 
2,160,118   10,245,178   395,720   1,809,774   13,916,914   28,527,704 

  סך הכל חשיפה
  -   )144,332(  32,873   815,624   )652,613(  )51,552(  מאזנית 

בסיס חשיפה לנכסי 
באמצעות מכשירים 
  -   -   -   )261,241(  57,801   203,440   נגזרים במונחי דלתא

  -   )144,332(  32,873   554,383   )594,812(  151,888   סך הכל חשיפה
  

  

  .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני שוק .2
  

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים  .  ו
  

        
  2013, בדצמבר 31ליום   
  נסחרות נסחרות   
  נסחר  לא  במדד מניות  במדד  

  
  %  כ"סה  ל"בחו  סחיר  היתר  100א "ת

  
  ח  "אלפי ש

  ענף משק

  14.91%  28,118   101   -   334   27,683   תעשיה

  16.90%  31,880   1,641   6,973   10,307   12,959   ובינוין "נדל

  9.97%  18,827   233   1,933   7,392   9,269   מסחר ושירותים

  5.42%  10,223   -   -   1,363   8,860   השקעה ואחזקות

  5.90%  11,122   505   677   321   9,619   טכנולוגיה

  31.02%  58,512   25,633   -   350   32,529   בנקים

  4.11%  7,753   3,662   -   -   4,091   ביטוח

  4.77%  8,995   -   3,517   537   4,941   ביומד

  %7.00  13,201   -   -   2,075   11,126   חיפושי נפט וגז

  100.00%  188,631   31,775   13,100   22,679   121,077   כ"סה
  
  
  

        
  2012, בדצמבר 31ליום   
  נסחרות נסחרות   
  נסחר  לא  במדד מניות  במדד  

  
  %  כ"סה  ל"בחו  סחיר  היתר  100א "ת

  
  ח  "אלפי ש

  ענף משק

  18.24%  44,611   9,742   -   3,520   31,349   תעשיה

  17.66%  43,184   1,591   8,259   11,729   21,605   ן ובינוי"נדל

  7.83%  19,159   574   2,513   6,476   9,596   מסחר ושירותים

  6.81%  16,645   -   -   2,659   13,986   השקעה ואחזקות

  9.74%  23,809   9,495   815   610   12,889   טכנולוגיה

  25.25%  61,742   30,505   -   280   30,957   בנקים

  4.90%  11,977   3,162   -   -   8,815   ביטוח

  3.13%  7,654   2,064   3,733   210   1,647   ביומד

  %6.44  15,748   -   -   1,394   14,354   חיפושי נפט וגז

  100.00%  244,529   57,133   15,320   26,878   145,198   כ"סה
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

  נזילותסיכוני  .3

  הגדרת סיכוני נזילות  .א

תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד  החברהסיכון נזילות הינו הסיכון ש
  .בהתחייבויותיה

לשלם  החברהחשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש  החברה
   .תביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד

כתוצאה מהתממשותו של  - יצוין כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר 
ירוע אשר יפגע בו זמנית גם בביטוח חיים ואשר יגרום כללי או א בביטוחאירוע קטסטרופה 

עלול לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר  - בתביעות , בלתי צפויה, לעלייה חדה
להדרש  עלולהחברה ה, בפרט. שלהםומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק 
   .לשלם תביעות טרם קבלת ההשתתפות ממבטח המשנה

הסיכון מושת , וחיסכון ארוך טווחתחייבויותיה הביטוחיות במגזר ביטוח חיים חלק ניכר מהב
  :אופיים של חוזי הביטוח כמתואר להלן על המבוטחים או שהסיכון הינו נמוך וזאת בשל

 תשואה על פי תנאי החוזים זכאים בעליהם לקבל  - בביטוח חיים, חוזים תלויי תשואה
ערך ההשקעות מכל ב ירידה ,לפיכך. יהולבהתאם לתוצאות ההשקעות בניכוי דמי נ

 . חברההירידה בגובה התחייבויות בבמקביל תלווה סיבה שהיא 

 זכאים בעליהם לקבל , על פי תנאי החוזים - בביטוח חיים, חוזים שאינם תלויי תשואה
הינה בסך של  2013, בדצמבר 31ההתחייבות בגין חוזים אלה ליום . תשואה מובטחת

מיליוני  4,098שנה קודמת ( מתיק ביטוח החיים 19.6%ח המהווה "ש מיליוני  4,186
מגובים בעיקרם  1991לפני שנת  חוזים אלו ).החייםמתיק ביטוח  21.9%ח המהווה "ש

זכאית לממש  חברהה. ישראל מדינתהמונפקות על ידי ) ץ"ח(באגרות חוב מיועדות 
ום קצבה המשולמת וכן בעת תשל. האמורותח אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות "אג

   .מתוך ערכי הפוליסות ולפי תנאי הפוליסות
 

בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב מיועדות , אפוא, נובע חברהסיכון הנזילות של ה
 6.6בסך הינה  2013, בדצמבר 31ליום  הללו יתרת הנכסים. ואינם כנגד חוזים תלויי תשואה

  ).ח"מיליארד ש 7.7שנה קודמת (ח "מיליארד ש

ח  הינם  "מיליארד ש 3.6 -כסך  של  2013, בדצמבר 31ליום , מתוך יתרת הנכסים האמורה
הניתנים למימוש בזמן קצר , )ח"מיליארד ש 4.4 -כ 2012, בדצמבר 31ליום (נכסים סחירים 

   .תנאי הנזילות של שוקי ההוןל בהתאם, יחסית

כפי שהוגדרו בתקנות להחזיק בנכסים נזילים  חברת הביטוחההשקעה על  כלליעל פי תקנות 
כנגד ההון העצמי  הנדרשהעצמי המזערי ההון מ 30%-שלא יפחת מ שיעורבכללי השקעה 

, 2013, בדצמבר 31ליום  .והתחייבויות אחרות ובכפוף להתאמות המפורטות בכללי ההשקעה
  .התקנותבדרישת  החברת הביטוח עמד

על קיומם של  ת הנכסים מול ההתחייבויות ומפקחתועדת השקעות דנה מדי רבעון בהתאמ
הנובעים מהפריסה הצפויה של  חברהנכסים נזילים למימוש צרכי הנזילות של ה

  .התחייבויותיה

 ניהול נכסים והתחייבויות  .ב

  . מנהלת את נכסיה והתחייבויותיה בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיו החברה

הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות 
היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין . החברהוהפיננסיות הבלתי מהוונות של 

  .דוח על המצב הכספיהתאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות ב

התחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות מועדי הפירעון המשוערים של ה .1
   :כדלקמן

 ובהנחהביטולים  הנחת ללא, דהיינו גיל הפרישה, מועדי פירעון חוזיים -  חסכון כספי 
 . ימשך כהוני ולא כקצבה החסכוןשכל 

 על  - פעיל סיעודיוסיעודי בתשלום ו פעילע "ואכע בתשלום "אכ, בתשלום גמלאות
 .בסיס אומדן אקטוארי
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  נזילותסיכוני  .3

 )המשך( ניהול נכסים והתחייבויות  .ב

מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות  .1
  :כדלקמן

 ללא הנחת ביטולים, דהיינו גיל הפרישה, מועדי פירעון חוזיים - חסכון כספי ,
 . בהנחה שכל החיסכון יימשך כהוני ולא כקצבהו

 על  - פעילסיעודי וסיעודי בתשלום ו פעילע "אכוע בתשלום "אכ, בתשלום גמלאות
 .בסיס אומדן אקטוארי

 הסעיפים הבאים ונכלל" מוגדר פרעוןללא מועד " סעיף: 
  .לסיכונים שטרם חלפו עתודה -
  .בחסר לפרמיה עתודה -
  .אישיות תאונות, ניתוחיים, קשות למחלות עתודה -

 

מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי נכללו בטבלאות  .2
  :כדלקמן

  על בסיס אומדן אקטוארי -האקטואר  על ידיהתחייבויות ביטוחיות שהוערכו. 
  נפרסה על בסיס אומדן אקטוארי -ופרמיה בחסר הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה. 
  ללא מועד פירעון מוגדר" נכלל בעמודת  -) צבירה(עודף הכנסות על הוצאות."   

  

מועדי הפירעון של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס  .3
בחוזים בהם הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של . מועדי הפירעון החוזיים

בסיס המועד המוקדם ביותר שבו החברה יכולה להידרש  ללת עלההתחייבות נכ, סכוםה
  .לשלם את ההתחייבות
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

 נזילותסיכוני  .3

   הפיננסיות והביטוחיות ההתחייבויותניתוח של מועדי פרעון של סכומי   .ג

  *) ובריאות חייםייבויות בגין חוזי ביטוח התח

  
 ללא מועד   10מעל    5מעל   מעל שנה
  פירעון  מעל שנים ועד שנים ועד  ועד

  כ"סה  מוגדר  שנים 15  שנים 15  שנים 10  שנים 5  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  ,בדצמבר 31ליום 
 2013  

 
1,011,301  

 
1,626,693  

 
1,435,900  

 
1,092,646   896,079  

 
1,281,363  

 
7,343,982  

  ,בדצמבר 31ליום 
 2012   823,191  

 
1,537,735  

 
1,386,394  

 
1,112,497   954,688  

 
1,328,527  

 
7,143,032  

  
  .לא כולל חוזים תלויי תשואה  *)

 
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי

  
  

  ללא מועד   מעל  שנים 3מעל   מעל שנה
  כ"סה פירעון מוגדר  שנים 5  שנים 5ועד   שנים 3ועד   עד שנה

  ח  "אלפי ש

  ,בדצמבר 31ליום 
 2013   1,602,845  770,339   446,497   404,171   393,543   3,617,395 

  ,בדצמבר 31ליום 
 2012   1,837,868  1,112,897   657,297   634,043   484,083   4,726,188 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( נזילותסיכוני   .3

  )המשך( הפיננסיות והביטוחיות ההתחייבויותניתוח של מועדי פרעון של סכומי   .ג

  
  בגין חוזי השקעה תהתחייבויות פיננסיות והתחייבויו

  
  

  

  10מעל   5מעל 

  שנים   שנים   מעל שנה
  מעל   15ועד   10ועד   5ועד 

  כ"סה  שנים 15  שנים   שנים   שנים   עד שנה 

  ח  "אלפי ש

  2013, בדצמבר 31ליום 

  1,288,090   -   -   727,051   406,097   154,942   **)התחייבויות פיננסיות 

  התחייבויות בגין חוזי
  5,444   -   -   -   -   5,444   *)השקעה  

  התחייבויות בגין חוזי
  2,035,131   -   -   -   -   2,035,131   *)השקעה תלויי תשואה  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  1,461,908   -   -   722,844   558,625   180,439   **)התחייבויות פיננסיות 

  התחייבויות בגין חוזי
  6,080   -   -   -   -   6,080   *)השקעה   

  התחייבויות בגין חוזי
  1,345,018   -   -   -   -   1,345,018   *)השקעה תלויי תשואה  

  
לפרעון עד שנה למרות שמועדי פרעונן בפועל עשויים להיות ההתחייבויות סווגו כעומדות *) 

  .בשנים מאוחרות יותר
  

הונח כי ההתחייבות תשולם במועד המוקדם , במקרים שבהן יש אופציה לפרעון מוקדם**) 
  .ביותר
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 )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור  
  
  יכוני אשראיס .4

  
  

 :חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם  .א
 

  
  2013, בדצמבר 31ליום   
  שאינם  

  כ"סה  סחירים  *)סחירים 

  ח  "באלפי ש

  8,142,680   5,275,435   2,867,245   בארץ 
  269,087   52,391   216,696   ל "בחו

  8,411,767   5,327,826   3,083,941   סך הכל נכסי חוב
  
  2012, בדצמבר 31ליום   
  שאינם  

  כ"סה  סחירים  *)סחירים 

  ח  "באלפי ש

  9,070,225   5,494,155   3,576,070   בארץ 
  355,422   55,728   299,694   ל "בחו

  9,425,647   5,549,883   3,875,764   סך הכל נכסי חוב
  

  

  .בשווי הוגן נמדדיםנכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגוריית זמינים למכירה ו )*

  .ראה גם פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים להלן 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4

  :פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .ב

  נכסי חוב .1
 

  

  *)דירוג מקומי 
  2013, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  נמוך  
  כ"סה  לא מדורג  BBB -מ   Aעד    ומעלה 

  ח"אלפי ש
  נכסי חוב בארץ

  נכסי חוב סחירים
  1,809,792   -   -   -   1,809,792   אגרות חוב ממשלתיות

  1,057,453   21,432   37,189   732,370   266,462   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב
  2,867,245   21,432   37,189   732,370   2,076,254   סחירים בארץ  

  נכסי חוב שאינם סחירים
  2,473,575   -   -   -   2,473,575   אגרות חוב ממשלתיות
  841,424   2,047   1,298   213,044   625,035   אגרות חוב קונצרניות

  פיקדונות בבנקים
  940,059   -   -   4,524   935,535   ובמוסדות פיננסים 

  נכסי חוב אחרים לפי
  :בטחונות 

  22,340   -   -   5,151   17,189   משכנתאות
  22,085   85   3,212   444   18,344   הלוואות על פוליסות
  235,752   1,929   483   174,184   59,156   ן"הלוואות בשיעבוד נדל

  714,010   70,273   -   320,052   323,685   בטחונות אחרים 
  26,190   2,965   4,699   17,589   937   לא מובטחים

  סך הכל נכסי חוב
  5,275,435   77,299   9,692   734,988   4,453,456   שאינם סחירים בארץ 

  8,142,680   98,731   46,881   1,467,358   6,529,710   חוב בארץסך הכל נכסי 

  נכסי חוב -מזה
  461,383   -   8,394   347,822   105,167   **)בדירוג פנימי  

  
  .A+ועד -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)

  
י חברה חיצונית "ע מוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגוהכל הסכומים   **) 

  . קבוצהפ מודל הדירוג הפנימי של ה"ודורגו ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4

  )המשך( :פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .ב

  נכסי חוב .1
  

  

  *)דירוג מקומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 
AA  BBB  נמוך  

  כ"סה  לא מדורג  BBB -מ   Aעד    ומעלה 

  ח"אלפי ש
  נכסי חוב בארץ

  נכסי חוב סחירים

  1,960,296   -   -   -   1,960,296   אגרות חוב ממשלתיות
  1,615,774   78,838   42,299   937,888   556,749   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב 
  3,576,070   78,838   42,299   937,888   2,517,045   סחירים בארץ 

  שאינם סחיריםנכסי חוב 
  2,401,998   -   -   -   2,401,998   אגרות חוב ממשלתיות
  981,832   4,942   2,548   275,403   698,939   אגרות חוב קונצרניות

  פיקדונות בבנקים
  1,108,023   -   -   67,682   1,040,341   ובמוסדות פיננסים 

  נכסי חוב אחרים לפי
  :בטחונות 

  17,337   -   -   604   16,733   משכנתאות
  35,385   7,790   471   115   27,009   הלוואות על פוליסות
  187,592   2,180   592   134,919   49,901   ן"הלוואות בשיעבוד נדל

  713,798   52,640   1,721   352,406   307,031   בטחונות אחרים 
  48,190   17,247   1,241   24,529   5,173   לא מובטחים

  חובסך הכל נכסי 
  5,494,155   84,799   6,573   855,658   4,547,125   שאינם סחירים בארץ 

  9,070,225   163,637   48,872   1,793,546   7,064,170   סך הכל נכסי חוב בארץ

  נכסי חוב-מזה
  522,953   -   4,025   322,269   196,659   **)בדירוג פנימי  

  
  .+Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)

  
י חברה חיצונית "מוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו עהכל הסכומים   **) 

   .קבוצהפ מודל הדירוג הפנימי של ה"ודורגו ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  
  )המשך( סיכוני אשראי  .4

  )המשך( :נכסים בחלוקה לדירוגיםפירוט   .ב

  )המשך( נכסי חוב  .1
 

  

  *)דירוג בינלאומי 

  2013בדצמבר  31ליום 
A  נמוך  

  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  BBB  ומעלה 

  ח"אלפי ש

  ל"נכסי חוב בחו

  נכסי חוב סחירים
  18,094   -   -   -   18,094   אגרות חוב ממשלתיות
  198,602   -   3,602   195,000   -   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב סחירים
  216,696   -   3,602   195,000   18,094   ל"בחו 

  נכסי חוב שאינם סחירים
  52,391   10,982   -   41,409   -   בטחונות אחרים

  269,087   10,982   3,602   236,409   18,094   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

  נכסי חוב-מזה
  41,409   -   -   41,409   -   **)בדירוג פנימי   

  
  

  .+Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
  

י חברה חיצונית "מוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו עהכל הסכומים   **) 
   .קבוצהפ מודל הדירוג הפנימי של ה"ודורגו ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

  )המשך( סיכוני אשראי .4

 )המשך( :פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .ב

  )המשך( נכסי חוב  .1
 

  

  *)דירוג בינלאומי 

  2012בדצמבר  31ליום 

A  נמוך  
  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  BBB  ומעלה 

  ח"אלפי ש

  ל"נכסי חוב בחו

  נכסי חוב סחירים
  22,411   -   -   -   22,411   ממשלתיותאגרות חוב 

  277,283   -   45,138   208,377   23,768   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב סחירים
  299,694   -   45,138   208,377   46,179   ל"בחו 

  נכסי חוב שאינם סחירים
  55,728   10,258   -   45,470   -   בטחונות אחרים

  355,422   10,258   45,138   253,847   46,179   ל "סך הכל נכסי חוב בחו

  נכסי חוב-מזה
  45,470   -   -   45,470   -   **)בדירוג פנימי   

 
  .A+ועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)  

  
חיצונית י חברה "מוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו עהכל הסכומים   **) 

   .קבוצהפ מודל הדירוג הפנימי של ה"ודורגו ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור  
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4

  :)המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .ב

  אחרים םנכסי .2
  

  
  *)דירוג מקומי 

  2013, בדצמבר 31ליום 
AA  BBB  נמוך  
  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  Aעד   ומעלה

  ח"אלפי ש

  למעט, חייבים ויתרות חובה
  107,488   107,488   -   -   -   **)יתרות מבטחי משנה  

  189   -   -   -   189   נכסי מסים נדחים
  31,793   77   12,479   4,195   15,042   השקעות פיננסיות אחרות
  365,569   -   -   1,615   363,954   מזומנים ושווי מזומנים

  כ חשיפת אשראי לנכסים"סה
  505,039   107,565   12,479   5,810   379,185   אחרים 

  
  

  
  *)דירוג מקומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 
AA  BBB  נמוך  

  
  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  Aעד   ומעלה

  ח"אלפי ש

  למעט, חייבים ויתרות חובה
  132,911   132,911   -   -   -   **)יתרות מבטחי משנה  

  232   -   -   -   232   נכסי מסים נדחים
  49,954   432   25,283   1,673   22,566   השקעות פיננסיות אחרות
  300,089   -   -   9,765   290,324   מזומנים ושווי מזומנים

  כ חשיפת אשראי לנכסים"סה
  483,186   133,343   25,283   11,438   313,122   אחרים 

  
  .+Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)    
    
  .להלן 2.הבסעיף מבטחי משנה  פירוטראה     **)     
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 

  )המשך( סיכוני אשראי .4

  )המשך( :פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים  .ב

  )המשך( אחרים םנכסי .2
  
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2013, לדצמבר 31ליום 
A  נמוך  

  
  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  BBB  ומעלה

  ח"אלפי ש

  27,404   -   -   -   27,404   השקעות פיננסיות אחרות
  
  
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2012, לדצמבר 31ליום 
A  נמוך  

  
  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  BBB  ומעלה

  ח"אלפי ש

  34,504   6   -   -   34,498   השקעות פיננסיות אחרות
  
  

  .A+ועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  
 )המשך( סיכוני אשראי .4

  
  :מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי  .ג
  

חברות  על ידימבצעת דרוג אשראי לנכסי חוב לא סחירים שאינם מדורגים  חברהה  )1
שגובש ואושר על ידי הדירקטוריון ועל ידי המפקח בחודש  מודלפ "ע דירוג חיצוניות

דרוגים שבוצעו על ידי חברות דירוג ביצעה תיקוף למודל אל מול  חברהה. 2012דצמבר 
  . הפנימי לחיצוני בדיקות אלו הראו מתאם טוב של הדרוג .חיצוניות

בדוח כספי זה  .ל"ב בארץ לבין נכסי חוב בחוקיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חו  )2
ללא המרה לסולם , מדווחים הדירוגים המקומיים והדירוגים הבינלאומיים כפי שהם

בדבר פרסום סולם המרה בין סולם , 2008-6-1כי בהתאם לחוזר שוק ההון , יצוין .אחיד
 2009 ,וארבינ 1הורה המפקח כי עד ליום , הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי

ביטוח וחיסכון לפעול , על חברות הדירוג שקיבלו אישור מהממונה על שוק ההון
לפרסם סולם המרה בין הדירוג  2004/1כחברה מדרגת בהתאם לחוזר שוק ההון 

 .המקומי לבין סולם הדירוג הבינלאומי
זה אינו כולל את הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה  סעיףמידע בדבר סיכוני אשראי ב  )3

  .להלן 6המוצגים בסעיף 
שנה (ח "ש נימיליו 960בסך  2013, בדצמבר 31לעניין חשיפה למבטחי משנה ליום   )4

 .להלן' ה 4סעיף ראה ) ח"מיליוני ש 1,122קודמת 
שנה קודמת (ח "מיליון ש 495 בסך 2013, בדצמבר 31ליום  לעניין יתרות פרמיה לגבייה  )5

  .11ראה באור ) ח"מיליוני ש 573
  
  

  
    

 פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים     .ד
  

  2013, בדצמבר 31ליום   

  סיכון אשראי  סיכון אשראי מאזני

  חוץ מאזני  %

  ח  "אלפי ש  כ"מסה ח  "אלפי ש

  ענף משק

  -    1.64   138,265   תעשיה

  259,643   11.78   991,234   ן ובינוי"נדל

  59,644   9.78   822,492   מסחר ושירותים

  -    3.81   320,583   השקעה ואחזקות

  157,354   0.41   34,143   טכנולוגיה

  -    16.26   1,367,334   בנקים

  -    1.62   136,098   ביטוח

  -    0.96   81,251   חיפושי נפט וגז

  -    2.60   218,906   פרטייםאנשים 

 4,110,306   48.86   476,641  

  -    51.14   4,301,461   ח מדינה"אג

  476,641   100.00   8,411,767   סך הכל
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
    

  )המשך( סיכוני אשראי .4
    

 פיננסים סחירים ושאינם סחיריםפירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב   .ד

  )המשך(
  

  2012, בדצמבר 31ליום   

  סיכון אשראי  סיכון אשראי מאזני

  חוץ מאזני  %

  ח  "אלפי ש  כ"מסה ח  "אלפי ש

  ענף משק

  -    2.12   199,648   תעשיה

  132,887   11.47   1,081,177   ן ובינוי"נדל

  54,287   9.32   878,475   מסחר ושירותים

  -    4.31   405,836   השקעה ואחזקות

  179,090   0.60   56,510   טכנולוגיה

  -    19.57   1,844,944   בנקים

  -    1.75   165,226   ביטוח

  -    0.92   86,546   חיפושי נפט וגז

  -    3.42   322,580   אנשים פרטיים

 5,040,942   53.48   366,264  

  -    46.52   4,384,705   ח מדינה"אג

  366,264   100.00   9,425,647   סך הכל
  
  

 ביטוח משנה  .ה
 

  תיאור אופן ניהול סיכוני אשראי הנובעים מהחשיפה למבטחי משנה .1
  

 
עם . ל"שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה בחו, מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה חברהה

  . מחובתה כלפי מבוטחיה על פי פוליסות הביטוח חברהביטוח המשנה אינו משחרר את ה, זאת
  
חשופה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם  חברהה

  . ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו) נכסי ביטוח המשנה(בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
עקב מבנה שוק ביטוח המשנה , חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד חברהה

  . והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק
  

מסגרות חשיפה מירביות , אחת לשנה, חברהבהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון ה
  . נלאומיהמבוססות על דירוגם הבי, חברהאו תתקשר ה/עימם התקשרה ו, למבטחי המשנה

  
כלומר לכל סוג חוזה נקבעת מגבלת . מסגרות החשיפה מנוהלות ברמת סוג חוזה ביטוח המשנה

  .חשיפה מקסימאלית למבטח משנה בודד ובנוסף נקבעת חשיפה מקסימאלית לקבוצות דירוג
  
שינויים בדירוג , מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי מבצעת חברהה

  . ם התחייבויותיו הכספיות השוטפותוקיו, האשראי שלו
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור   
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( משנה ביטוח  .ה
  

  מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה .2
 

  
  חובות בפיגור  נכסי ביטוח משנה  :2013, בדצמבר 31ליום 

        
  ביטוח כללי פרמיותסך 

  בין  כ"סה  פקדונות  יתרות  למבטחי
  מעל חצי שנה  חשיפה  מבטחי  בביטוחי בביטוח בביטוח בביטוח  בזכות  משנה

  לשנה  לשנה   )א(  משנה  חבויות  רכוש בריאות  חיים  )ב(נטו  2013לשנת   קבוצת דירוג 

  ח"באלפי ש

AA ומעלה  

Swiss Reinsurance   467,276  
 
)30,107(  72,915  

 
175,529 

 
148,621  221,722   231,320   357,360   -   -  

Munich Re  43,301   )8,833(   32,860  
 

104,824  4,300   9,145   39,449   102,847   -   -  

  96,451   אחרים
 
)14,965(  27,805   65,428   80,164   38,259   38,426   158,265   -   -  

   607,028  
 
)53,905( 

 
133,580 

 
345,781 

 
233,085  269,126   309,195   618,472   -   -  

A   290,580   )6,292(   4,503   8,205  
 

174,675  216,750   68,589   329,252   1,622   217  

BBB   17,970   )206(   -   -   14,386   49   6,430   7,799   -   -  

  -   9   4,594   565   6,810   )542(   188   237   )1,534(   2,394   או לא מדורגות -BBB-נמוך מ

  917,972   סך הכל
 
)61,937( 

 
138,320 

 
354,174 

 
421,604  492,735   384,779   960,117   1,631   217  
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
 

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( משנה ביטוח  .ה
  

  )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה .2
  

  
  חובות בפיגור  נכסי ביטוח משנה  :2012, בדצמבר 31ליום 

        
 סכום כתבי

  אשראי  ביטוח כללי  יתרות  סך פרמיות
  בין  כ"סה  שנתקבלו  פקדונות  בחובה  למבטחי
  מעל  חצי שנה  חשיפה  ממבטחי   מבטחי בביטוחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  )זכות(  משנה

  לשנה  לשנה   )א(  משנה  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  חיים  )ב(נטו   2012לשנת   קבוצת דירוג 

  ח"באלפי ש

AA ומעלה  

Swiss Reinsurance   433,284  
 
)22,734(   67,487  

 
175,194  

 
149,053  

 
241,797   223,572   452   386,773   -   -  

Munich Re  41,862   )9,804(   32,153  
 

146,885   5,160   30,340   38,846   -   165,888   -   -  

  87,095   אחרים
 
)11,364(   27,405   89,230   72,688   55,459   38,005   -   195,413   310   668  

   562,241  
 
)43,902(  

 
127,045  

 
411,309  

 
226,901  

 
327,596   300,423   452   748,074   310   668  

A   266,333  
 
)12,387(   2,041   10,756  

 
164,000  

 
237,487   65,544   -   336,353   444   1,524  

BBB   15,698   )687(   -   -   11,995   1,645   5,525   -   7,428   -   -  

או לא  -BBB-נמוך מ
  209   88   29,997   -   10,767   14,430   22,721   -   541   3,072   42,451   מדורגות

  886,723   סך הכל
 
)53,904(  

 
129,627  

 
422,065  

 
425,617  

 
581,158   382,259   452   1,121,852   842   2,401  
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
 

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( ביטוח משנה  .ה
  

  )המשך( בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה מידע .2
  

נכסי  בתוספת נטו) זכות(יתרות בחובה : כ החשיפה למבטחי המשנה הינה"סה  )א(
בניכוי פיקדונות וכתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה ו ביטוח משנה

  .להתחייבויותיהםכערבות 

ח "אלפי ש 2,000מסופקים בסך בוצעה הפחתה בשל הפרשה לחובות  2013בשנת   )ב(
 ).ח"אלפי ש 5,308בשנה קודמת בוצעה הפחתה של (

 משנה מבטחי של חלקם) הקטנת( בתוספת, מסופקים לחובות ההפרשות כל סך  )ג(
 0.21% המהוויםח "ש אלפי 2,000 בסך הסתכם, ביטוח חוזי בגין בהתחייבויות

  .החשיפה מסך

  .היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף  )ד(

 AM-ו S&P חברות הדירוג  על סמך דירוגים שלהדירוג של מבטחי המשנה נקבע   )ה(
Best .  

נזק של  שכיחותכל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה ב- סך  )ו(
ח "ש יליונימ 3,199הינה ) MPL( 1.75%-2.60%( מירבינזק  שיעור( שנה 1:500

חלקו של מבטח המשנה  מתוכה, )ח בשנה קודמת"מיליוני ש 3,904לעומת (
, Swiss Reinsurance Co חברתשל , ח"מיליוני ש 869המשמעותי ביותר הינו 

 . )קודמתח בשנה "מיליוני ש 840לעומת ( -AAהמדורגת 

פורטו לעיל אשר לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר , 2013בשנת   )ז(
משנה או  מהחשיפה הכוללת של מבטחי 10%החשיפה בגינם עולה על 

  .מסך הפרמיות לביטוח משנה 10%שהפרמיה בגינם עולה על 
.  
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

   סיכונים ביטוחיים .5
  

  תיאור סיכונים ביטוחיים עיקריים  .א
  

כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין לשימוש בתמחיר שגוי הסיכון : סיכוני חיתום
כך שהפרמיות , לבין ההתרחשות בפועל, בעת התמחור וקביעת הפרמיה הסיכון שהוערך

הפערים עשויים לנבוע משינויים . הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות
יחות התביעות או בשכ/מקריים בתוצאות העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו

  . כתוצאה מגורמים שונים

עלולה לגרום לכך אשר לא נכונה של התחייבויות ביטוחיות  להערכההסיכון : סיכוני רזרבה
המודלים  .והתביעות ההתחייבויותקות לכיסוי ישהרזרבות האקטואריות אינן מספ

מבוססים , את התחייבויותיה הביטוחיות חברהמעריכה ה ,היתר ןיב, האקטוארים על פיהם
מורכבת מהסיכונים  חברהחשיפת ה. על כך שדפוס ההתנהגות בעבר מייצג את העתיד לקרות

  :הבאים

 .הסיכון לבחירת מודל שגוי להערכת ההתחייבויות הביטוחיות -מודל  סיכון  )א

ניהם הסיכון שהסכום שישולם יהסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וב -סיכון פרמטר   )ב
או שמועד סילוק ההתחייבויות , החברהויות הביטוחיות של ההתחייב סילוקעבור 

  .יהיה שונה מזה הצפוי, הביטוחיות

סטיות מקריות  נוייתכ, סיכון שגם אם המודלים והפרמטרים מתאימים -סיכון התהליך   )ג
  . בפועל לעומת הערך הצפוי בשנה מסויימת

  

, שינוי מוצרים קיימים הסיכון שבתהליך עיצוב מוצרים חדשים או: סיכון עיצוב המוצר
 .בתהליך העיצוב או השינוי לא נלקחו בחשבוןתיחשף לסיכונים ש חברהה

כגון אסון ) קטסטרופה(חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה : סיכון קטסטרופה
אירועי הקטסטרופה המהותיים . יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה, טרור, מלחמה, טבע

  .אדמה מלחמה ורעידתארץ הם ב חברהאליהם חשופה ה

כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול או , גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי
 מירבישיעור נזק (שנה  1:500נזק של  בשכיחותרעידת אדמה הצטברות נזקים בגין אירוע 

)(MPL 1.75%  - 2.60%( ,עצמי ח בשייר "מיליון ש 92 -ח ברוטו וכ"מיליון ש 3,291 -הוא כ
  ).ח בשייר עצמי"מיליון ש 94 -ח חשיפה ברוטו ו"מיליון ש 3,998בשנה קודמת (

 לעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצרת למבטח חשיפה לסיכונים
ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות לפי סוגי סיכונים  - הביטוחיים המתוארים לעיל 

  .להלן' ג- ו' בסעיפים בביטוחיים 

 ביטוח חיים ובריאות   .ב

 הסיכונים הגלומים ואופן מדידת הסיכונים, להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים .1
  .והשיטות וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות בגינם בהתאם לסוג המוצר

  
פי -על, מחושבות על ידי אקטואר בהתאם להוראות המפקח ההתחייבויות הביטוחיות

ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני הכיסויים . שיטות אקטואריות מקובלות
סוג , מועד תחילת הביטוח, תקופת הביטוח, גיל ומין המבוטח: כגון, הרלוונטיים

  .פרמיה תקופתית וסכום הביטוח. הביטוח
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5

 )המשך( ובריאות חיים ביטוח  .ב

  :בהם הגלומים והסיכוניםהמוצרים הביטוחיים  תיאור .2
 

מרכיב קיים במוצר זה  - "מסלולי השקעה" מסוגו "עדיף"תכנית ביטוח מסוג   )א
 הסיכונים הגלומים, 2004עד שנת  1975עבור פוליסות שהופקו מ . חיסכון מזוהה

על פוליסות  ה גובהחברסיכונים פיננסיים והשפעתם על דמי הניהול שה כוללים 
, תמותהכגון סיכונים ביטוחיים כמו גם , משתתפות ברווחים תלויות תשואה

ה סיכונים אחרים כתוצאה מכיסויים המצורפים לפוליסו קטסטרופה, תחלואה
רכיב החיסכון ורכיב הריסק מושפעים . )מחלות קשות וסיעודי, ע.כ.א, מוות(
   .סיכון הוצאות וסיכון ביטוליםמ

 1975פוליסות שהונפקו לפני . הינן מבטיחות תשואה 1991פוליסות לפני שנת 
מגובות באגרת חוב ממשלתית מיועדות  1974וחלקן של פוליסות שהונפקו אחרי 

יש סיכון שהרווח ההשקעתי לא יספיק לכסות את , מגובהאבל לגבי החלק שלא 
 .הריבית שהובטחה

הביטוחי במוצר זה מרכיב החיסכון משולב במרכיב  - תכנית ביטוח מסוג מעורב  )ב
 .לעיל) א(במוצר זה גלומים אותם סיכונים המתוארים בפסקה . המוותשל סיכון 

סיכון : ה הםהסיכונים הגלומים במוצר ז -  תכנית המבטיחה קצבה מובטחת  )ג
 .הוצאותאריכות חיים וסיכון 

כוללות מוצרי סיכון טהור תוכניות אלו  - אחרות ובריאותתוכניות ביטוח חיים   )ד
 תאונות אישיות, נכויות, מחלות קשות, סיעודי, מקרה מוות, אובדן כושר עבודה(

הסיכונים . אחרותנמכרות כפוליסות עצמאיות או שהן מצורפות לפוליסות ) 'וכו
ללא השפעה , לעיל) א(זהים לסיכונים המתוארים בפסקה  בתוכניות אלומים הגלו

 . על דמי ניהולמהותית 
 לכיסויים ש בעיקרכוללות  אלו תוכניות -  רפואיות הוצאותתוכניות ביטוח   )ה

מנתח פרטי בבתי  בחירת, ל"בחו מיוחדים וטיפולים השתלותבארץ וגם  ניתוחים
תרופות שאינן בסל וכיסויים אמבולטוריים נוספים כגון התייעצות , חולים פרטיים

הסיכונים העיקריים הגלומים במוצר זה הם גידול בהוצאות . עם רופא מומחה
) פרטי רפואישירות (פ "שרהכנסת , הרפואיות כתוצאה מהתקדמות טכנולוגיות

שירותי (נים "והשבל הבריאות הממלכתי החולים הציבוריים או שינוי בס לבתי
בריאות הניתנים מחוץ למסגרת סל הבריאות הממלכתי באמצעות קופות החולים 

  ).תמורת תשלום נוסף
כלפי עובדיו לתשלום ימי ) המעסיק(כיסוי חבותו של המבוטח  -  ביטוח דמי מחלה  )ו

ם הסכמי, תקנות, חקיקה(חבות המעביד לתשלום כפופה להוראות הדין . מחלה
  .עובדיםלעניין זכויות ) ם וצווי הרחבהיקיבוצי

  
שינויים בכללי חיתום אשר : הם במשותףסיכונים נוספים אשר גלומים במוצרים אלה 

שינויים באקלים שיפוטי , עלולים להביא לאי התאמה בין פרופיל הסיכון לבין התעריף
ת של תביעה אשר עלולים להביא לעלייה בלתי צפויה בתדירות של תביעות או בעלו

סיכון מודל אשר מתייחס לשימוש במודל לא מתאים , שינויים רגולטורים, ממוצעת
.נכונים וסיכון ריכוז החשיפהלתמחור או לחישוב רזרבה או שימוש בפרמטרים לא 
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  :"מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"תוכניות ביטוח מסוג  )1(
קיים מרכיב חיסכון " מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"בתוכניות ביטוח מסוג 

העתודה הבסיסית והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת . מזוהה
  :הפוליסה כדלקמןתשואה בהתאם לתנאי 

  חוזים תלויי תשואה(קרן צמודה לתשואת תיק השקעות.(  
  קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה

  ). חוזים מבטיחי תשואה(מובטחת כנגד נכסים מותאמים 
, מקרה מוות, אי כושר עבודה(בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות אלו 

  .חושבת התחייבות ביטוחית בנפרד כאמור להלןמ) 'סיעודי וכו
  : ")מסורתי("וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג  )2(

וכדומה משלבות מרכיב של סכום חסכון במקרה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג 
בתום תקופת התוכנית עם מרכיב ביטוחי של סיכון  שהמבוטח נשאר בחיים

בגין מוצרים אלה מחושבת התחייבות ביטוחית . מוות במשך תקופת התוכנית
כולל תשלום , לכל כיסוי כהיוון של תזרים המזומנים בגין התביעות הצפויות

חישוב זה מבוסס על . בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות, בתום התקופה
, )ריבית תעריפית -להלן (כולל שיעורי הריבית , ומחרו המוצריםההנחות לפיהן ת

 Net Premium"החישוב נעשה בשיטה הידועה בשם . לוח התמותה או התחלואה
Reserve" , אשר אינה כוללת בזרם התקבולים הצפוי את המרכיב שהועמס

ומנגד אינה מנכה את ההוצאות , בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות וההוצאות
בגין מוצרים מסורתיים תלויי תשואה מחושבת העתודה . ות הצפויותוהעמל

ובניכוי התשואה שהובטחה  בהתאם לתשואה שהושגה בפועל בניכוי דמי ניהול
  .בתעריף

מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה על  התחייבויות לקצבאות בתשלום )3(
ר ידי אקטואר האוצר בחוז- בסיס לוחות תמותה עדכניים אשר פורסמו על

 .2013-1-2 המפקח
 6.ב.5לעניין עדכון לוחות התמותה שעל פיהן מחושבות העתודות ראה סעיף 

  .להלן
בגין פוליסות בתוקף  התחייבויות בגין קצבאות המשולמות לכל החיים )4(

או הגיעו לגיל פרישה  שטרם הגיעו לשלב מימוש הגמלא) משולמות ומסולקות(
להסתברות ומחושבות בהתאם לחוזרי המפקח , וטרם התחיל התשלום בפועל

למשיכת הגמלא ובהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוחות תמותה 
בעת עדכון לוחות התמותה נעשית הגדלה הדרגתית של ההתחייבויות . עדכניים

המבוטחים למועד  לגמלא בהתחשב ברווחים הצפויים מהפוליסות עד הגיע
בגין פוליסות    Kלהלן בעניין החלת ערך 6.ב.5בהתאם לאמור בסעיף . הפרישה

החברה מבצעת את ההגדלה ההדרגתית עבור  2013החל ממרס , תלויות תשואה
כך שעבור פוליסות מבטיחות תשואה כל הפער  ,בלבדפוליסות תלויות תשואה 

ככל שמקדמי הקצבה  .ובין המקדמים העדכניים למובטחים מופרש במלוא
  . ההגדלה הנדרשת גבוהה יותר, למבוטח יותר גבוהיםהמובטחים בפוליסות 

המייצג את שיעור , Kההגדלה ההדרגתית נעשית על ידי שימוש בפקטור היוון 
הנובעים , ההכנסות העתידיות הצפויות מדמי ניהול או ממרווח פיננסי

פוליסה או מתשלומי מההשקעות המוחזקות כנגד עתודות הביטוח בשל ה
לפי שיקול דעתו , חברת הביטוח בוחנת מעת לעת. פרמיה עבור הפוליסה

על בסיס הנחות פיננסיות , Kאת ערך ה , המקצועי של אקטואר החברה
באופן שיובטח כי דמי הניהול או המרווח הפיננסי הנובעים , שמרניות

יה עבור מההשקעות המוחזקות כנגד העתודה בשל הפוליסה ותשלומי הפרמ
 .לרבות ההשלמה לקצבה עד למועד הפרישה, יספיקו לכיסוי ההוצאות, הפוליסה

נקבע על פי מחקרים , שיעור המבוטחים הצפויים לממש את זכאותם לקצבה
שיעורי המימוש מותאמים לתוכניות הביטוח . שעורכת החברה מעת לעת

    .השונות
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 המשך )4(
  

 בחיסכון משולבות חיים ביטוח תכניות למכירת המתייחסות בהוראות שינוי
 קצבה מקדמי" -  להלן( חיים תוחלת הבטחת המגלמים קצבה מקדמי הכוללות
  ")מובטחים

  
 תוחלת הבטחת המגלמים קצבה מקדמי" חוזר פורסם 2012 נובמבר בחודש
 ביטוח חברת, 2013, בינואר 1 ביום החל כי, היתר בין, נקבע החוזר פי-על". חיים
 קצבה מקדמי הכוללת בחיסכון משולבת חיים ביטוח תכנית תשווק לא

 לו שיש מי. 2 המכירה במועד שנה 60 לפחות לו שמלאו מי. 1: למעט, מובטחים
 את ולנייד כליל לבטלו ומבקש מובטחים קצבה מקדמי הכולל חיים ביטוח חוזה

 לכללים בכפוף והכל מובטחים קצבה מקדמי עם חדש ביטוח לחוזה הכספים
  . שפורסם בחוזר זה לעניין שנקבעו נוספים

  
 מקדמי עם ביטוח תוכניות שיווק האמור לחוזר בהמשך שפורסם מכתב פי על

 עסקית לתוכנית המפקח באישור מותנה יהיה 2013 בשנת מובטחים קצבה
, שיימכרו מובטחים מקדמים עם חיים ביטוח חוזי היקף, כן כמו. לו שתוגש
 חוזי ומספר ח"ש מיליון 75 על יעלה לא האמור ההיתר מכח, 2013 בשנת

לא תתאפשר  2014החל משנת  .חוזים 6,000 על יעלה לא שיימכרו הביטוח
  .מכירת חוזי ביטוח עם מקדמים מובטחים אלא בהתאם לחוזר

  
 קצבה מקדמי עם בחיסכון משולבות ביטוח תכניות שיווק הפסקת בעקבות
 של החדשות במכירות נכרת ירידה חלה, שנה 60 לו מלאו שטרם למי מובטחים
 קצבה מקדמי הכוללות, הפוליסות שיווק הפסקת, מאידך. החיים ביטוחי

 שנת עד ששווקו הפוליסות שימור שיעור את לשפר עשויה, כאמור מובטחים
  ).בקשר להפחתת דמי ניהול( 24 באור גם ראה, לכך בקשר. כולל 2012

 
, אובדן כושר עבודה(כוללות מוצרי סיכון טהור  אחרותחיים תוכניות ביטוח  )5(

הנמכרות כפוליסות עצמאיות ) 'נכויות וכו, מחלות קשות, סיעודי, מקרה מוות
" מסלולי השקעה", "עדיף"או שהן מצורפות לפוליסות עם תוכנית יסודית מסוג 

. בגין תוכניות אלו מחושבת התחייבות אקטוארית. או סיכון טהור "מסורתי"
 Netהחישוב נעשה על בסיס עם פרמיה קבועה כושר עבודה וסיעודי באובדן 

Premium Reserve . באובדן כושר עבודה השיטה לוקחת בחשבון שיעורי ביטולים
 .בחשבון ללא ביטולים לוקחתשמרניים ואילו בסיעודי 

 ,בביטוח אובדן כושר עבודה, בביטוח סיעודי, בגין תביעות מתמשכות בתשלום )6(
 .בהתאם למשך תקופת התשלום הצפויה מחושבת התחייבות ביטוחית

מורכבת מהתחייבות בגין עתודה  ההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי )7(
והוצאות ) תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו( IBNR-ו ידועות לתביעות תלויות

 ככל, והפרשה להפסדים עתידיים, עתודה להמשכיות, עקיפות לסילוק תביעות
 .שנדרשת

, לתביעות אובדן כושר עבודה וסיעוד שקרו אך טרם דווחו IBNR עתודת )8(
 .שמחושבת על בסיס ניסיון תביעות קודם בחברה

לסילוק תביעות שמחושבת על בסיס נתוני הוצאות  עקיפות להוצאות עתודה )9(
  .בחברה שבוצע לתחשיב בהתאם

וללות הפרשות כ פוליסות פרט חיים בביטוח תלויות תביעות בגין התחייבות )10(
אובדן כושר וכל הענפים חוץ מסיעודי ב, IBNRכולל , לתביעות שטרם שולמו

  .עבודה אשר נכללים בסעיף עתודות
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לקולקטיבים ולפוליסות , הינן ממספר סוגים התחייבויות בגין פוליסות בריאותה )11(
         :פרט בנפרד

של הערך ) אם גבוה מאפס(הפרשה לפרמיה בחסר שמחושבת כעודף  -
הנוכחי של כל העלויות העתידיות פחות הערך הנוכחי של כל ההכנסות 

 .כיסוי פוליסה ולפי , העתידיות
 .והוצאות עקיפות לסילוק תביעות IBNR-כולל הפרשה ל, תביעות תלויות -
  .עלות סעיף ההמשכיות בפוליסות קולקטיביות -

 
  הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב המשמשות העיקריות ההנחות .4

   
  שיעור ההיוון )1(

  
) לעיל) 2(3ראה סעיף ") (מסורתי("וכדומה " מעורב"ביטוח מסוג  בגין תוכניות

עם פרמיה קבועה הריבית המשמשת ) לעיל) 5(3ראה סעיף (ומוצרי סיכון טהור 
   :להיוון הינה כדלקמן

בריבית בשיעורים  -בתוכניות ביטוח המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות   )א(
בחישוב של השלמת עתודה לתשלום ; צמודה למדד 4.8%-ל 2.5%בין של 

 .בריבית חסרת סיכון - החלק שאינו מגובה באגרות חוב מיועדות , קיצבה
בתוכניות מבטיחות תשואה ומבטיחות מקדם קצבה שאינן מגובות באגרות   )ב(

ובחישוב , צמודה למדד 2.5% ריבית של   - )2005הושקו אחרי (חוב מיועדות 
 .ית חסרת סיכוןריב -של השלמת עתודה לתשלום קיצבה 

הריבית המשמשת , בפוליסות המשלמות תשלומי סיעוד ואובדן כושר עבודה  )ג(
  :להיוון הינה כדלקמן

  2.5%במידה והפיצוי אינו תלוי תשואה השיעור הוא. 
  2.5% - ברמה של הברוטו ו 3.1%פיצויים תלויי תשואה מהוונים בשיעור  

  .של מבטחי המשנה םבחלק  
  

ומצאה כי ) LAT(תחייבויות בגין חוזי ביטוח החברה בדקה את נאותות הה
במוצר  LAT  -יש צורך בהשלמה הנובעת מ, בהתחשב בגובה העתודות הקיימות

  ).ברמת השייר אין השפעה(סיעודי ברמת הברוטו 
  

 שיעורי תמותה ותחלואה  )2(
  

בפוליסות מסוג שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות   )א(
לא (בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה ") קלאסי("מעורב 

אי  ,כולל תמותה של מבוטחים מקבלי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי
 . AM49/52מבוססים בעיקר על טבלאות ) כושר עבודה או סיעוד

ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות   )ב(
ה יעקב עלי, שיעור התמותהתהיה עליה בהנחה שב .תמותה עדכניים

 הדבר יביא, בשיעור התמותה בפועל לרמה העולה על ההנחה הקיימת
כי קיימת מגמה  ,יצוין. לקיטון ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים

אשר נלקחת בחשבון  תוחלת החיים וקיטון בשיעור התמותהב גידולשל 
 לקצבההנחת התמותה המשמשת לחישוב ההתחייבות לצורך קביעת 
  . שתשולם בעתיד

שיעורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה   )ג(
נכות מתאונה , ניתוחים ואשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה, ממחלות קשות

לעניין ביטוח סיעוד ואי (תקופת תשלום הקצבאות ושיעורים אלה . ב"וכיוצ
  . רים של מבטחי משנהאו מחק החברהנקבעו על בסיס ניסיון ) כושר עבודה

ככל שההנחה לגבי שיעור התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבות הביטוחית 
ניתוחים ואשפוז , סיעוד, אובדן כושר עבודה, בגין תחלואה ממחלות קשות

  .נכות מתאונהו
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  )המשך( הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב המשמשות העיקריות ההנחות.  4

  שיעורי נטילת גמלא )3(
  

משנת בגין כספים שהופקדו , התנהלו, חוזי ביטוח חיים הכוללים מרכיב חיסכון
 .מסלול הוני או מסלול קצבתי: אפשריים בשני מסלולים 2007שנת לסוף עד  2000

במועד  ,לבחוררשאי המבוטח  2000 חודש מאילעניין פרמיות שהופקדו עד 
היות וסכום ההתחייבות הביטוחית שונה . המועדף עליואת המסלול , הפרישה

את שיעור הפוליסות בהן  להעריך נדרשת החברה, מסלוליםהבכל אחד משני 
קצבתי בשל ההשלכה לעניין העתודה הנדרשת בגין יבחרו המבוטחים במסלול ה

תוך התאמה לניסיון  ,נקבע על פי הנחיות הפיקוחשיעור זה . התחייבויות מסוג זה
מסוג קופת גמל כל התוכניות כמעט  2008החל משנת כי , יצוין. חברהשנצבר ב

   .הן לקצבהוהפקדות בתוכניות הישנות 
 .6.ב.5 לעניין עדכון לוחות התמותה שעל פיהן מחושבות העתודות ראה סעיף

  .להלן

  
 שיעורי ביטולים    )4(

שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות הביטוחיות בגין חלק מביטוחי 
וכן על קצבאות המשולמות לכל החיים  וביטוחי אובדן כושר עבודה הבריאות

ביטולי חוזי ביטוח יכולים לנבוע מביטול . בתקופה שלפני התחלת התשלומים
ות עקב הפסקת תשלומי הפרמיות או פדיונהחברה פוליסות היזום על ידי 
ההנחות לגבי שיעורי הביטולים מבוססות על ניסיון . פוליסות לבקשת בעליהן

, שיעור הביטולים משפיע גם על בדיקת נאותות העתודה בכל הענפים .החברה
  .וגם על בדיקת ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות

  
  שיעורי המשכיות )5(

 )מעל סכום ביטוח מסוים( קבוצתייםיסק וביטוחי רבריאות היטוחי בחלק מב
ביטוחיים  בהם זכאים המבוטחים להמשיך ולהיות מבוטחים באותם תנאים

או  החוזה הקולקטיבי לא יחודשבמקרה בו  )אבל לאו דווקא באותו תעריף(
מאחר שמבוטחים אשר מפעילים את אופציית . שהמבוטח פורש מהחברה

קיימת לחברה התחייבות המבוססת  ,ההמשכיות יהיו במצב בריאותי פחות טוב
על הנחות לגבי שיעורי ההמשכיות של הביטוחים הקולקטיבים ושיעורי 

ומצב  ההמשכיות של החוזים עם המבוטחים לאחר סיום החוזה הקולקטיבי
ככל ששיעור ההסתברות שהחוזה הקולקטיבי  .בריאותם של מפעילי ההמשכיות

שיעור המשכיות גבוה יותר כך גדלה ההתחייבות הביטוחית עקב , לא יחודש
ללא התאמת החיתום לשינוי במצבו הבריאותי , המשך ביטוח בתנאים קודמים

.של המבוטח
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  *)  ובריאות חייםרגישות בביטוח  מבחני .5

  
  :2013, בדצמבר 31ליום 

  שיעור הביטולים

  ,פידיונות(

  סילוקים 
  שיעור תמותה  שיעור תחלואה  )והקטנות 

10%+  10%-  10%+  10%-  10%+  10%-  
  ח  "אלפי ש

  )74,384(  66,717   35,799   )46,489(  )16,588(  15,369   )הפסד(רווח 
  

  
  :2012, בדצמבר 31ליום 

  שיעור הביטולים

  ,פדיונות(

  סילוקים 
  שיעור תמותה  שיעור תחלואה  )והקטנות 

10%+  10%-  10%+  10%-  10%+  10%-  
  ח  "אלפי ש

  )65,008(  57,386   43,393   )90,101(  )15,953(  14,270   )הפסד(רווח 
  

        
כאשר , לפיכך. ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספרים ולא על שווי כלכלי  *) 

יש שיפור בתמותה או בתחלואה והתוצאה הכלכלית המתקבלת בניתוח 
, הרגישות מביאה להקטנת העתודה המחושבת ביחס לתמחור הכיסוי המקורי

  .הרווח שנוצר בגובה הפרש העתודה אינו נלקח בחשבון, אזי מטעמי שמרנות
  

   :האקטואריות בהנחות שנעשה מהותי שינוי לגבי מידע .6

 מערך לעדכון בקשרומכתב הבהרה  עמדה נייר טיוטת המפקח פרסם, 2012 יולי בחודש
ובעקבותיהם ") הטיוטה: "להלן( חיים וביטוח הפנסיה בקרנות הדמוגרפי ההנחות
חוזר בעניין חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח  2013בחודש מרס  םפורס

  ").החוזר החדש: "להלן( 2007חיים המחליף חוזר שהתפרסם בשנת 
אחד . Kכי חברת הביטוח תקבע באופן זהיר שני ערכי , בין היתר, החדש קובע החוזר

ושני בגין ") ות תשואהפוליסות תלוי("בגין פוליסות שמרכיב החיסכון בהן תלוי תשואה 
") פוליסות מבטיחות תשואה("פוליסות שמרכיב החיסכון בהן כולל תשואה מובטחת 

  .Kלעומת החישוב הקודם שהתבסס על ערך יחיד של 
 של יותר מדויק ייחוס מאפשר התיק לכלל יחיד Kלעומת ערך   Kשני ערכי  חישוב

  .השונים הביטוח לחוזי לגמלא המשלימה העתודה
המעבר של החוזר החדש קובעות כי במועד המעבר סך העתודה המחושבת על  הוראות

  .יחיד  Kלא יפחת מסך העתודה שחושב על בסיס ערך  K -בסיס שני ערכי ה
 31, ליום המעבר לא שינה את סך ההפרשה לעתודה לגמלאות  Kהמעבר לשני ערכי

  .2013, במרס
דת הביטוח בגין פוליסות גדלה עתו, Kלשני ערכי במהלך השנה כתוצאה מהמעבר 

בעוד שהעתודה בגין פוליסות תלויות , ח"מיליוני ש 14 -מבטיחות תשואה בסך של כ
  . תשואה קטנה בסכום זהה כאמור
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 רכב חובה  )א(
  

ביטוח רכב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר מהווה תנאי מוקדם הכרחי 
, בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי, פוליסת ביטוח חובה. לשימוש ברכב מנועי

מפני כל חבות שהם עלולים לחוב לפי חוק , מעניקה כיסוי לבעל הרכב והנוהג בו
גרם לנהג הפיצויים ומפני חבות אחרת שהם עלולים לחוב בשל נזק גוף שנ

. לנוסעים בו או להולכי הרגל שנפגעו כתוצאה מהשימוש ברכב מנועי, הרכב
תביעות . הכיסוי הביטוחי בתחום רכב חובה קבוע ואחיד בין חברות הביטוח

דהיינו לעיתים חולף זמן רב  (LONG TAIL)" זנב ארוך"ברכב חובה מתאפיינות ב 
על פי תיקון לחוק  .תביעהממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של ה

הוצאו מכיסוי ההוצאות הרפואיות חלק גדול מואילך  2010משנת  ההסדרים
  .קופות החולים על ידי תשולמומופוליסת חובה 

  
  רכב רכוש  )ב(

 
, פוליסת ביטוח רכב רכוש כוללת כיסויים בגין נזק עצמי הנגרם לרכב המבוטח

ניתן לרכוש . וכן נזק רכוש הנגרם על ידי הרכב המבוטח לצד שלישי, גניבה
הפוליסה התקנית . בלבד או בשילוב עם כיסויים נוספים' פוליסה לנזק לצד ג

ת ביטוח יכולה קובעת נוסח ותנאים מינימליים לביטוח מקיף לרכב אשר חבר
התעריף לביטוח רכב רכוש אינו . לשנותם רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח

ניסיון התביעה , סוג וערך הרכב המבוטח: כגון, אחיד ותלוי במספר משתנים
והגבלת הצעיר שמורשה לנהוג ברכב גילו של הנהג , בעל הפוליסה המצטבר של

תביעות בגין פוליסות אלו , רוב על פי. מספר הנהגים הרשאים לנהוג ברכב
פרטי ומסחרי לרבות (רכב מקיף  .מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח

, נזק לרכב כתוצאה מאש, כיסוי בגין נזק לרכב כתוצאה מתאונה -) משאיות
נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע , נזק שנגרם תוך כדי גניבת הרכב, גניבת הרכב

למעט על ידי (רכב כתוצאה ממעשה זדון נזק ל, )שלג וברד, סערה, שיטפון(
  .נזק שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי, )המבוטח או מי מטעמו

כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים  - נזק עצמימקיף ללא כיסוי רכב ביטוח   )1
  .כתוצאה מתאונהעצמי למעט סעיף נזק , לעיל' 1ק "המפורטים בס

י של כל הסיכונים המפורטים כיסוי ביטוח -ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה   )2
  .למעט גניבת הרכב, לעיל' 1ק "בס

הגנה על המבוטח מפני אחריותו לנזקים  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   )3
 .שנגרמו לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבו

  . ביטוח אופנועים  )4
מאפשרת למבוטח להרחיב את  חברהה, ל"ים הנהבסיסי יםבנוסף לכיסוי  )5

רכב חדש תמורת הישן שנגנב , כיסוי לנזקי רעידת אדמה: סוי כדלקמןהכי
, )לרכבים משנות דגם אחרונות בלבד ולמקרה ביטוח של אובדן גמור(

. שירותי גרירה ומתן רכב חליפי, ביטוח שבר שמשות, רדיו דיסק חליפי
המאפשר סל רחב , קיים מסלול ייחודי לכלי רכב פרטיים בלבד, בנוסף

  .עם אפשרות לפרמיה מוזלת, ותים והטבות למבוטחיותר של שיר
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  )המשך( בהם הגלומים והסיכוניםהמוצרים הביטוחיים  תיאור .1

  
 אחרות חבויות  )ג(

  
  .LONG TAIL)( "זנב ארוך"תביעות בחבויות מתאפיינות ב   

  

כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף הנגרמים  - ביטוח חבות מעבידים     )1
החבות המכוסה היא חבות . ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח עקבלעובד 

מעל הכיסוי לפי , הינו שיוריוהביטוח , 1980-ם"התש, לפי פקודת הנזיקין
הביטוח נערך בדרך . 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 
, דמי הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים. כלל על בסיס אירוע

היקף שכר  או מספר העובדים המועסקים - כאשר המרכזיים שבהם 
האחריות  גבול, סוג פעילות המעסיק, העבודה השנתי שמשלם המעסיק

אמצעי ההגנה הקיימים בעסק , ניסיון התביעות של המבוטח, הרצוי
הגשת התביעה יכולה להיעשות לאחר תקופת הביטוח בתוך . וכדומה

 .תקופת ההתיישנות

הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את  -ביטוח צד שלישי     )2
ש שנגרמו לצד בגין נזקי גוף או רכו, חבותו של המבוטח על פי כל דין

שלישי שאינו עובד המבוטח בשל נזק שנגרם מאירוע תאונתי אשר 
התרחש במהלך תקופת הביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש המבוטח 

דמי . ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע. את הכיסוי הביטוחי
 –כאשר המרכזיים שבהם , הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים

ניסיון , גבול האחריות הרצוי, היקף פעילות המבוטח, בוטחעיסוק המ
אמצעי , חשיפה למפגעים או סיכונים סביבתיים, התביעות של המבוטח

  .ההגנה הקיימים בעסק וכדומה

ביטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין  - ביטוח אחריות מקצועית   )3
ן אם הינו בי, כשל בביצוע חובתו המקצועית שתוצאתו נזק לצד שלישי

ביטוח אחריות מקצועית נערך על בסיס . לקוח של המבוטח ובין אם לאו
ואינו  צפויים בלתיהכיסוי בפוליסה מוגבל לאירועים . הגשת תביעהמועד 

המשתנה העיקרי המשפיע על דמי . מכסה מעשים מכוונים של המבוטח
גבול , כאשר גם להיקף הפעילות, הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח

ניסיון , מחזור ההכנסות, מספר העובדים, ותק במקצוע, יות הרצויהאחר
התביעות של המבוטח והתחום הטריטוריאלי של הכיסוי והשיפוט 

  . השפעה ניכרת על תעריף דמי הביטוח

ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק  - ביטוח אחריות המוצר   )4
לאחר , על ידו הופצו או סופקו/שווקו/שנגרם על ידי מוצרים שיוצרו

. הגשת תביעהמועד ביטוח זה נערך על בסיס . שפסקו מלהיות בחזקתו
, המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח

התקופה הרטרואקטיבית , קיום פעילות ייצוא, כאשר גם להיקף הפעילות
לה ניסיון התביעות של המבוטח והתחו, גבול האחריות הרצוי, הנדרשת

 .הטריטוריאלית של הכיסוי השפעה על תעריף דמי הביטוח

ביטוח המכסה דירקטורים ונושאי  - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה   )5
שהופרה על ידי הדירקטורים ונושאי  הניהולית חבותם הפרתמשרה בשל 

החבות המכוסה . הגשת התביעהמועד הביטוח נערך על בסיס . המשרה
המטיל חבות אישית על נושאי , חברותהיא בעיקרה מתוקף חוק ה

בעלת . המשרה לנושאי שיפוי לתת מאפשר שהחוק וככל, המשרה בחברה
הרוכשת את הכיסוי עבור נושאי , החברההפוליסה בביטוח זה הינה 

מוגדרים ם האו שכיהנו בעבר וה/המשרה והדירקטורים המכהנים ו
בהתאם , םעל מספר משתני יםמתבסס ף זהבענדמי הביטוח . כמבוטחים

ניסיון , גבול האחריות הרצוי: כאשר המרכזיים מביניהם, לסוג הכיסוי
, הרכב בעלי המניות, חברהתחום העיסוק של ה, התביעות של המבוטח

  .ציבורית או פרטית חברהוהיות ה חברההמבנה והחוסן הפיננסיים של ה

תעופה ביטוח המכסה נזק או אבדן הקשורים לסיכוני  -כלי טיס וכלי שיט   )6
ביטוח כלי טיס כולל ביטוח ; ביטוח כלי שיט מכסה גופי אניות. או שיט

  .גופי מטוסים וביטוח תאונות נסיעה
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 )המשך( אחרות חבויות  )ג(

משווקת ביטוח המכסה את השקעתם  חברהה: ביטוח ערבות חוק המכר  )7
וחוק  1973ג "תשל ,)דירות(של רוכשי יחידות דיור כנגזר מחוק המכר 

ביטוח . 1974 -ה "התשל, )הבטחת השקעות רוכשי דירות) (דירות(המכר 
זה תואם את ההנחיות בחוק המכר ולרוב תקופת הביטוח שלו ארוכה 

יכון בפוליסות אלו הולך ופוחת עם הזמן כתוצאה הס). מעל שנה(
, בהתאם להוראות הפיקוח. מהתקדמות הבנייה וקבלת החזקה בנכס

 שלושמענף זה נדחות לתקופה של  חברהההכרה ברווח מהכנסות ה
בין אם באמצעות שיווק , מנפיקה פוליסות אלו לקבלנים חברהה. שנים

  .ן לפרויקט הבנייהישיר לקבלן או באמצעות בנקים המספקים מימו

  ביטוח רכוש  )ד(

ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת דירה  -) מקיף דירות(ביטוח דירות   )1
תנאי חוזה לביטוח דירות (תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח . למגורים
מגדירות את ") התקנות: "להלן לצורך סעיף זה( 1986-ו"התשמ, )ותכולתן

כהגדרתן בתקנות , המינימלי למבנה דירה ותכולתה סוג הכיסוי הביטוחי
ביטוח דירות כולל , על פי התקנות"). הפוליסה התקנית דירה: "להלן(

רעידת , כיסוי נזקי טבע, פריצה, כיסוי לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש
חברת הביטוח יכולה לשנות את הפוליסה התקנית . אדמה ונזקי צנרת

למבוטח ניתנת אפשרות לוותר . ובת המבוטחדירה רק אם השינוי הינו לט
תביעות בגין פוליסות , במרבית המקרים. בכתב על כיסוי לרעידת אדמה

 .אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח

ביטוחים המכסים אבדן רכוש שאינו דירת  -אובדן רכוש ומקיף בתי עסק   )2
מפעלים , ציוד, מכונות, למשל סחורות(מגורים ותכולתה או רכב מנועי 

, ביטוח בתי עסק כולל כיסוי לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש). 'וכו
ניתן לרכוש בביטוחים אלה כיסוי . כיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה, פריצה

 גם כוללת עסק בתי מקיף פוליסת, כן כמו. לנזק תוצאתי של אובדן רווחים
 ותאחר חבויות בסעיף שתוארו מעבידים וחבות שלישי צד לסיכוני כיסויים

  .2-ו 1 ףסעי תתב

כולל ביטוח מבנה עבור לווים הנוטלים משכנתא  - ביטוח משכנתאות   )3
ביטוח זה . פוליסות אלו משועבדות לטובת המלווה. למימון רכישת דירות

לכיסוי יתרת ההלוואה ) ריסק(נמכר בדרך כלל בשילוב עם ביטוח חיים 
  .במקרה של מות המבוטח

  .ובאווירביטוח ימי מכסה הובלת מטענים בים  - ביטוח ימי  )4

ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען הנגרם במסגרת  -מטענים בהובלה   )5
   .הובלה יבשתית

ביטוח המכסה נזקים לציוד הנובעים  -) ביטוח שבר מכני(ביטוח הנדסי   )6
  .בניגוד לנזקים הנגרמים על ידי גורמים חיצוניים בלתי תלויים, מהפעלתו

משווקת ערבויות  חברהה - ביטוח ערבויות ביצוע וערבויות פיננסיות  )7
ביצוע שמהותן התחייבויות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות 

הפוליסות מונפקות לטובת מזמיני עבודה בפרויקטים . המבוטח כלפיו
יזמים וגופים , ומיועדות להבטיח עמידה בהתחייבויותיהם של קבלנים

, בנוסף. כפי שסוכמו בין הצדדים, יצוע פרויקטיםגדולים נוספים בב
משווקת ערבויות פיננסיות שמהותן התחייבות לשיפוי המוטב  חברהה

  .בגין הפרת התחייבות פיננסית של המבוטח כלפיו

ציודן , כיסוי לעבודות קבלניות -) עבודות קבלניות(ביטוח הנדסי   )8
  .מפני נזק תאונתי, וחומרים

כיסוי לעבודות הקמה של מערכות  -) דות הקמהעבו(ביטוח הנדסי   )9
  .מפני נזק תאונתי, ציודן וחומרים, מכניות
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  )המשך( ביטוח רכוש  )ד(

  

למערכות מתח נמוך ולכיסוי , כיסוי לנזק תאונתי -ביטוח ציוד אלקטרוני   )10
  .הוצאות שחזור מידע מחשבים ושכירת ציוד חלופי

המכסה נזק ) מעל תקבולי מס רכוש(ביטוח שיורי  -ביטוח סיכוני טרור   )11
 . פיזי לרכוש ואובדן רווח גולמי בשל מעשה טרור

  הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב השיטות תיאור .2

  :בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים ההתחייבויות
 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה. 
 תביעות תלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות. 
 הפרשה לפרמיה בחסר. 
 עודף הכנסות על הוצאות. 
  

ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבות באופן 
אריתמטי יחסי לתקופה שמעבר לתאריך הדוח ולכן אינן מושפעת מגורמי סיכון 

  .מדיניות חשבונאית - ) 2)(ו(2ראה גם באור . כלשהן

פי שיטות - בהתאם להוראות המפקח התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר על
ת מקובלות המתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של קבוצת הסיכונים אקטואריו
תשלומי התביעות וכן בהתפתחות של עלות בהתפתחות של  ומתחשבות, הנבדקת

, בנוסף). תשלומי תביעות וההערכות הפרטניות של התביעות התלויות(התביעות 
. הרלוונטיתלעיתים ההערכה מושפעת גם משינוי בחומרת התביעות בקבוצת הסיכון 

 .ערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת הברוטו וברמת ביטוח המשנה בנפרדה
שבים על בסיס ניסיון מחו, גבה מהמבוטחיםיההשתתפות העצמית שתכן השיבובים ו

   .בנתוני המודל האקטואריהעבר המשתקף 

לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים המפורטים 
בחירת השיטה האקטוארית המתאימה לכל ענף . ילוב ההנחות השונותבש, להלן
מידת ל בהתאםשיקול דעת  פיעל  נעשית, פתיחה/סוג אירוע ולכל שנת אירוע, ביטוח

 ,כן-כמו. ההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שילוב בין השיטות השונות
גורמי  .סיכון שונים לגבי גורמי בעתידמגמות  לשינוינכללות הערכות איכותיות באשר 

שינויים במדיניות החיתום ושינויים , שינויים בתמהיל התיק: סיכון פנימיים לדוגמא
. 'ודחקיקה וכ, פסיקה משפטית :גורמי סיכון חיצוניים לדוגמא. בתביעותנהלי הטיפול ב

האקטואר , לא באו לידי ביטוי באופן מלא בניסיון העבר, כאשר שינויים כאמור לעיל
או /או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך הערכות סטטיסטיות ו/ת המודלים ומעדכן א

  .משפטיות לפי העניין

ברוטו ברמת הנקבעת  ההתחייבות הביטוחית, בענפים בהם אין מודל סטטיסטי מתאים
 . ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים, החברהעל סמך חוות דעת מומחי 

בלתי /יחסי(חשב בסוג ההסכם נאמד בהתחלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות 
  .התביעות בפועלונתוני  )יחסי

חובה במאגר הישראלי לביטוחי רכב  החברההערכת התביעות התלויות עבור חלק 
  .התבססה על חישוב שבוצע על ידי הפול )הפול -להלן (

 על חושבוהתביעות התלויות הידועות צפויה לתביעות כדי להעריך את ההתפתחות הב
  :  כמפורט להלן אקטואריות מקובלות שיטותבסיס 

מתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות ה: chain ladderשיטת נעשה שימוש ב
התפתחות , התביעות עלותאו התפתחות /התפתחות התשלומים ו(בהיבטים שונים 

  . )כמות התביעות ועוד
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  )המשך( הביטוחיות ההתחייבויות לחישוב השיטות תיאור .2

, משוקללת עם חומרת תביעות צפויההתפתחות של עלות התביעות ה, ברוב הכיסויים
-המשקללת בין הערכה א, Bornhuetter-Ferguson שיטתעל פי ניסיון העבר במסגרת 

לעלות ,  chain ladder-לבין הניבוי שמספקת שיטת ה, של עלות התביעות הסופית פריורי
ככל שגורם ההתפתחות גדול  -המשקלות הינן פונקציה של גורמי ההתפתחות . הסופית
  . פריורי-השיטה נותנת משקל גדול יותר לעלות הא, יותר

על פי מודל , מחושבת לפי סוג הכיסוי) IBNR(הערכת התביעות שאירעו וטרם דווחו 
chain ladder על סמך ניסיון , שמנבא את כמות התביעות הצפויות להיפתח בעתיד

  .כמות התביעות הצפויות מוכפלת בחומרת תביעות צפויה בהתאם לסוג הכיסוי. העבר

 :הביטוחיותהעיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות  הנחות .3

 ותהיוון תשלומי התביעות העתידיהחישובים האקטואריים אינם כוללים הפחתה בשל 
  ).סטיית תקןכגון (לא נכללה תוספת מרווח לסיכון ו

ההערכה , על פי הגבוה מבין, מוערכות הרזרבות, בנוסף בענפי חובה וחבויות
 . לכל שנת חיתום, האקטוארית והערכת מחלקת התביעות

 :מידע לגבי שינוי מהותי שנעשה בהנחות האקטואריות .4

חישוב ) (ביטוח(פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2013 פברואר בחודש
וחוזר ") התקנות החדשות: "להלן( 2013 -ג "התשע, )עתודות ביטוח בביטוח כללי

שעניינם עדכון הוראות הדין , ")התיקון: "ביחד, להלן( 2014שעודכן בחודש ינואר 
  .הקיימות בנושא חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי

דרכי חישוב הפרשות לתביעות (ביטל את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  וןהתיק
. כאשר במקומן תבואנה התקנות החדשות, 1984- ה"התשמ, )עתידיות בביטוח כללי

 הכנסות עודף עתודת של, השינוי המרכזי שיחול עם כניסת התיקון לתוקף הינו ביטול
 כניסתו מועד נידחה, 2014 ינואר מחודש עדכון במסגרת"). העתודה: "להלן( הוצאות על

  .2014 בדצמבר 31 ליום האמור התיקון של לתוקף
 זנב עם כללי ביטוח בענפי שנים שלוששל  הלתקופ כיום מחושבת העתודה בחברה
. אקטוארית הערכה לגביהם מחושבת אשר, )וחבויות חובה רכבבעיקר ( ארוך תביעות
:  להלן(טיוטת עמדת המפקח  2012בחודש יולי  פורסמה, לשינוי משלים כצעד, בנוסף

ביטוח בביטוח  עתודות לחשב בבואם לאקטוארים מיטבי נוהג לעניין") ממונהעמדת ה"
ההתחייבויות  כללי לצורך הדוחות הכספיים כך שישקפו באופן נאות והולם את

  :את הקביעות הבאות, בין היתר, כוללת הממונה עמדת. הביטוחיות
 למדי סביר סיכוי קיים כי פירושה" המבטח התחייבויות כיסויל הולמתרזרבה " .1

")fairly likely (" - הביטוחיתלפחות כי ההתחייבויות  75%הסתברות של , קרי 
 .שנקבעה תספיק לכיסוי התחייבויות המבטח

 לבחור האקטואר על, ומודלים הנחות בהתאמת יותר רבה וודאות שקיימת ככל .2
את צפי ) "Best Estimate"( ביותר הטוב באופן המתארים והמודלים ההנחות את

 .וודאות חוסר בגין מרווח, נפרד באופן, להוסיף יש לכך. הביטוחיותההתחייבויות 
 ).ארוך התחייבויות זנב עםמוצרים ( התחייבויות תזרים היוון שיעור .3
כהגדרתם (לצורך חישוב מרווחים בגין חוסר הוודאות בענפים סטטיסטיים  - קיבוץ .4

אך ניתן לקבץ את הסיכונים מכל שנות , יש להתייחס לכל ענף בנפרד, )בחוזר
 כמקשה לכולם להתייחס ניתן, סטטיסטיים שאינם בענפים. בענף) נזקאו ( החיתום
 .אחת

בגין פוליסות שנמכרו בפרקי זמן הסמוכים ליום  ביטוחיותגובה התחייבות  קביעת .5
 .הדיווחולסיכונים לאחר יום  הדיווח

יחד עם , בוחנת את ההשפעה הכוללת על הדוחות הכספיים של התיקון החברה  
 הממונה עמדת שכן, ההשפעה את להעריך ניתן לא זה בשלב. מונהעמדת המ

  .הממונה משרדנמצאת בדיונים והבהרות בין חברות הביטוח לבין 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6
  

  פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה  . 1
  
  2013, בדצמבר 31ליום   

  במטבע
  חוץ או  
  בהצמדה ח צמוד"בש  ח "בש  

  כ"סה  אליו  למדד  לא צמוד

  ח  "אלפי ש

  753,834   81,126   -   672,708   מזומנים ושווי מזומנים

  10,500,465   3,318,071   2,745,341   4,437,053   נכסים סחירים

  4,856,120   1,349,954   3,238,118   268,048   נכסים בלתי סחירים

  16,110,419   4,749,151   5,983,459   5,377,809   סך הכל הנכסים
  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  במטבע
  חוץ או  
  בהצמדה ח צמוד"בש  ח "בש  

  כ"סה  אליו  למדד  לא צמוד

  ח  "אלפי ש

  619,096   48,031   -   571,065   מזומנים ושווי מזומנים

  8,520,396   2,695,674   2,127,225   3,697,497   נכסים סחירים

  4,544,247   1,144,540   3,110,954   288,753   נכסים בלתי סחירים

  13,683,739   3,888,245   5,238,179   4,557,315   סך הכל הנכסים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6
  

   סיכון אשראי עבור נכסים בארץ  . 2
   

  *)דירוג מקומי 

  2013, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא   נמוך  
  **)כ "סה  מדורג  BBB -מ   Aעד   ומעלה 

  ח"אלפי ש

  :נכסי חוב בארץ

  2,700,813   -   -   -   2,700,813   אגרות חוב ממשלתיות

  1,158,104   סחירים –נכסי חוב אחרים 
 

1,039,085  37,204   81,511   2,315,904  

  2,040,886   בלתי סחירים –נכסי חוב אחרים 
 

1,170,477  14,110   78,474   3,303,947  

  5,899,803   סך הכל נכסי חוב בארץ
 

2,209,562  51,314   159,985   8,320,664  

  613,719   -   10,252   414,669   188,798   ***)נכסי חוב בדירוג פנימי  –מזה 
  

  *)דירוג מקומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא   נמוך  
  **)כ "סה  מדורג  BBB -מ   Aעד   ומעלה 

  ח"אלפי ש

  :נכסי חוב בארץ

  2,039,780   -   -   -   2,039,780   אגרות חוב ממשלתיות

  1,946,597   87,241   33,796   934,342   891,218   סחירים –נכסי חוב אחרים 

  2,028,825   בלתי סחירים –נכסי חוב אחרים 
 

1,085,888  4,867   30,323   3,149,903  

  4,959,823   סך הכל נכסי חוב בארץ
 

2,020,230  38,663   117,564   7,136,280  

  680,705   -   -   334,050   346,655   ***)נכסי חוב בדירוג פנימי  –מזה 
  
  

נתוני חברת ". מדרוג"ו" מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   *) 
כל דירוג כולל בתוכו את כל . מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים

  +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, הטווחים
  

כ מייצג סיכון  "סהטור , לפיכך. בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרביהערך   **) 
  .אשראי מרבי

  
י חברה חיצונית ודורגו "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  ***)

  . של החברה פ מודל הדירוג הפנימי"ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 38באור 
  

  )המשך( מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6
  

  ל "סיכון אשראי עבור נכסים בחו  .3
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2013, בדצמבר 31ליום 

  נמוך
A ומעלה  BBB   מBBB   כ "סה  לא מדורג(**  

  ח"אלפי ש

  917,996   51,685   251,591   607,558   7,162   ל"סך הכל נכסי חוב בחו
נכסי חוב בדירוג  - מזה 

  104,956   -   -   104,956   -   ***)פנימי 

  
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

  נמוך
A ומעלה  BBB   מBBB   כ "סה  לא מדורג(**  

  ח"אלפי ש

  731,083   50,247   181,169   484,097   15,570   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

  נכסי חוב בדירוג - מזה 
  115,248   -   -   115,248   -   ***)פנימי  

  
  

, S&Pידי המפקח - ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על"המקורות לרמת הדירוג בחו  *)
Moody's ו- Fitch.   

  
כ מייצג סיכון  "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי  **) 

  .אשראי מרבי
  

י חברה חיצונית ודורגו "דורגו ע כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא  ***)
  .פ מודל הדירוג הפנימי של החברה"ע
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39באור 
  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א

  
  :ההרכב

  
  2013, בדצמבר 31ליום 

  בעל עניין 
  בעל שליטה  

  
  וצדדים

  קשורים  חברה  החברה(  
  אחרים  (*)כלולה   )האם

  ח"אלפי ש

  28,549   52,391   -    נכסי חוב בלתי סחירים

  53,056   -    -    ויתרות חובהחייבים 

  7,262   -    1,379   זכאים ויתרות זכות

  -    -    278,916   התחייבויות פיננסיות
  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  בעל עניין 

  בעל שליטה  
  

  וצדדים
  קשורים  חברה  החברה(  

  אחרים  (*)כלולה   )האם

  ח"אלפי ש

  -    55,728   -    נכסי חוב בלתי סחירים
  56,598   -    -    חייבים ויתרות חובה
  5,150   -    4,128   זכאים ויתרות זכות

  -    -    273,993   התחייבויות פיננסיות
  
  

הומרה  2012בשנת . 5.423%נושאת ריבית שנתית בשיעור של , ט"נקובה בליש הההלווא  (*)
נושאת ריבית ט ו"הנקובה אף היא בליש, נוספת השקעה בהון החברה הכלולה להלוואה

   .שנים מתאריך הדוחות הכספיים 3תוך להיפרע  ותצפוישתי הלוואות . 12%שנתית של 
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
  
  

  2013, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  בעל עניין

  בעל שליטה  
  

  וצדדים
  קשורים  חברות   החברה(  

  אחרים  כלולות  )האם

  ח"אלפי ש

  2,200   14,720   108   רווחים מהשקעות והכנסות מימון

  18,284   -    -    הכנסות מעמלות

  22,217   -    -    הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  )83,941(  -    11,896   הנהלה וכלליות) השתתפות בהוצאות(הוצאות 
  52   -    19,222   הוצאות מימון

)31,010(   14,720   82,156  
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  )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39באור 
  

  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
  

  
  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  בעל עניין
  בעל שליטה  

  
  וצדדים

  קשורים  חברות  החברה(  
  אחרים  כלולות  )האם

  ח"אלפי ש

  1,683   14,146   107   מימון רווחים מהשקעות והכנסות

  16,943   -    -    הכנסות מעמלות

  )81,424(  -    12,785   הנהלה וכלליות) השתתפות בהוצאות(הוצאות 
  58   -    17,769   הוצאות מימון

)30,447(   14,146   99,992  
  
  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  בעל עניין

  בעל שליטה  
  

  וצדדים
  קשורים  חברות  החברה(  

  אחרים  כלולות  )האם

  ח"אלפי ש

  696   7,295   105   רווחים מהשקעות והכנסות מימון

  15,057   -    -    הכנסות מעמלות

  )13,716(  -    2,722   הנהלה וכלליות) השתתפות בהוצאות(הוצאות 
  45   -    20,382   הוצאות מימון

)22,999(   7,295   29,424  
  

חוזי השקעה או מוצרים פיננסיים , חוזי ביטוח, מידי פעם, נושאי משרה בחברה עשויים לרכוש
  . הקבוצה וזאת בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל ידי-עלאחרים שהונפקו 

  
  

  התקשרות עם חברת האם    
  

 , 2011, בדצמבר 31עד ליום , החברה האם סיפקהעל פיו , החברה התקשרה בהסכם עם חברת האם
  .חברה שרותי ניהול ומיחשוב לצורך מתן הלוואות ומשכנתאות על ידי החברה ללקוחותיהל

  
החברה לחברה האם דמי ניהול רבעוניים שילמה , החברה האם כאמור סיפקהתמורת השרותים ש

  .מיתרת תיק ההלוואות כפי שהיתה בסוף החודש שקדם למועד התשלום 0.175%בשיעור של 
  

הועברה פעילות מתן ההלוואות לחברה ולפיכך הופסקה ההתקשרות , 2012, בינואר 1החל מיום 
ל "ר הדירקטוריון ומנכ"בהם יו, בנוסף לכך הועברו לחברה האם מנהלים בכירים. האמורה לעיל
על ידי אותם מנהלים בכירים  הניתניםבתמורה לשירותים . אשר הועסקו בחברה, החברה האם

  . 10%החברה דמי ניהול בהתאם לעלות בתוספת מרווח של  משלמת, לחברה
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   )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39באור 
  

  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .ג
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

2013  2012  2011  
' מס

  סכום  אנשים
' מס

  סכום  אנשים
' מס

  סכום  אנשים
אלפי 

  ח"ש
אלפי 

  ח"ש
אלפי 

  ח"ש

  20,677   8   15,021   5   14,888   5   הטבות לטווח קצר

  תשלומים מבוססי מניות
  2,488   4   162   2   614   2   )לעיל 34ראה באור ( 

 15,502   15,183   23,165  
  

  ר דירקטוריון"הסכם העסקת יו  )1  
  

 2003 מאוגוסט החל שנים 15 של לתקופה הינו החברה ר דירקטוריון"יו עם ההעסקה הסכם
 פעם בכל לשנה ההסכם יחודש, האמור המועד לאחר. חודשים 12 של מוקדמת הודעה עם
בתוספת , 2003יוני צמוד למדד  ר"היושל  שכרו. חידושו אי על מהצדדים מי הודיע כן אם אלא

 שעיקרה מניות תכנית אושרה ההעסקה להסכם ובנוסף במקביל. לשנה 1%ריאלית של 
)). ב(34ראה באור ( החברה למניות להמרה הניתנים ביטוח מנורה ממניות 4% של הקצאה
אושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ושל מנורה ביטוח  2011יולי  בחודש

 2004 - ו 2003ל החברה בגין הדיבידנד שחולק בשנים "השתתפות בחבות המס הנוספת של מנכ
סכום החיסכון במס בלבד של מנורה ביטוח ותוך התחייבות כלפי רשות המסים  וזאת בגובה
לנכות את תשלומי הדיבידנד , או מנורה ביטוח לא דרשו ולא תדרושנה בעתיד/כי החברה ו

  . ל כהוצאה"הנ
  
 אלפי 561 של בסך קבוע שנתי למענק, השוטף לשכר מעבר, ר"היו זכאי ההעסקה הסכם פי על
, בנוסף. ולתנאים נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו) 2003צמוד למדד יוני ( ח"ש

 של לתוספת ר"היו זכאי יהיה) פוטרות בנסיבות שלא( מעביד עובד יחסי סיום של במקרה
 למענק וכן שלו המנהלים ביטוחי בפוליסות לזכותו שנצברו הפיטורין פיצויי מרכיב על 50%

 פי על הבשילה טרם לגביהם שזכאותו מניות בגין שנצבר הדיבידנד לסכום השווה בסכום
הבשילו מלוא המניות , 2013כי בחודש אוגוסט , יצוין. שיחול מס כל בניכוי, התכנית תנאי

  . בהתאם לתכנית כאמור
  

 תשלום להמשך ר"היו זכאי יהיה פיטורים עקב מעביד עובד יחסי סיום של במקרה, בנוסף
   .שנתיים של בתקופה תחרות לאי להתחייבותו בתמורה יםהנלוו והתנאים השכר

  
לעניין דמי ניהול מהחברה (ר את שכרו מהחברה האם "מקבל היו 2012, בינואר 1החל מיום 

  ).לעיל' סעיף בלחברה האם ראה 
  

   ל"הסכם העסקת מנכ  )2  
  

אישר דירקטוריון החברה את מינויו ואת תנאי ההתקשרות עם  2010, בספטמבר 19ביום 
). לאחר קבלת אישורה והמלצתה של ועדת הביקורת של החברה מאותו יום(ל "המנכ

ההתקשרות הינה באמצעות הסכם למתן שירותי ניהול עם חברה בבעלותו המלאה של 
  "). חברת הניהול: "להלן(ל "המנכ

על פי ההסכם לכל . לתקופה בלתי קצובה 2010, באוקטובר 17הסכם הינו מיום תוקפו של ה
אחד מהצדדים זכות להביא ההסכם לסיומו בכל עת בהודעה מוקדמת מראש ובכתב של 

היא , במידה והחברה תודיע על סיום ההסכם"). תקופת ההודעה המוקדמת("שישה חודשים 
מלוא התמורה בגין שירותי הניהול של  רשאית לוותר על שירותיו אולם תידרש לשלם את

ובמקרה של סיום ההסכם על ידי מי , בנוסף. ל עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת"המנכ
החופפת לתקופת (ל זכאי לתקופת הסתגלות "יהיה המנכ) למעט בנסיבות פוטרות(מהצדדים 

הסתגלות בתקופת ה"). תקופת ההסתגלות: "להלן(של שנים עשר חודשים ) ההודעה המוקדמת
ימשיכו לחול  יחסים מסחריים בין הצדדים בה תהיה חברת הניהול זכאית למלוא התמורה 

  ). כמפורט להלן(המוסכמת לרבות לעניין המשך הבשלת יחידות התגמול  
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   )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39באור 
  
  )המשך( הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .ג
  

  )המשך( ל"העסקת מנכ הסכם  )2  
  

כי בנסיבות פוטרות חברת הניהול לא תהא זכאית לבונוסים וזכויות על פי תכנית , יצוין
  . הענקת יחידות התגמול אשר טרם שולמו או הוענקו נכון למועד סיום ההתקשרות

חודשים  12(ח לחודש "אלפי ש 252 -ל הינה בסך של כ"התמורה בגין שירותי הניהול של המנכ
מדד "כאשר (התשלום החודשי יהיה צמוד למדד . כתמורה הכוללת זכויות סוציאליות) בשנה
המנהל יהיה זכאי לתנאים . ויעודכן אחת לשנה) 2010הוא המדד הידוע לספטמבר " הבסיס

  . נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו
  

תגמול כפי לבונוס שנתי בהתאם לתכנית ה) באמצעות חברת הניהול(ל יהיה זכאי "המנכ
וזאת , ")תכנית התגמול: "להלן( 2010שאושרה על ידי דירקטוריון החברה בחודש דצמבר 

כהגדרתם ) בונוס מכסימלי(ח "אלפי ש 1,080 - ל) בונוס מטרה(ח "אלפי ש 720בטווח שבין 
אופציות (יחידות תגמול  621,404ל "הוקצו לחברת הניהול בגין המנכ, בנוסף. בתכנית התגמול

של החברה בהתאם לתכנית להענקת יחידות תגמול לנושא המשרה במסגרת תכנית  )פאנטום
  )). ג(34לפרטים נוספים בדבר תכנית התגמול ראה ביאור (ובהתאם לתנאיה , התגמול

  
 1,100 -פעמי בסך של כ-זכאית למענק חדחברת הניהול תהיה , בנוסף לתמורה המפורטת לעיל

  .2011ים חודשיים רצופים החל מחודש ינואר תשלומ 10 -ח אשר שולמו לה ב"אלפי ש
  

לתקופה בלתי (ל "והמנכחברת הניהול הסכם השירותים כולל גם התחייבות לסודיות של 
   ).למשך שנה מתחילת תקופת ההסתגלות(וכן הסדר הגבלת תחרות כמקובל ) מוגבלת

  
  בחברה ונכסים לוגיסטיקה תחום ומנהלל "העסקת סמנכ הסכם  )3

  
 מנחם מר -בתקופת הדוח האם  בחברה השליטה בעל של אחיו שהינו, גורביץ גרשון מר

ל "כסמנכ משמש 2005בינואר  1והחל מיום , 1994מאז שנת  החברה ידי על מועסק, ל"ז גורביץ
. החברהל "אשר אושר בידי מנכ, זה ממועד, ההעסקההסכם ל התאםב, בה ונכסים לוגיסטיקה

ומענק שנתי ) משכורות 13(זכאי מר גורביץ לשכר חודשי , 2005 משנתעל פי הסכם ההעסקה 
, ימי מחלה, ל"אש, החזקת טלפון, רכב, להפרשות סוציאליות כמקובל, משכורות 3בגובה של 

עודכנו  2010 בשנת. חודשים 3זכאי להודעה מוקדמת של , בנוסף. הבראה וחופשה שנתית
צמוד (ח ברוטו "ש 40,000עודכן לסך של  באופן ששכרו, תנאי העסקתו של מר גרשון גורביץ

אושר על ידי , העדכון האמור. בחברהלים "וכן לתנאים נלווים כמקובל לגבי סמנכ) למדד
 לאחר, 2010בינואר  1בתוקף מיום , 2010במאי  16ביום האם האסיפה הכללית של החברה 

 בלתי לתקופה וזאת, בהתאמה, 2010, במרס 25 מיום והדירקטוריון הביקורת ועדת אישור
 אישרה, 2013 בינואר 31 ביום, בהמשך לאמור"). הקודם העסקה הסכם: "להלן( קצובה

וכן אישור  והתגמול הביקורת ועדות אישור קבלת לאחר, האם האסיפה הכללית של החברה
ועדת  לאישור במקביל, )בהתאמה, 2012, בדצמבר 26 -ו 23 מימים(האם  החברה דירקטוריון

הסכם  שלחידוש , )בהתאמה, 2012, בדצמבר 26 -ו 23מימים (הביקורת ודירקטוריון החברה 
 העסקתו תנאי. 2013בינואר  1החל מיום , שנים 3לתקופה של , ההעסקה עם מר גרשון גורביץ

 העסקה הסכם מתנאי שינוי ללא הינם החדש ההעסקה הסכם תחת גורביץ גרשון מר של
 של בסך חודשית למשכורתגורביץ זכאי  גרשוןמר : להלןים המפורטים מלבד השינוי, הקודם
 הסכם לפי 2012 בדצמבר 31 ליום נכון, ח"ש 43,000 -כ של סךבמקום ( ברוטוח "ש 53,500

אשר יעודכן  2012דצמבר  חודש למדד צמודה תהיה החודשית המשכורת). הקודם ההעסקה
 זכאי יהיה זו תוספת בגין). הקודם ההעסקה הסכם לפי למדד שנתית הצמדהחלף ( חודש מדי
. הקודם ההעסקה בהסכם שנקבע כפי פיצויים להשלמת וכן סוציאליות להפרשות גורביץ מר

משכורות חודשיות ) 3(גורביץ לא יהיה זכאי עוד למענק שנתי מובטח בגובה שלוש  גרשוןמר 
י הסכם ההעסקה חלף העמדת רכב חברה עבורו על פ. כפי שנקבע בהסכם ההעסקה הקודם

צמוד (ח לחודש "ש 5,500יהיה מר גורביץ זכאי לקבלת החזר הוצאות רכב בסך של , הקודם
 להסכם ובהתאם שינוי ללא יישארו החדש ההעסקה הסכם תנאי יתר). למדד מדי שנה

 סך על עמדה, )ללא מס שכר( גורביץ גרשון למר השכר עלות. לעיל כמפורט, הקודם ההעסקה
  .בהתאמה, 2011 - ו 2012, 2013לשנים , ח"ש אלפי 959 - ח ו"ש אלפי 1,059, ח"ש אלפי 1,122 של
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   )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39באור 
  
  )המשך( הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .ג
  

  מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה  )4  
  

בחברה שהינם נושאי משרה גם בחברה האם אושרה ביום מדיניות התגמול לגבי נושאי משרה     
מדיניות , שהינה חברה ציבורית, האםחברה על ידי האסיפה הכללית של ה, 2013בספטמבר  10

מדיניות התגמול אינה חלה על נושאי . לחוק החברות 20בהתאם לתיקון  תגמול נושאי משרה
ם מכהנים בחברות בנות שהינן באשר הינ, משרה בכירה בקבוצה שאינם נושאי משרה בחברה

ואשר כוללת , גופים מוסדיים הכפופים לתכנית תגמול מוסדרת בהתאם להוראות הממונה
הדומות בעיקרן לעקרונות המרכזיים , הוראות בדבר תגמול משתנה לנושאי משרה אלו

, בהמשך לאמור .מהותי באופןהנכללים במדיניות התגמול של החברה האם ואינן סוטות מהם 
, שאי משרה בקבוצה שאינם נושאי משרה בחברה המכהנים בגופים המוסדיים שבשליטהנו

לעניין בפרט בהתאם לחוזר הממונה  2010אושרה לראשונה בשנת כפופים לתכנית תגמול אשר 
 ודירקטוריון ביטוח מנורה דירקטוריון ידי עלוהמאושרת מידי שנה ") התגמול חוזר: "להלן( זה

: להלן(לאחר קבלת המלצת ועדות הביקורת ) משותפיםה משרה נושאילעניין ( החברה
: ואשר עיקריה הינם כלהלן, )2013 במרס בחודש אושרה, 2013שנת ל( ")המוסמכים האורגנים"

תנאים ) 2(; שכר בסיס) 1: (העקרונית ארבעה רבדים של תגמול ברמהתכנית התגמול כוללת 
: להלן) (יחידות תגמול(תגמול טווח ארוך ) 4( -ו; בונוס -תגמול תלוי ביצועים ) 3(; נלווים

חלה לגבי נושאי משרה אשר הוגדרו על  הכוללתמדיניות התגמול "). מדיניות התגמול הכוללת"
נכלל  לא, בנוסף. העניין לפי, ידי הדירקטוריונים של החברה ושל הגופים המוסדיים בקבוצה

כי , יצוין. )להלן 3ראה סעיף ( לבעל השליטה בחברה יםהקשור בחברהבתכנית נושא משרה 
מדיניות התגמול שנקבעה בכל גוף מוסדי בקיימת שונות , מבלי לגרוע מהעקרונות דלעיל ולהלן

אשר הראשון הינו קביעת סכום , הביצועים כולל שני שלבים תלוימודל הבונוס  .בקבוצה
שני הינו חלוקת והשלב ה, ")תקציב הבונוס: "להלן(הבונוס הכולל אשר יחולק בשנה מסוימת 

   .בכפוף לעמידה ביעדים נושאי המשרהלתקציב הבונוס 
  

  קביעת תקציב הבונוס - ' שלב א
  

מדידת השגת ). יעד הרווח -להלן (לפני מס  החברה האםייקבע יעד רווח ממוצע של , בכל שנה
כאשר , על פני שלוש שניםהאם החברה יעד הרווח תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל של 

מדידת השגת יעד הרווח תתבצע על ידי  .שנה יינתן שיעור אחר במשקל חישוב יעד הרווח לכל
תנאי  .יעד הרווח למול, על פני שלוש שנים, חברה האםהחישוב ממוצע משוקלל של רווחי 

כי  ,מובהר. לפחות 75%הסף לחלוקת בונוס בשנה מסוימת הינו עמידה ביעד הרווח בשיעור של 
 לעניין שנקבע מכסימלי בסכום למצטייניםלמעט בונוס (מיעד הרווח לא ישולם בונוס  75%עד 
יוקצב , ממנו 150%מיעד הרווח ועד  75%כאשר מעל , )המוסמכים האורגנים לאישור בכפוף זה

, המוסדייםקבע על ידי כל אחד מהגופים ילצורך חלוקת בונוס סך השווה לשיעור אשר י
 ביעד עמידה 100% -החל מ, בנוסף. מיעד הרווח 150%ועד לתקרה של , ס בפועלמהרווח לפני מ

 לפני מהרווח כאמור שנקבע בשיעור") הבונוס תוספת: "להלן( נוסף בונוס תקציב ייגזר, הרווח
) לפי העניין(ר הדירקטוריון "יו או/ל ו"מנכהמשרה לפי המלצת  לנושאי יחולק אשר, בפועל מס

  .סכמיםבאישור האורגנים המו
  

  חלוקת הבונוס לנושאי המשרה -' שלב ב
  

יקבע לכל נושא משרה פוטנציאל בונוס , על מנת לחלק את תקציב הבונוס בין נושאי המשרה
, ביעדים ביחס לאותו נושא משרה כמפורט להלן) 100%(עבור עמידה מדויקת ") בונוס מטרה("

והכל כנגזרת של  ,")בונוס טווח": להלן(ביעדים ) 150%עד (ובונוס מקסימלי לעמידה עודפת 
האגף או , החברה -ידה שונות דנושאי המשרה ימדדו על ביצועים ברמות מ. מספר משכורות

 בין אבחנה תוך, שנקבעו למשקלות בהתאם, היחידה וביצועים אישיים על פי הערכת מנהל
 הרכיבים, קבעו רמות המדידהנלכל נושא משרה . מטה יחידת מנהל לבין עסקי מנהל

תן ירכיבים לנושא משרה ולא נ 5 -קבעו יותר מנכי לא , יצוין. הרלוונטיים והמשקל לכל רכיב
כאשר לכל רכיב ייקבע סולם , הבונוס יחושב עבור כל רכיב בנפרד. לרכיב 10% -משקל נמוך מ

סך הבונוסים שיחושבו בגין כל אחד מהרכיבים יהווה את הבונוס . ציונים לפיו יחושב הבונוס
. סכומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מן השכר ולא יבוצעו הפרשות סוציאליות בגינם .הכולל

, הדירקטוריון של כל גוף מוסדי יהיה אמון על תהליכי הפיקוח והבקרה של מדיניות התגמול
ל "כאשר הבונוס יחושב בהתאם לעקרונות אשר אושרו כאמור ויובא לאישור המנכ

  . והדירקטוריונים
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   )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39אור ב
  
  )המשך( הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .ג

  
  )המשך( מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה בחברה         )4

  
  )המשך( חלוקת הבונוס לנושאי המשרה -' שלב ב

  
להמליץ על מענק  םרשאי יהיו) הענייןלפי ( הדירקטוריוןר "יואו /ול "מנכ, מהאמור לגרוע בלי    

או בגין /ו) שימור נושא משרה; כגון(או משיקולים ארוכי טווח /בגין פעילות מיוחדת וחריגה ו
 תכנית הוראות יחולו לא לגביהם אשר, ")מיוחד מענק"להלן (פעילות שאינה פעילות שוטפת 

 מענק כי, ובהרמ. המוסמכים האורגנים לאישור כפוף מיוחד מענק מתן. הביצועים תלוי הבונוס
  .מנהל לכל שנקבע מכסימלי משכורות במספר מוגבלים אינם הבונוס תוספתאו /ו מיוחד

  
  )אופציות פאנטום(יחידות התגמול  - תגמול ארוך טווח 

 
 בחברהנהלה החברי המ חלקל, 2010וקצו בחודש דצמבר ה, במסגרת תוכנית התגמול הכוללת    

. יחידות תגמול בתנאים המפורטים להלן ,)האם אשר חלקם מכהנים גם כנושאי משרה בחברה(
דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח יהיה מופקד על ניהול תכנית הענקת יחידות התגמול 

לרבות קביעת , ועל כל הפעולות שתהיינה נדרשות לשם כך, במסגרת תכנית התגמול הכוללת
להוראות תכנית  הענקת יחידות תגמול נוספות לניצעים נוספים בהתאם, זהות הניצעים

וכן על כל עניין אחר הדרוש , יחידות התגמול או בשונה מהוראותיה לגבי ניצעים ספציפיים
. הבהרה ויישום תכנית הענקת יחידות התגמול, וכן ניהול, לשם הסדרת ההענקות לניצעים

 המגיע לניצע במועד מימוש) ברוטו(יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב התגמול הכספי 
או זכות כלשהי לרכוש ניירות ערך כלשהם של /ואינן מהוות אופציות ו, בלבד, יחידות התגמול

  . או איזה מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה/מי מחברות הקבוצה ו
  
יחושב על פי ההפרש בין , הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמול    

כשהוא מוכפל , חידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמולמחיר המימוש של כל י
מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול "). סכום התגמול: "להלן(במספר יחידות התגמול הממומשות 

 ההקצאהיום לפני מועד אישור הדירקטוריון את  90יהיה ממוצע מחיר מנית החברה בבורסה 
ואם יום (ביום המימוש , של מנית החברה בבורסהמחיר המימוש יהא מחיר הנעילה . לכל ניצע

הסכום אשר ישולם ). אזי ביום המסחר הראשון שלאחר יום המימוש, המימוש אינו יום מסחר
וכל מס מכל מין וסוג שהוא אשר יחול , "ברוטו"לניצע בגין מימוש יחידות התגמול הינו סכום 

יחול על , בת לנכות על פי כל דיןאו שהחברה תהיה חיי/ו, על התשלום בגין יחידות התגמול
דירקטוריון העל פני ארבע שנים ממועד אישור , מנות שלושיחידות התגמול יבשילו ב. הניצע

, תובשל בחלוף שנתיים 50%כאשר המנה הראשונה בשיעור של , את הענקת יחידות התגמול
למימוש  כל מנה תהא ניתנת. הנותרים בחלוף ארבע שנים 25% -בחלוף שלוש שנים ו 25%

כאשר לאחר חלוף המועד האחרון למימוש יחידות התגמול ביחס , בתוך שנה ממועד הבשלתה
או לזכות כלשהי , לא יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול מכוח אותה מנה, לכל מנה
  .מכוחן

, פרישה, פיטורין, בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרות
וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות , מוות/יחסי עובד מעביד מחמת נכותסיום 
חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר הדירקטוריון , הטבה
  .לפי העניין, מנגנוני התאמה, אם יקבע לפי ישקול דעתו, יקבע

  
  

שעניינה מדיניות תגמול בגופים , חדשהפרסם המפקח טיוטת חוזר  2013בחודש דצמבר   )5
  .המצויה בדיונים מול הפיקוח, מוסדיים
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   )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39אור ב
  

  הטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחרים  .ד
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

2013  2012  2011  
' מס

  סכום  אנשים
' מס

  סכום  אנשים
' מס

  סכום  אנשים
אלפי 

  ח"ש
אלפי 

  ח"ש
אלפי 

  ח"ש

  דמי ניהול לשאינם מועסקים 
  1,241   8   874   7   804   7   בחברה או מטעמה 

  
  

כללים בדבר (בהתאם לתקנות החברות  הגמול הניתן לדירקטורים בחברה מהווה את הגמול המירבי
  .ובהתאם לדרגתה של החברה 2000 -ס "התש, )גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

   הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין  .ה
  

חלק מפעילותה הכספית והביטוחית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך 
 עבור ביטוח במנורה שונות ביטוח עסקאות נערכו, 2013 שנת במהלך. העסקים הרגיל ובמחירי שוק

 הרגיל העסקים במהלך נעשו ל"הנ העסקאות כל. וקרוביו בעל השליטהמשרה ובכלל זה עבור  נושאי
 לקריטריונים בהתאם" זניחות עסקאות" בגדר גם והינן הקבוצה עובדי לגבי המקובליםשוק  ובתנאי
- ט"התשנ, החברות לחוק) א1(117 סעיפים להוראות בהתאםכי , יצוין. זה לעניין הדירקטוריון שקבע
 כי, החברה שלועדת הביקורת , 2013 בדצמבר 16 ביוםאישרה , החברה לתקנון ובהתאם 1999

תנאים הניתנים באופן " (ישירים"עסקאות במהלך העסקים הרגיל ובתנאי  בהיותןל "כנ עסקאות
ל עסקאות שאינן חריגות ואשר הטיפול בהן יעשה בהתאם הינן בגדר סוג ש) החברהכללי לעובדי 

יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן . פרטניצורך באישור  ללא, עסקאות בעלי עניין ילנהל
לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים . אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן, מובטחות

החברה לא רשמה כל  2011-ו 2012, 2013, בדצמבר 31לשנים שהסתיימו בימים . לקבל או לשלם
   .הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים

  
  משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח  .ו

  
לאחר אישור ועדת הביקורת (האם אישרה האסיפה הכללית של החברה  2011באוקטובר  10 ביום

חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי ) בהתאמה, 2011 באוגוסט 28 וביום 25 ביום והדירקטוריון
באוגוסט  1לתקופה שבין , לרבות עבור בעל השליטה וקרוביו, ובחברות הבנותהאם המשרה בחברה 

: להלן( דולר מיליוני 15 של אחריות בגבול") הבסיסשנת : "להלן( 2012ביולי  31ועד ליום  2011
 – בקבוצה החטיבות לכלל ראשונה מטריה בפוליסת משותף כיסוי בתוספת") הבסיס פוליסת"

 מבטחים מנורה חטיבת, מ"בע ביטוח מבטחים מנורה חטיבת, מ"מנורה מבטחים החזקות בע חטיבת
: להלן( דולר מיליוני 30 של אחריות בגבול - מ"בע פנסיה מבטחים מנורה וחטיבת מ"בע פיננסים

לכלל החטיבות , בפוליסת מטריה נוספתובתוספת כיסוי משותף ") הראשונה המטריה פוליסת"
אושרה , בנוסף"). השנייה המטרייהפוליסת : "להלן(מיליוני דולר  30בגבול אחריות של  בקבוצה

עסקת מסגרת לפיה ניתן אישור מראש להתקשרות החברה לשם חידוש הפוליסות האמורות לעיל 
לגבי נושאי המשרה אשר יחולו , עבור החברה וחברות הבנות שלה לאחר תום שנת הבסיס

לרבות דירקטורים ונושאי משרה , כפי שיכהנו בחברה ובחברות השונות מעת לעת, והדירקטורים
 ,שנים 3במשך תקופה של , חידוש הפוליסות יעשה מדי שנה. שהינם בעלי השליטה או קרוביהם

פוליסת ממועד תחילת שנת הבסיס ובכפוף לכך כי הפרמיה השנתית הכוללת בכל שנה בה תחודשנה 
בתוספת , הבסיס ופוליסת המטריה הראשונה והשנייה תהיה הפרמיה המצרפית של שנת הבסיס

לכל שנה מהפרמיה הכוללת בשנת הבסיס וכן כי ועדת הביקורת ודירקטוריון  20%שנתית של עד 
: להלן(החברה אישרו עבור כל שנה בה תחודשנה פוליסות הביטוח כי הן תואמות את התנאים לעיל 

 ועניין אישי בחידוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה עבורהיה לבעל השליטה "). המסגרתת עסק"
זכאי  ולכן היהר דירקטוריון החברה "יויהן כשכן כ ,קרוביו לשנת הבסיס וכן בעסקת המסגרת ועבור

ה "ה, עניין אישי גם בשל עניינם האישי של קרוביוהיה האם לבעל השליטה בחברה . לכיסוי הביטוחי
 לכיסוי זכאים יהיו, נוספות בקבוצה וחברות בחברה משרה שכנושאי, גורביץ וגרשון גריפל ערן

  . הביטוחי
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   )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39באור 
  

  )המשך( משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח  .ו
  

 החברה דירקטוריון אישר, 2012ביולי  26 מיוםהאם  החברה של הביקורת ועדת להחלטת בהמשך
 1( 2012-2013 לשנת משרה ונושאי דירקטורים ביטוח פוליסת חידוש, 2012ביולי  30 ביום ,האם

: להלן( עצמן בפני חטיבות שאינן שלה בנות ובחברות בחברה) 2013, ביולי 31עד  2012, באוגוסט
 המסגרת לעסקת בהתאם, וקרוביו השליטה בעל עבור לרבות ,")החזקות מבטחים מנורה חטיבת"

 השליטה בעל עבור כאמור חידוש והדירקטוריון הביקורת ועדת אישרו, בנוסף. המפורטת לעיל
 תנאי. החזקות מנורה חטיבת לגבי כמפורט אחריות בגבולות, בקבוצה הנוספות בחטיבות, וקרוביו
 ועדת. בקבוצה המשרה נושאי יתר של הביטוח לתנאי זהים הינם וקרוביו השליטה לבעל הביטוח
, המסגרת עסקתשל  החידוש בתנאי נעשה כאמור הפוליסות חידוש כי קבעו והדירקטוריון הביקורת

  . 2011 באוקטובר 10 מיוםהאם  החברה של הכללית האסיפה בהחלטת שנקבעוכפי 
האם רה חודשו פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החב, 2013בחודש אוגוסט 

גבול אחריות כולל של ל, הכיסוי היקף הרחבת תוך, 2014, ביולי 31 ליום עדבקבוצה  הבנות והחברות
 לכל, גבול האחריות של הפוליסות מורכב מרובד כיסוי בסיסי. דולר למקרה ולתקופה נימיליו 100
ומרובדי כיסוי נוספים במסגרת , דולר נימיליו 15בגבול אחריות של , הקבוצה מחטיבות אחת

 הפוליסות. דולר נימיליו 85בגבול אחריות כולל של , בקבוצה חטיבותלכלל ה, "מטריה"פוליסות 
 מחודש, האם החברה של הכללית האסיפה שאישרה, המסגרת עסקת לתנאי בהתאם, חודשו

 יולי בחודש. המשרה ושאינ לשאר הזהים בתנאים, ובכלל זה לבעל השליטה וקרוביו, 2011אוקטובר 
 בחידוש מתקיימים המסגרת עסקת תנאי כי, האם החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו, 2013

עומדים בתנאי עסקת  הפרמיות סכומי כי העובדה לאור, היתר בין, וזאת, נוספת לשנה הפוליסות
  .המסגרת

 
  ודירקטורים משרה נושאי לשיפוי התחייבות  .ז

  
 לאחר, האם החברה של הכללית האסיפה אישרה 2007 בינואר 22 וביום 2005 בנובמבר 24 ביום
 הדירקטוריון ואישור) 2006, בנובמבר 29 - ו 2005, באוגוסט 30מימים ( הביקורת ועדת אישור קבלת

האורגנים המוסמכים בחברות  ואישורי, )בהתאמה ,2006, בנובמבר 29 -ו 2005, באוגוסט 30ימים מ(
 ובכללם בחברה משרה ונושאי לדירקטורים לשיפוי והתחייבות פטור כתב מתן, העניין לפי, הבנות

 מבטחים ובמנורה ביטוח מבטחים במנורה כאמור ושיפוי פטור כתב מתן וכן וקרוביובעל השליטה 
 החברה שהעניקה הפטור כתב. משרה כנושאי מכהנים הם בהם, החברה של בנות חברות, פיננסים

 של לסך מוגבלת לשיפוי ההתחייבות ואילו החברות בחוק זה לעניין שנקבעו למגבלות בהתאם הינו
 ובכל בודד באירוע השיפוי מקבלי לכלל דולר מיליוני 30סך של ול משרה לנושא דולר מיליוני 25

 השיפוי מתן ערב שלה הכספי הדוח לפי החברה של העצמי מההון 25% על השיפוי יעלה לא, מקרה
 .")השיפוי סכומי מגבלות: "להלן(

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת (האם אישרה האסיפה הכללית של החברה  2012בינואר  5ביום 
 וכן, 2011בדצמבר  29 וביום 2011 בנובמבר 24 בימים הדירקטוריוןואישור  2011בנובמבר  21 ביום
  את תקנון  לתקן) העניין לפי, ושל מנורה פנסיה החברהקבלת אישור האורגנים המוסמכים של  לאחר

האם או ההוצאות בגינן תהיה החברה /לעניין הרחבת החבויות ו, החברה בעניינים שונים ובכלל זה
או ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בנוגע להליכים מנהליים שונים /רשאית להעניק שיפוי ו

וחוק  2011-א"התשע, )התיקוני חקיק(בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך 
  - אישרה ובהתאם, 2011- א"התשע, )תיקוני חקיקה(הגברת האכיפה בשוק ההון 

: להלן בסעיף זה(בתקופת הדוח בעל השליטה בחברה לכתב התחייבות לשיפוי חדש  הענקת) 1(
בכל . סכומי השיפוי כמפורט לעיל הינו בהתאם למגבלות כתב השיפוי החדש"). החדש השיפויכתב "

לאחר הפחתות של תגמולי ביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי ) נטו(סכום השיפוי , מקרה
או בשל סכום השיפוי , רכשה אם, דעתה שיקול לפי, פוליסות ביטוח נושאי משרה שרכשה החברה

, לא יעלה, גורביץ למר וענקוששולם על ידי החברה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שה
השיפוי  כתב. ערב מתן השיפוי, מההון העצמי של החברה לפי הדוח הכספי שלה 25%על , בכל מקרה

והכל  ,לבעל השליטה וקרוביוהחדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק 
  .בהתאם למותר על פי דין

קרוביו של בעל , יץה ערן גריפל וגרשון גורב"לה, החברה ידי על, חדש שיפויהענקת כתב ) 2( 
כתב השיפוי . בהתאמה, ביטוח מבטחיםל במנורה "השליטה בחברה בגין כהונתם כדירקטור וסמנכ

השיפוי החדש  כתב .בשינויים המחוייבים, הינו בהתאם למגבלות סכומי השיפוי כמפורט לעיל החדש
 וגרשון גריפל רןעה "לה) ככל שהוענק(נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק 

בסכום על  יעלהלשיפוי לא  החברהסך התחייבויות  ,והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם ,גורביץ
  . האמור בכתב השיפוי החדש
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   )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 39באור 
  

  )המשך( ודירקטורים משרה נושאי לשיפוי התחייבות  .ז
  
  
ל מנורה "בגין כהונתו כמנכ, השליטה בעל של קרובו, גריפל ערן למרחדש  שיפוי כתב הענקת )3(

פי כתב השיפוי  על. האם של החברה קשורהחברה , ")ן"נדלמנורה : "להלן(מ "ן בע"מבטחים נדל
יחד עם כל סכום שהינו , החדש סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי מר גריפל בגין אירוע אחד

לא יעלה , בגין אותו אירוע, החברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפויזכאי לקבל ממי מ
סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה לכלל מקבלי השיפוי , כמו כן. דולר מיליון 3על 

או לכלל מקבלי /ששולמו למר גריפל ו' או סכומי שיפוי מצד ג/לאחר הפחתת תגמולי ביטוח ו
, לא יעלה בכל מקרה, או לכלל מקבלי השיפוי/יו להשתלם למר גריפל ואו עשויים ה/השיפוי ו

ח הכספי "מההון העצמי של החברה לפי הדו 25%על , או במצטבר לאירועים שונים/לאירוע בודד ו
השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר  כתב. שלה ערב מתן השיפוי

 החברהוהכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות  גריפללמר ) ככל שהוענק(הוענק 
  . לשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב השיפוי החדש

בגין כהונתו כדירקטור במנורה , קרובו של בעל השליטה, למר ערן גריפלחדש הענקת כתב שיפוי ) 4(
סכום השיפוי הכולל  על פי כתב השיפוי החדש. של החברה קשורהחברה , מ"מבטחים פיננסים בע

יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי , והמצטבר שבו תחוב החברה בגין אירוע אחד
 30לא יעלה על , בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה, מבטחים-מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה

יחד עם כל סכום , סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי מר גריפל בגין אירוע אחד. דולר מיליון
לא , בגין אותו אירוע, שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי

סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה לכלל מקבלי , כמו כן. דולר מיליון 3יעלה על 
או לכלל /וששולמו למר גריפל ' או סכומי שיפוי מצד ג/השיפוי לאחר הפחתת תגמולי ביטוח ו

, לא יעלה בכל מקרה, או לכלל מקבלי השיפוי/או עשויים היו להשתלם למר גריפל ו/מקבלי השיפוי ו
ח "לפי הדוהאם מההון העצמי של החברה  25%על , או במצטבר לאירועים שונים/לאירוע בודד ו

י קודם השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפו כתב. הכספי שלה ערב מתן השיפוי
למר גריפל והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות החברה ) ככל שהוענק(אשר הוענק 

  . לשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב השיפוי החדש
 בעל של קרובו, גריפל ערן מרבין ל פנסיה מבטחים מנורה שנחתם ביןחדש  שיפויהסכם  )5(

היקף , פי כתב השיפוי החדש על. פנסיה מבטחים מנורה דירקטוריוןר "כיו כהונתו בגין, השליטה
ובכל , מיליון דולר 20פנסיה לא יעלה על מבטחים השיפוי אשר יינתן לכל נושאי המשרה במנורה 

 השיפוי כתב. פנסיה ערב מתן השיפוימבטחים מההון העצמי של מנורה  25%מקרה לא יעלה על 
 למר פנסיהמבטחים  מנורה ידי על שניתנה, אחרת או ודמתק, לשיפוי התחייבות כל מבטל החדש
  . גריפל

  
 השיפוי כתבי של טיבם בשלמפורטות לעיל ה תיובהתקשרו אישי ענייןהדוח בתקופת  השליטה לבעל

  . לפי העניין, וגרשון גורביץ גורביץ ניבה, ה ערן גריפל"ה - אשר הוענקו לו ולקרוביו 
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   התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

המוגשות נגד בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות משמעותי בשנים האחרונות ניכר גידול 
כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות , זאת. ובכמות התובענות שהוכרו כיצוגיות החברה

אשר נובע בעיקרו , חברהלרבות כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של ה, כייצוגיות בכלל
לה באופן מגמה זו מגדי"). חוק תובענות ייצוגיות(" 2006-ו"תשס, מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות

   .ה להפסדים במקרה של אישור תביעה ייצוגית כנגדהחברמהותי את פוטנציאל החשיפה של ה
  

בקשה לאישור תובענה כייצוגית ניתן להגיש בתביעה מהסוג כמפורט בחוק האמור או בעניין שנקבע 
, 2006כי החל משנת , יצוין. בהוראת חוק מפורשת אחרת כי ניתן להגיש בגינה תובענה ייצוגית

הינה הגדרה רחבה , החברהההגדרה של תביעה שבגינה ניתן להגיש בקשה לאישורה כייצוגית כלפי 
על מנת . בין אם הצדדים התקשרו בעסקה ובין אם לאו, וללת כל עניין שבין חברה ללקוחהכ

קיומה של עילת ) 1: (בין היתר, שבקשה לאישור תובענה ייצוגית תאושר על התובע הייצוגי להוכיח
כי העילה מבוססת דיה כדי כך שמתקיים סיכוי לכאורה לזכיית התובע בתביעתו ) 2(תביעה אישית 

עילת התביעה מעוררת שאלה מהותית של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה  כי) 3(
התובענה ) 4(המיוצגת וקיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה 

התאמת התובע ובא כוחו לייצג את ) 5(הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת לבירור המחלוקת 
  .הקבוצה המיוצגת

  
לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות  בקשות
, ראשית: י בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקרייםנההליך הדיו. ייצוגיות

). בהתאמה ,"שלב האישור" -ו" בקשת האישור("שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית 
על החלטה בשלב . תם שלב הדיון ברמה הייצוגית -אישור נדחית באופן חלוט במידה ובקשת ה

במידה ובקשת האישור , בשלב השני. האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור
על פסק דין בשלב  ").שלב התובענה כייצוגית("תתברר התובענה הייצוגית לגופה , מתקבלת

  .עור לערכאות הערעורהתובענה כייצוגית ניתן להגיש ער
  

הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי גם , בין היתר, במסגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות קיימים
וכן הסדרים לעניין הסתלקות התובע , הן בשלב האישור והן בשלב התובענה כייצוגית, פשרה

   .מבקשת האישור או מהתובענה הייצוגית
  
 חוות על היתר בין המתבססת, ההנהלה להערכת, בהם יצוגית אשרכי ותלאישור תובענ בקשותב

כי טענות ההגנה של החברה  ) "more likely than not"( לא מאשר סביר יותר, שקיבלה משפטיות דעת
ידחה בית המשפט את אישורה , במקרה של תובענה ייצוגית, לגופו או(תתקבלנה וההליך ידחה 

 more"(יותר סביר מאשר לא , בהליכים אשר בהם. בדוחות הכספייםלא נכללה הפרשה , )כייצוגית
likely than not"( נכללו בדוחות הכספיים הפרשות , כולן או חלקן ידחו, כי טענות ההגנה של החברה

אשר מצויים בשלב ראשוני ולא ניתן להעריך את  בהליכים. לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי החברה
 2וסעיף א 12-19, 6-9, 2-4ק "ס 1א סעיףראה ( הפרשה בדוחות הכספיים לא נכללה, סיכויי ההליך

 הנכונות בגובה הפרשה נכללה, לפשרה נכונות לחברה יש מההליכים במי, בו במקרה. )להלן 1-3ק "ס
 החברה של ההגנה טענות כי) "more likely than not"( לא מאשר סביר יותר אם אף וזאת, לפשרה

  .ההליך סיכויי את להעריך ניתן לא שבו ראשוני בשלב וימצ שההליך או תתקבלנה
  
אשר אושרו , להלן 11 -ו 10, 5, 1ק "ס. 1א ףיבסע המתוארות יצוגיתכי ותלאישור תובענ בקשותב

לכיסוי החשיפה המוערכת  ותבדוחות הכספיים הפרש נכללו ,כייצוגיות על ידי בית המשפט המחוזי
, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, אלא אם להערכת ההנהלה, ברהעל ידי הח

כי טענות ההגנה של החברה בתביעה לגופה תתקבלנה ") more likely than not(" לא מאשר סביריותר 
  .תידחה, אף אם תנוהל כתובענה ייצוגית, והתובענה

  
בעניינים שונים הקשורים החברה נגד הוגשו כ ,חלק ניכר של הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות

  .ת ביטוחיותורזרבהחברה לגביהם הועמדו על ידי , החברהלחוזי ביטוח במהלך העסקים הרגיל של 
  

תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית תיחשב כמהותית אם הסכום הנתבע , כי לעניין באור זה, יצוין
  .ח"מיליוני ש 15עולה על סך של , בה
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

  :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א    
  

תובענה  החברהכנגד , )מרכז(לבית המשפט המחוזי הוגשה  2005, בנובמבר 21ביום   .1
עניינה של התובענה הוא בפרשנות ). "בקשת האישור"(ובקשה לאישורה כייצוגית 

נספח נכות "(נספח לפוליסות ביטוח חיים המתייחס לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית 
בכל הקשור  מסייגת את חבותה החברההטענה המרכזית בתובענה הינה כי ). "תאונתית

וזאת דרך חישוב , לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית הכלול בנספח נכות תאונתית
הסכם את  החברהולפיכך מפרה , תגמולי הביטוח שלא בהתאם להוראות הנספח

פעולה , חובת הגילוי הקבועה בחוק הפיקוח והתקנות שהותקנו מכוחוהביטוח ואת 
  .גם בבחינת הטעיה, לפי הטענה, שהינה

  
ידי התובע הינו תשלום הפער בין סכום הפיצוי המגיע לו לטענתו -הסעד המבוקש על    

, החברהלפי פרשנותו את הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם לו בפועל לפי פרשנות 
סכום התביעה האישית של התובע . חברי הקבוצה המיוצגתוזאת לגבי כלל המבוטחים 

י כלל חברי הקבוצה אין בידי התובע נתונים בעוד שלגב, ח"ש 17,599הועמד על סך של 
התלונה בעניין העולה בתובענה שהגיש . המאפשרים עריכת אומדן של הנזק הכולל

 2006, במאי 17מיום  ובהחלטת סגנית המפקח, קח נמצאה מוצדקתהמבקש למפ
את תגמולי הביטוח , לחשב ממועד ההכרעה ואילך החברהכי על , נקבע) "ההכרעה"(

לחשב את תגמולי  החברהיסה בדרך שנקבעה בהכרעה ולא בדרך בה נהגה פי הפול- על
 30ערעור ביום  החברההגישה  החברהשיושמה על ידי על הכרעה זו . הביטוח

על הכרעת הוחלט על מחיקת הערעור , 2012, באוקטובר 22ביום . 2006, באוקטובר
  . ללא צו להוצאות, בהסכמההמפקח 

  
נה החלטה המאשרת את בקשת האישור בהתאם לעילות נית 2009, בינואר 11ביום     

, ל"במסגרת בקשת רשות הערעור הנ, 2012, ביולי 5ביום . ולסעדים כמפורט בהחלטה
קבע בית המשפט העליון כי התובענה תאושר כייצוגית בכל עילות התביעה שנקבע 

ב כאשר הסעד היחיד שידון בשל" ההטעיה"למעט עילת , בהחלטת בית המשפט המחוזי
בירור התובענה הייצוגית הינו השלמת תגמולי הביטוח ששולמו לסכום שטוען לו 

ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי המחייב את , 2014, בפברואר 27ביום . התובע
הנתבעות לשלם הפרשי תגמולי ביטוח בהתאם למכפלת סכום הביטוח המלא הנקוב 

בעה לכל מבוטח שאירע לו מקרה בפוליסה בשיעור הנכות החלקית והצמיתה שנק
כי הקבוצה המיוצגת בתובענה הינה כל , בין היתר, בפסק הדין נקבע. ביטוח כאמור

אשר במועד הגשת הבקשה , המבוטחים בפוליסה נכות תאונתית שנרכשה מהנתבעות
אך למעט מבוטחים , לאישור טרם חלפו שלוש שנים ממועד קרות להם מקרה הביטוח

או כתב ויתור המתייחס במפורש לתובענה זו או /הסכם פשרה ו כאמור אשר חתמו על
נקבע כי בנסיבות התובענה אין , כמו כן. פסק דין םהליך משפטי וניתן בעניינ ניהלו

אשר שכר טרחתו ישולם (מונה בעל תפקיד , בנוסף. להטיל ריבית מיוחדת על הנתבעות
ואופן תשלום הפרשי לצורך בדיקת הזכאות של חברי הקבוצה , )על ידי הנתבעות

לבאי  ר טרחהונקבע גמול לתובעים היצוגיים ושכ, תגמולי הביטוח על פי פסק הדין
  .בכך באה התובענה לידי סיום. כוחם

  
גם כנגד -כמו, החברהכנגד ) א"ת(לבית המשפט המחוזי הוגשה  2008, בינואר 3ביום   .2    

). "הבקשה"(כייצוגית  תובענה ובקשה לאישורה, )"הנתבעות"(חברות ביטוח נוספות 
עניינה של התובענה הוא בדרישה להחזר סכומים שנטען כי נגבו ביתר ושלא כדין בגין 

הגביה ביתר נובעת הן , פי הטענה- על". תת שנתיות"מרכיב תשלום בפוליסות המכונה 
 בגיןשנתיות -הן בשל גביית מרכיב התת, מגביה בשיעור העולה על השיעור המותר

כגון בגין חלק (ים בפוליסה שהתשלום אינו אמור לחול עליהם חלקים או תשלומ
וכן בשל גביית המרכיב ") גורם פוליסה"החיסכון בפוליסה או בגין תשלום המכונה 
עילות . והכל בניגוד להנחיות המפקח, האמור בפוליסות שאינן פוליסות ביטוח חיים

חוסר תום לב , הדין הרלבנטיותהפרת הוראות : התביעה העיקריות הנטענות הן
  . ועשיית עושר ולא במשפט
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
  )המשך(  .2  

  
וכן , התת שנתיות שנגבה שלא כדין ידי התובעים הינו החזר סכום-הסעד המבוקש על  

הנזק האישי של כל . צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר לעיל
בעוד ) בגין שנת ביטוח אחת(ח "ש 1,683 - התובעים ביחד הוערך בסך כולל של כ

חושב ) השנים האחרונות 7בגין תקופה של (עה הכולל כנגד כל הנתבעות שסכום התבי
סך נזק  לחברהמתוכם יוחס , ח"מיליארד ש 2.3 - ידי התובעים בסך של כ- והוערך על
והכל בהתבסס על הערכות והנחות שהניחו התובעים , ח"מיליון ש 229 -כולל של כ
הגיש המפקח את  2014, בינואר 1ביום  .הגישה תגובתה לבקשה החברה. לענין זה

  .עמדתו התומכת בעיקרה בעמדת הנתבעות
  

תובענה ") הנתבעת("לעבודה האזורי בבית הדין  החברההוגשה כנגד  2008, באפריל 14ביום   .3  
, של התובענה הוא עניינה"). הבקשה"או /ו" התובענה(" ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית

, "מנהלים ביטוחי"בהפליה לרעה של נשים במסגרת פוליסות המכונות , לפי הטענה
בהגיען , הנתבעת נוהגת לזכות נשים מבוטחות, פי הטענה- על. 2001לפני שנת  שהופקו

 בנימוק, מבוטח גבר בעל נתונים זהים שמקבלבגמלא חודשית נמוכה מזו , לגיל הפרישה
הנתבעת גובה מנשים , לפי הטענה, לעומת זאת. נשים גבוהה יותר כי תוחלת החיים של

על אף ששיעורי התמותה של נשים , בשיעור זהה לזה שהיא גובה מגברים" ריסק"פרמיית 
יש משום הפליה אסורה מאחר והנתבעת , לטענת התובעת, בכך. הינם נמוכים בהרבה

   .מבחינה בין המגדרים כאשר ההבחנה פועלת לטובתה
  

התובעת טוענת כי לאור . לטענתה, עת איננה מציינת את הנזק האישי שנגרם לההתוב
הנזק שנגרם לכלל חברות ) המוערך על ידה בעשרות אלפי נשים(היקף הקבוצה 

הפליה בניגוד לחוק  ,בין היתר, עילות התביעה הן. ח"הקבוצה מוערך במאות מיליוני ש
הפרת חוק הגנת ; עושר ולא במשפטעשיית ; הפרת הוראות חוק הפיקוח; איסור הפליה

ידי -הסעדים העיקריים המבוקשים על. בחוזה אחיד" תנאי מקפח"הצרכן וקביעת 
לפי , ההפליה בה נוהגת הנתבעת) א: או יורה כי/התובעת הינם כי בית הדין יקבע ו

 -או כל פעולה מכוחה של הפליה זו /וכל הוראה בפוליסה ו, מנוגדת לדין, הטענה
בידי התובעת ויתר חברות הקבוצה הזכות לבחור בין החלופות ) ב; לותבטלות ומבוט

להשוות את מקדמי הגמלא למבוטחת אישה לאלה הנוהגים למבוטח גבר ) 1: הבאות
הפחתה רטרואקטיבית ופרוספקטיבית של סכומי הריסק שנגבו ) 2. באותו גיל

והעמדתם על  ,מהתובעת בפוליסה נשוא התובענה ויתר המבוטחות בפוליסה מסוג זה
כאשר הסכומים שיופחתו יצורפו לסכומי , סכומי הריסק הראויים למבוטחת אישה

התובעת מבקשת מבית הדין להתיר פיצול , כמו כן. הצבירה לחיסכון של התובעת
סעדים כך שניתן יהיה לתבוע בנפרד את הפיצוי ללא הוכחת נזק כקבוע בחוק איסור 

הגישו הנתבעות בקשה  2012, בינואר 3ביום . הגישה תגובתה לבקשה החברה. הפליה
ניתנה החלטה הדוחה  2012, ביולי 12ביום . לסילוק התובענה על הסף מחמת התיישנות

  .התובענה מצויה בשלב הסיכומים). ללא צו להוצאות(את הבקשה לסילוק על הסף 
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיותתובענות   .א
  

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
, )"הנתבעת"( החברהכנגד ) א"ת(בבית המשפט המחוזי הוגשה  2008, באוגוסט 3ביום   .4

באי , לפי הטענה, עניינה של התובענה). "התובענה"(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית 
בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון שהותקן , תשלום שיפוי למבוטחי הנתבעת בביטוחי רכב

לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  1פי דרישתה תוך הפרת הוראות סעיף - ברכב על
הקבוצה אותה ). "הפוליסה התקנית"( 1986- ו"התשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(

 ,2004, באפריל 1החל מיום , מהחברהקיבל מבקשים התובעים לייצג הינה כל מבוטח אשר 
אובדן , לרבות בשל אובדן גמור, טון 4תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי או מסחרי עד 

או חלק מתגמולי הביטוח בגין אובדן או נזק שנגרם /להלכה או גניבה ולא קיבל את כל ו
  .  מיגון כאמורלאמצעי ה

  
ח ובהסתמך על נתונים מדוחותיה "ש 550התובע העמיד את נזקו האישי על סך של 

העריך את הנזק הכולל לקבוצה , ועל חישובים שביצע לעניין זה החברה שלהכספיים 
עילות התביעה הנטענות הינן הפרת חובה חקוקה . ח"מיליון ש 23 - כהגדרתה לעיל בכ

הסדר , נחתם והוגש לאישור בית המשפט 2012, ביולי 2ביום . ועשיית עושר ולא במשפט
  .  פשרה בין התובע הייצוגי לבין הנתבעת וחברות ביטוח נוספות שנתבעו בתביעות דומות

  
" התובענה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , החברההוגשה כנגד  2009, באפריל 1ביום   .5  

עניינה של התובענה הינו פוליסות ביטוח בריאות הכוללות זכות "). הבקשה לאישור" וא
מטעם קופת החולים במקרים בהם המבטח לא " 17טופס "לקבלת מחצית ערכו של 

הטענה המרכזית בתובענה הינה כי בכל . פי הפוליסה- השתתף במימון ניתוח המכוסה על
הביטוח באופן המפחית את סכום  ל הנתבעת מחשבת את תגמולי"הקשור לכיסוי הנ

התגמולים המגיע לתובעת ולחברי הקבוצה לפי הבנתה וזאת תוך הטעיה של המבוטחים 
ח "ש 2,420התובעת מעמידה את נזקה האישי על סך של . והפרת חוזה הביטוח בניגוד לדין

, באוגוסט 16ביום . ח"מיליון ש 10ומעריכה את סך הנזק לקבוצה כולה בסך העולה על 
אישר בית המשפט את הבקשה לאישור בעילה של הפרת חוזה וקבע כי הסעדים  2012

שיתבררו הם סעד של השבת תגמולי ביטוח למבוטחים שעברו ניתוח פרטי שלא מומן על 
לפעול מעתה ואילך בהתאם לפרשנות התובעת את  החברהוצו המחייב את , ידי הנתבעת
ש העליון "ניתנה החלטת ביהמ 2013, רבפברוא 4ביום . ")החלטת האישור(" הפוליסה

תוך שהוא מציין כי , על החלטת האישור החברההדוחה את בקשת רשות הערעור שהגישה 
זאת מבלי , שמורות כל טענותיה היה ויוגש ערעור על פסק הדין הסופי בתובענה לחברה

  . להתייחס לסיכויי הערעור
  

גם כנגד - כמו החברהכנגד ) מרכז(זי לבית המשפט המחוהוגשה  2010, באפריל 11ביום   .6  
תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , ")הנתבעות("שלוש חברות ביטוח נוספות 

עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה הנתבעות המחזיקות כספים שלא "). הבקשה("
 מפרות לכאורה חובות, )או יורשים/מוטבים ו, מבוטחים(נדרשו על ידי בעלי זכויות בהם 

המוטלות עליהן לאיתור אותם בעלי זכויות ואף לא מעבירות את הכספים בהגיע המועד 
זאת תוך התעשרות שלא כדין בשל גביית דמי ניהול בשיעור , לכך לידי האפוטרופוס הכללי

הקבוצה אותה מבקשים . העולה על המותר או מתשואה שמניבים הכספים שלא נדרשו
באחריותן או , כויות בנכסים המצויים בידי הנתבעותכל בעלי הז - התובעים לייצג הינה 

עילות . ואשר הנתבעות לא הביאו לידיעתם את דבר היותם בעלי נכסים כאמור, בשליטתן
, הטעיה, הפרת הוראות המפקח, הפרת חובה חקוקה, בין היתר, התביעה הנטענות הן

. ולא במשפטהפרת חובת נאמנות ועשיית עושר , רשלנות, הפרת חוזה, חוסר תום לב
הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו מתן צווים מתאימים שיחייבו את הנתבעות לקיים 

השבה של כספים שנגבו שלא כדין , ל"את הוראות המפקח בעניין איתור בעלי הזכויות הנ
ומינוי בעל תפקיד לצורך אכיפת הצווים שנתבקשו כאמור או מתן סעד אחר לטובת 

הגישה תגובתה  החברה. פי התובענה לא ניתן להערכה סכום התביעה על. הקבוצה
הגיש היועץ המשפטי לממשלה הודעה בקשר לתיק  2012, בספטמבר 23ביום . לבקשה

שבנדון תוך פירוט עיקרי ההסדרה החדשה בנושא איתור מוטבים שנועדה להחליף 
ה בכל ותוך ציון העובדה כי אינו מביע עמד, ההסדרה הקיימת נשוא התובענה הייצוגית

  .הנוגע לבקשה גופה
  
  
  



 מ"ביטוח בעמנורה מבטחים 
  המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

  
 

 196

  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
גם כנגד - כמו, החברהכנגד ) א"ת(לבית המשפט המחוזי הוגשה  2010, באפריל 19ביום   .7  

"). הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , ")הנתבעות("ארבע חברות ביטוח נוספות 
הדבר קורה , מסיבה כלשהי, עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה כאשר מפסיק ביטוח

, לפי הטענה, ין החודש השוטף ולמרות שהמבוטח זכאילרוב לאחר שנגבתה כבר פרמיה בג
לקבל החזר בגין החלק היחסי של החודש אין הנתבעות משיבות למבוטחים את החלק 

הקבוצה אותה . אותו בערכים נומינליים משיבותהיחסי של הפרמיה החודשית או שהן 
ן הנתבעות או שהיה מבוטח אצל מי מבי/כל מי שהוא ו - מבקשים התובעים לייצג הינה 

או יורשו של מבוטח כאמור ) למעט פוליסת ביטוח רכוש(בפוליסת ביטוח כלשהיא 
המבוטח ובין אם  על ידיופוליסת הביטוח הופסקה מסיבה כלשהיא בין אם עקב ביטולה 

עילות . מיליון מבוטחים 2 - להערכת התובעים הקבוצה מונה כ. עקב קרות אירוע ביטוח
, חוסר תום לב, הפרות חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח, תרבין הי, התביעה הנטענות הן

הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו החזר . ועשיית עושר ולא במשפט, מצג שווא ,הטעיה
או של הפרשי /או שלא הוחזרו שלא כדין ו/סכום הפרמיות העודפות שנגבו שלא כדין ו
ה לנתבעות לשנות את דרך וכן צו עשה המור, שערוך שלא שולמו לכאורה לחברי הקבוצה

הנזק האישי של התובעים ביחס לכל הנתבעות הועמד על סך . פעולתן כמתואר בתובענה
 - ח בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות חושב והוערך לסך של כ"ש 3,047 - של כ
  .התובענה מצויה בשלב הסיכומים .הגישה תגובתה לבקשה החברה. ח"מיליון ש 225

  
 האם כנגד החברה תובענה, )א"ת(הוגשה לבית המשפט המחוזי  2010, באוגוסט 18ביום   .8  

 החברה, על פי הנטען בתביעה"). התביעה("וכן בקשה לאישורה כייצוגית , החברהוכנגד 
בדרך של השמטת , כספים מפוליסת ביטוח מנהלים של התובעת, שלא כדין, הפחיתה

הינה , כמפורט בתביעה, הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג. לחברההפקדות שהועברו 
, אשר, החברהאו מפעילה /או בעלי פוליסות ביטוח חיים אותן מנהלת ו/כלל המבוטחים ו

חברי (" בחברהמיתרתם בפוליסה כספים שהופקדו , שלא כדין, הופחתו, לפי הטענה
עילות התביעה . מבוטחים 75,000 - הקבוצה מונה כ, להערכת התובעת"). הקבוצה

עוולת , עוולת הגזל, הפרת חובת נאמנות, העיקריות הנטענות הן הפרת הסכם התקשרות
הסכום הנתבע על ידי התובעת באופן אישי עומד על סך של . הרשלנות וחוסר תום לב

מיליון  110 - עומד על סך של כ, על פי הערכת התובעת, ח והנזק הנטען לקבוצה"ש 5,784
החליט בית המשפט המחוזי  2012, ביוני 20ביום . ה תגובתה לבקשההגיש החברה. ח"ש

  . )א"ת( לעבודההאזורי להעביר את הדיון בתביעה ובבקשה לאישורה כייצוגית לבית הדין 
  

כמו גם כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות  החברההוגשה כנגד ,  2011, באפריל 21ביום   .9  
עניינה של התובענה ). "הבקשה"(וגית תובענה ובקשה לאישורה כייצ") הנתבעות("

לטענת , של סכומי כסף העולים, ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, בטענה לגבייה
גורם "כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח והמכונים , התובעים
מבהירים התובעים כי לחברות , כרקע לדברים". דמי ניהול אחרים"או /ו" פוליסה

וזאת " גורם פוליסה"מסוימים תשלום הקרוי  םלגבות בתנאי, כעקרון, ותרהביטוח ה
גביית עמלה זו מעולם , לטענת התובעים, ואולם, על פי חוזרים של המפקח על הביטוח

לא סוכמה עמם ואף לא נאמר להם כי הם יחויבו בסכום כלשהו בגין דמי ניהול אחרים 
 בתן של הנתבעות לתובענה קודמתכי במסגרת תשו, עוד צוין. או גורם פוליסה/ו

הנתבעות בכך שגבו את , לטענת התובעים, הודו, שעניינה אופן חישוב גורם הפוליסה
קיבל בית המשפט  2011, באפריל 12עוד ציינו התובעים כי ביום . גורם הפוליסה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהגישו כנגד חברת ביטוח נוספת ואשר ) מרכז(המחוזי 
על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית . לתביעה נשוא דיווח זה הינה זהה

הינה כל מי , כמפורט בבקשה, הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג. המשפט העליון
או היה מבוטח של הנתבעות או של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהו /שהוא ו

  "). תהקבוצה המיוצג" ("דמי ניהול אחרים"או כ/ו" גורם פוליסה"כ
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
  )המשך(  .9        

  
הטעיית לקוחות הן בשלב הטרום חוזי והן : הבקשה הןעילות התביעה העיקריות על פי   

והתקנות  על הביטוח הפרה של הוראות הדין ובפרט של חוק הפיקוח; בשלב החוזי
וכי ; הפרת חובת חקוקה; הפרת הסכם; התעשרות שלא כדין; חוסר תום לב; מכוחו

 הינה הסתמכות על תנאי מקפח בחוזה, ככל שתהיה, הסתמכות על הוראות ההסכמים
 . אחיד

  
הנזק האישי של כלל התובעים אשר חושב לצרכי נוחות ביחס לשנה ספציפית אחת 

ח בערך נומינלי כאשר הנזק הכולל של כלל חברי הקבוצה "ש 1,522הוערך בסך של 
הוערך בהתבסס על הנחות שונות ביחס לגביית גורם , שנים 7לתקופה של , המיוצגת

מתוכם , ח"מיליארד ש 2.3 -בסך כולל של כ, פוליסה והתשואות השנתיות הרלבנטיות
  . ח"מיליוני ש 253 -סך של כ לחברהמייחס התובע 

  
השבה השווה לסכום /תשלום סכום פיצוי: המבוקשים על ידי התובע הינם הסעדים

מהתשואה  85%בצירוף , גורם הפוליסה שנגבה מחברי הקבוצה המיוצגת בפועל
שנמנעה מהם ביחס לסכום זה בשל כך שנוכה מן הפרמיה ולא הושקע בעבורם ולאור 

ל מתן צו עשה נתבקש סעד ש, בנוסף. מהתשואה 15% -זכאותה של חברת הביטוח ל
דמי ניהול "המורה לנתבעות לשנות את הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית 

 2012, בנובמבר 19ביום  .הגישה תגובתה לבקשה החברה". גורם פוליסה"או /ו" אחרים
הודיע היועץ המשפטי לממשלה על התייצבותו בתיק תוך פירוט עמדתו בנוגע לגביית 

  .יה בשלב הסיכומיםהתובענה מצו ".גורם פוליסה"
  

 כמו גם נגד תשע החברהכנגד ) מרכז(בבית המשפט המחוזי הוגשה , 2011, ביוני 1ביום   .10  
"). הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות("חברות ביטוח נוספות 

אשר תשלומם , משלמות תגמולי הביטוח, עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות
בערכים , עוכב בשל עיקול או צווי כינוס או זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים

בוטחים הזכאים לתגמולי ביטוח את נומינליים ללא שיערוך וללא שהן משיבות למ
הנזק האישי שנגרם לפי הטענה לתובע אחד כנגד . הפירות שנצמחו על אותם כספים

לכלל התובעים , לפי הערכה, ח ואילו הנזק שנגרם"ש 4,598 -עומד על סך של כ החברה
הוערך  החברהכאשר הנזק הקבוצתי הנטען כנגד , ח"מיליון ש 350 -עומד של סך של כ

הבקשה את אישר בית המשפט , 2012 ,בדצמבר 12ביום . ח"מיליון ש 43 - של כ על סך
כתובענה ייצוגית תוך שהוא קובע כי יש להגביל את הקבוצה הרלבנטית לתובענה כך 
שתתייחס רק לזכאים שעילת תביעתם קמה שלוש שנים לפני מועד הגשת התובענה 

ם של חברי הקבוצה לקבלת עילות התביעה בגינן אושרה התובענה היא זכות. ל"כנ
הנתבעות בתקופת העיכוב  הפרשי הצמדה וריבית המייצגים את טובת ההנאה שהפיקו

  . בשל העיקול
  

תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעת(" החברההוגשה כנגד  2011, ביולי 7ום יב  .11  
בביטוח  ,החברהעניינה של התובענה בטענה לגביית דמי אשראי ממבוטחי "). הבקשה("

רשאית לגבות או  שהחברהבשיעור גבוה מתקרת הריבית השנתית המקסימלית , כללי
, הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג. בשיעור ריבית גבוה מזה שהיא מציגה למבוטח

או המבוטחים שבוטחו על /או המוטבים ו/הינם כל בעלי הפוליסות ו, כמפורט בבקשה
ואשר שילמו לנתבעת דמי אשראי , יטוח הכלליידי הנתבעת בפוליסות ביטוח בענפי הב

או תוך חריגה /או דמי הסדר תשלומים תוך חריגה מהוראות הדין ו/או דמי גבייה ו/ו
חברי (" 1984, במאי 1החל מיום , משיעורי הריבית אשר הוצגו למבוטחים בפוליסות

  "). הקבוצה
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  בענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיותתו  .א
  

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
  )המשך(  .11        

  
הפרה של הוראות הדין ובכלל , ההטעיי: עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן  

, הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה; מכוחוותקנות  ביטוחההוראות חוק הפיקוח על , זה
, רשלנות, מ ובקיום החוזה"הפרה של חובת הגילוי המוגברת וחוסר תום לב במו

כשהוא משוערך , נזקו האישי של המבקש. התעשרות שלא כדין והפרת הוראות המפקח
בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי , ח"ש 18.16הועמד על סך של , הליום הגשת הבקש

נע בין סך של , כשהוא משוערך ליום הגשת הבקשה, 1984החל מחודש מאי  ,הקבוצה
הסעדים העיקריים להם עותר . ח"מיליון ש 266 -ח לבין סך של כ"מיליון ש 162 -כ

רשי הצמדה השבה של הכספים שנגבו ביתר שלא כדין בתוספת הפ: המבקש הינם
ולרבות תוספת ריבית מיוחדת כמשמעותה בחוק חוזה הביטוח החל ממועד כל , וריבית

פיצוי בגין הפירות שנצברו מהכספים שנגבו שלא ; תשלום ועד השבת הסכומים בפועל
או דמי /או דמי גבייה ו/כדין וסעד של מתן צו עשה בכל הקשור בגביית דמי אשראי ו

, במרס 5ביום  .הגישה תגובתה לבקשה החברה. יימתהסדר תשלומים בכל פוליסה ק
בקשה לאישור הסכם פשרה בין ) מרכז(הוגשה לאישור בית המשפט המחוזי  2014

 -וב" ביטוח אישי"הצדדים אשר במסגרתו הוסכם כי הנתבעת תעניק לציבור הזכאים ב
הטבה כספית על דרך של מתן הנחה , )כהגדרתם בהסכם הפשרה" (ביטוח אחר"

בגין פוליסה שיערוך , ת בשיעור מוסכם מדמי האשראי שבהם יחויב כל מבוטחמיוחד
  . אצל הנתבעת ולתקופה שהוגדרה בהסכם

  
, ")הנתבעת(" החברהכנגד , )מרכז(לבית המשפט המחוזי הוגשה , 2012, באוגוסט 6ביום   .12  

וגית תובענה ובקשה לאישורה כייצ") הנתבעות("וכן כנגד ארבע חברות  ביטוח נוספות 
עניינה של הבקשה בדמי ניהול עודפים שגובות הנתבעות "). התובענה"או /ו" הבקשה("
שהונפקו החל , ממבוטחיהן בפוליסות ביטוח חיים משולבות בחסכון) לפי הטענה(

") קופות ביטוח("הן לעצמאיים ולשכירים ") פוליסות ביטוח חיים(" 2004מתחילת שנת 
המפקח חרג , לטענת התובעים"). מסוג ביטוח חייםפוליסות ") ("פרט("והן לפרטיים 

, )תנאים בחוזי ביטוח)(ביטוח(מסמכותו על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
בעת אישור מודלים לגביית דמי ניהול בפוליסות מסוג ") תקנות הפיקוח(" 1981- ב"תשמ

מעבר . עליהןנמנית  החברהאשר , החלים על חברות ביטוח") המודלים("ביטוח חיים 
) 1( - כלהלן , ל"כי הנתבעות חרגו אף מתנאי המודלים הנ, טוענים המבקשים, לאמור

לרבות דמי , בגביית דמי הניהול מפרמיה ביחס לסך הכולל המשולם על ידי המבוטח
, להלן) (גובות דמי ניהול גם ממרכיב דמי הניהול, לפי הטענה, כלומר(הניהול עצמם 

בגביית דמי הניהול מרכיב ) 2"). (שוב פרמיה מלמעלהחי: "בהתאם ללשון הבקשה
שונים ושאינו מיועד ) ריסק(הפרמיה שנועד לרכישת כיסוי מפני סיכוני ביטוח 

המשך גביית דמי ניהול מפרמיה גם כאשר מפסיק המבוטח את ההפרשה ) 3. (לחיסכון
, םטענות המבקשי, בהתאם. לחיסכון והפוליסה הפכה למעשה לפוליסת ריסק בלבד

הינה חסרת כל תוקף ויש להשיב דמי , כי כל גביה של דמי ניהול מפרמיה: הן, בתמצית
 2%דמי הניהול המקסימאליים המותרים הינם  -לחילופין , ניהול אלה למבוטחים

. משווי תיק ההשקעות וכל דמי ניהול החורגים משיעור זה יש להשיב למבוטחים
הרי , לטענת המבקשים התובעים, ל ייסתרו"אף אם שתי הטענות הנ -לחילופי חילופין 

חישוב פרמיה "שעדיין יש להשיב למבוטחים את הפרמיה העודפת שנגבתה על פי 
  .כהגדרתה לעיל, "מלמעלה

  
הינה כל מי שהיה או הינו , כמפורט בבקשה, אותה מבקשים התובעים לייצג, הקבוצה  

משולבת בחסכון בפוליסת ביטוח חיים , מבוטח של אחת או יותר מן הנתבעות
והכל הן ביחס לפוליסות פעילות והן ביחס , 2004שהופקה החל מתחילת שנת 

על פי , עילות התביעה העיקריות"). חברי הקבוצה("לפוליסות מסולקות או פדויות 
ביטוח ותקנותיו הבעיקר חוק הפיקוח על , הפרה של הוראות הדין: הן, הבקשה

התעשרות ; חוסר תום לב; פרת חובה חקוקהה; הטעייה; והוראות חוק חוזים אחידים
נזקה האישי הנטען של . וכן הפרת הסכם; שלא כדין ועשיית עושר ולא במשפט

 196.7מסתכם בסך של , )ל"לפי הטענות החילופיות הנ( החברהכלפי  6' מבקשת מס
נזקו האישי הנטען של מבקש . ח"ש 42.1 -ח ולחילופי חילופין "ש 10 -ולחילופין , ח"ש
, ח"ש 680.4מסתכם בסך של ) ל"לפי הטענות החילופיות הנ( החברהכלפי  7' מס

  . ח"ש 41.1 -ח ולחילופי חילופין "ש 42.2 -ולחילופין 
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
  )המשך(  .12
  

 570 - הועמד על סך נומינלי של כ, על בסיס התחשיב האמור, הנזק לכלל חברי הקבוצה  
חלקה . ח"מיליוני ש 132ח ולחילופי חילופין "מיליוני ש 65 -ח או לחילופין כ"מיליוני ש

 - 2006עד  2004לשנים , יחושב על פי חלקה בענף הביטוח, על פי התובעים, החברהשל 
הסעדים העיקריים . בהתאמה, )לחילופין(ומים הנדרשים מהסכ, 8.8% -ו 8.6%, 8.7%

ביתר וכן מתן צו ) לפי הטענה(להם עותרים התובעים הינם השבה של הכספים שנגבו 
עשה המורה לנתבעות לשנות את הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית דמי ניהול 

ת עורכי ש לפסוק שכר טרח"מבקשים התובעים מביהמ, כמו כן. בקשר עם הפוליסות
  .לבקשה הגישה תגובתה החברה. דין לטובת התובעים

  
") הנתבעת"( החברהכנגד , )מרכז(בבית המשפט המחוזי הוגשה , 2012 ,בדצמבר 6יום ב  .13  

תובענה ובקשה לאישורה כתובענה , ")הנתבעות("חברות ביטוח נוספות  6וכנגד 
, בטענה כי הנתבעות מסווגותעניינה של התובענה  ").הבקשה"או " התובענה("ייצוגית 

וואנים אשר יוצרו עד -שטח והמיני- כלי רכב מסוג הפנאי, לכאורה בניגוד להוראות הדין
כרכבים , מועד כניסתה לתוקף של הרפורמה בענף רישוי הרכב, ")כלי הרכב(" 2007שנת 

כי ביחס לרכבים , בנוסף נטען. M-1ולא כרכבים פרטיים מסוג  N-1מסחריים מסוג 
שינו הנתבעות , אילךו 2008שנת החל מכלומר , צרו לאחר כניסת הרפורמה לתוקףשייו

, כביכול, ובזאת, אלו מבוטחים על ידן ככלי רכב פרטיים את התנהלותן וכלי רכב
באמצעות סיווג כלי הרכב על ידי הנתבעות , לטענת התובעים .הנתבעות יוצרות הפליה

פרמיות ביטוח הגבוהות מפרמיות , לכאורה, הנתבעות גובות, ככלי רכב מסחריים
, הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה .הביטוח המקבילות לכלי רכב פרטיים

, או רכוש/כל לקוחות הנתבעות אשר התקשרו בחוזה לביטוח רכב בביטוח חובה ו
או היה ברשותם במועד /אשר ברישיון הרכב שברשותם ו, 2007, בינואר 9מיום 

ואשר נגבתה מהם פרמיית ביטוח בהתאם לסיווג רכבם , M - 1הסיווג מופיע , הרלוונטי
בעת , על פי הטענה, הנובע מחיוב ביתר 1 נזקו האישי של המבקש. ככלי רכב מסחרי

הנזק הכולל . ח"ש 1,846הוערך על ידו בסך של , רכישת פוליסת ביטוח רכב חובה בלבד
 -בסכום של כ, התובעים להערכת, מסתכם, חברההנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס ל

כי התובעים עצמם מודים כי הנתבעות פועלות בהתאם , יצוין .ח"מיליוני ש 72
כי היה על המפקח להורות לחברות , אלא שהם סבורים, להוראות הפיקוח על הביטוח

. הביטוח לפעול לפי ההגדרות שנקבעו על ידי משרד התחבורה בתקנות התעבורה
; עשיית עושר ולא במשפט; עילת ההשבה: פי הבקשה הןעילות התביעה העיקריות על 

התובענה נושא ביטוח וחוזר ביטוח בעניין ההפרת חובות חקוקות לפי חוק הפיקוח על 
עוולת ; הסבירות הציפיות  דוקטרינת  ; הטעיה; חוסר תום לב ואי גילוי נאות; דנן

ים התובעים הסעדים העיקריים להם עותר .התנהלות קרטליסטית; הרשלנות הכללית
להצהיר כי הסכומים שנגבו מחברי הקבוצה בגין פוליסות ביטוח בהן סווגו : הינם

רכבים פרטיים כרכבים מסחריים נגבו שלא כדין ולהורות לנתבעות להשיבם בתוספת 
מתן כל סעד אחר כפי שנראה לבית המשפט לנכון לעשות ; הפרשי הצמדה וריבית

ט לבאי "מסכום ההשבה ושכ 5%ים בשיעור של תשלום גמול לתובעו; בנסיבות העניין
  .הגישה תשובתה לבקשה החברה. מהסכום האמור 15%כוחם בשיעור של 
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

 :מהותיות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיותלהלן פירוט הבקשות בגין תובענות   .1א
  )המשך(

  
ונגד שומרה  החברהנגד ) מרכז(בבית המשפט המחוזי , הוגשה, 2013, בינואר 13ביום   . 14  

אשר הוגשה ") התובענה", "הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , ביטוח
חברות ביטוח נוספות  12נגד וכ") הפול("במקביל כנגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב 

גבה , ובאמצעותו יתר הנתבעות" הפול"עניינה של התובענה בטענה כי "). הנתבעות("
במקרה בו שילם , על פי הנטען בתובענה. ביתר סכום מתוך פרמיית ביטוח חובה לרכב

גובה פרמיה " הפול", מבוטח את מלוא הפרמיה לאחר חלוף המועד הנקוב בתעודה
, שתחילתו במועד הנקוב בתעודה וסופו במועד תשלום התעודה בפועל עבור פרק הזמן

, הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג. מבלי ליתן כל כיסוי ביטוחי עבור פרק זמן זה
הינה כל המבוטחים שבוטחו על ידי הנתבעת בפוליסות ביטוח רכב , כמפורט בבקשה

ואשר שילמו את הפרמיה , )בלבד" הפול"כקבוצת מבוטחי , ולחילופין בלבד(חובה 
עילות התביעה . וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה, באיחור כאמור

הפרת חובה , עשיית עושר ולא במשפט, בין היתר, הן, על פי הבקשה, העיקריות
, נזקה האישי של התובעת. הפרת חובת תום הלב ורשלנות, אי גילוי, הטעיה, חקוקה

בעוד שאומדן הנזק , ח"ש 46הועמד על סך של  ,כשהוא משוערך ליום הגשת הבקשה
הועמד על סך של , )בהתאם להנחות התובעת לגבי גודל הקבוצה(לכלל חברי הקבוצה 

, בלבד" פול"ח ל"מיליוני ש 3.3 - כאשר מסכום זה מיוחס סך של כ, ח"מיליוני ש 45 -כ
להם  הסעדים העיקריים. 2008וזאת לאחר צירוף הפרשי הצמדה וריבית מאמצע שנת 

לגבות פרמיה " הפול"כי המועד ממנו היה רשאי , לקבוע: עותרת התובעת הינם
ולא מן , הינו המועד בו משולמים בבנק דמי הביטוח על ידי התובעת בפועל, מהתובעת

ליתן פסק דין המחייב את הנתבעות בסכום התביעה ; המועד הנקוב בתעודת החובה
קבוצה את דמי הפרמיה שגבו ביתר ושלא ולהצהיר כי על הנתבעות להשיב לכל חברי ה

כ התובעת וכן "ט לב"לפסוק גמול לתובעת ושכ; בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, כדין
ושומרה ביטוח הגישו  החברה. לחייב את הנתבעות בכל הוצאות המשפט של התובעת

  . תשובתן לבקשה
  

וכן כנגד רשת חינוך ושתי רשויות  החברההוגשה כנגד , 2013 ,בפברואר 13ביום   .15  
או  "הבקשה:"להלן(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות:"להלן(מקומיות 

עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות ביטחו את התובע בביטוח ). "התובענה"
שתנאיו פחותים מתנאי הביטוח המינימאליים אשר נקבעו , לתלמידים תאונות אישיות

הקבוצה אותה מבקש . 2003ל משרד החינוך מספטמבר "חובה ובחוזר מנכ בחוק לימוד
שנים  7כוללת כל תלמיד שלומד ולמד במהלך , כמפורט בבקשה, התובע לייצג
ואשר , )לרבות הוריו הזכאים( 1במוסדות החינוך של רשת החינוך הנתבעת , האחרונות

או /לו דרגת נכות צמיתה ונכות שבגינה נקבעה ) או להוריו(השנים נגרמה לו  7במהלך 
 החברה, 2או הוצאות רפואיות ואשר הגיש תביעה לקבלת פיצוי מנתבעת /אי כושר ו

הפרת , בין היתר, עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן ").חברי הקבוצה: "להלן(
פעולות בניגוד לחוק , הפרת חובת תום הלב, עשיית עושר ולא במשפט, חובה חקוקה
נזקו האישי של התובע הועמד על . הפרת חובת אמון, הפרת חובת גילוי, הגנת הצרכן

 20בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה הוערך על ידו לסך של , ח"אלף ש 80סך של 
השבה ופיצוי לחברי הקבוצה : הסעדים העיקריים להם עותר התובע הינם .ח"מיליוני ש

בין מה ששולם להם בפועל לבין ההפרש , שהינו לפי הטענה ,בגין הנזק שנגרם להם
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד , הסכום שהיה צריך להיות משולם על פי דין

כ התובע וכן "ט לב"לקבוע גמול לתובע המייצג ושכ, בנוסף. למועד התשלום בפועל
הוגשה  2013, ביולי 23ביום  .לחייב את הנתבעות בכל הוצאות המשפט של התובע

בקשה מוסכמת של הצדדים להסתלקות התובע הייצוגי ) מרכז(חוזי לבית המשפט המ
אישר בית המשפט את בקשת , 2013, באוקטובר 13ביום . מהתובענה ומהבקשה

   .בכך באה התובענה לידי סיום. ההסתלקות ונתן לה תוקף של פסק דין
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות תובענות ייצוגיות  .א
  

 :מהותיות להלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .1א
  )המשך(

  
 וכן כנגד החברהכנגד ) מרכז(הוגשה לבית המשפט המחוזי , 2013 ,בספטמבר 12ביום    .16

ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית  תובענה, ")הנתבעות: "להלן(חברת ביטוח נוספת 
הנתבעות גובות לפיה עניינה של התובענה בטענה ). "התובענה"או /ו "הבקשה:"להלן(

בביטוח חובה , דמי ביטוח בגין סיכון גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג דרך קבע ברכב
במהלך , לפי גיל הנהג בעת כריתת החוזה ומבלי שהן מפחיתות את דמי הביטוח, לרכב
באופן יחסי למועד בו השתנה גילו של הנהג הצעיר ובהתאם גם , פת הביטוחתקו

הינם כל , כמפורט בבקשה, הקבוצה אותה מבקשות התובעות לייצג. הסיכון הכרוך בו
ושילם דמי ביטוח ביתר כתוצאה , מי שהתקשר עם הנתבעות בחוזה ביטוח חובה לרכב

ברכב נכון למועד כריתת חוזה  מחישוב גילו של הנהג הצעיר ביותר הנוהג דרך קבע
עילות התביעה  ").חברי הקבוצה: "להלן(הביטוח ולא באופן יחסי לתקופת הביטוח 

חוסר , הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט: העיקריות על פי הבקשה הן
, לפי אומדן המבקשת, חברהנזקה האישי של המבקשת ביחס ל .תום לב ורשלנות

בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה הועמד על סך , ח"ש 568 - הועמד על סך של כ
השבת סכומים : הסעדים העיקריים להם עותרות המבקשות הינם .ח"מיליון ש 28של 

צו המורה על , שנגבו לפי הטענה ביתר ושלא כדין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
שדמי  הפסקת התנהלות זו וצו המורה על תיקון מערכות המחשב של הנתבעות כך

הביטוח יחושבו אוטומטית יחסית לגילו של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב דרך קבע 
  .טרם השיבה לבקשה החברה .וסעדים נלווים שונים

  
וכן כנגד  החברהכנגד , )מרכז(לבית המשפט המחוזי הוגשה , 2013 ,באוקטובר 15ביום   .17

תובענה ובקשה לאישורה ") הנתבעות: "להלן ביחד(שלוש חברות ביטוח נוספות 
עניינה של התובענה בהתנהלות "). הבקשה"או " התובענה: "להלן(כתובענה ייצוגית 

הנתבעות בכל הקשור לאופן עדכון פרמיות הביטוח במהלך חיי הפוליסה אשר לטענת 
מבוטח במועד מוקדם מדי וכן קובעות לפוליסה מתעדכנות עקב שינוי גיל ה, התובעים

מדד בסיס בהתאם ליום הראשון בחודש בו ביקש המבוטח להתקבל לתכנית ביטוח 
הנזק הנטען הוא הפרמיה העודפת ששלמו . ולא במועד בו התקבל לתכנית בפועל

אותה , הקבוצה .וישלמו המבוטחים מידי תקופה בשל עדכון הפרמיה והמדד כאמור
הינה כל מי שצורף על ידי הנתבעות או מי מהן לתכניות , ובעים לייצגמבקשים הת

ביטוח אשר בה מועד עדכון הפרמיה הינו מועד מוקדם מן המועד בו הייתה אמורה 
או שבה נקבע מדד בסיס נמוך מזה שהיה אמור להיות מדד הבסיס /הפרמיה להתעדכן ו

' נזקו האישי של מבקש מס"). צהחברי הקבו: "להלן) (לרוב בענפי ביטוח חיים ובריאות(
הנזק לכלל חברי . ח"ש 35.21מסתכם בסך נומינלי כולל של , החברההנטען כלפי , 4

חלוקת הנזק . ח"מיליוני ש 399הקבוצה מכלל הנתבעות הועמד על סך נומינלי כולל של 
בהתאם לחלקם היחסי בענפי הביטוח הרלבנטיים  ,לפי הטענה ,בין הנתבעות הינו

, לפי חישוב יחסי זה .2006עד  2004לדוח המפקח על הביטוח לשנים  7- 'וח דבהתאם לל
עילות . ח"מיליוני ש 35 -מוערכת על ידי התובע בסך של כ החברההתביעה כנגד 

הפרה של הוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק : הן ,על פי הבקשה, התביעה העיקריות
-א"התשמ, )ביטוח(ים פיננסיים חוק הפיקוח על שירות, 1981 -א"תשמ, חוזה ביטוח

לב כן טוענים התובעים לחוסר תום . ותקנותיו וכן חוזרי המפקח על הביטוח 1981
הסעדים . דין על חשבונםכוהפרת ההסכמים עם המבוטחים והתעשרות שלא 

, העיקריים להם עותרים התובעים הינם החזר של סכומי הפרמיות העודפים שנגבו
 .וכן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן, לטענת התובעים שלא כדין

  .טרם הגישה תגובתה לבקשה החברה
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

 :מהותיות תובענות כייצוגיותלהלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור   .1א
  )המשך(

  
וכן כנגד  החברהכנגד , )ירושלים(לבית המשפט המחוזי הוגשה , 2013 ,בדצמבר 5ביום   .18  

תובענה ובקשה לאישורה ") הנתבעות: "יחד, להלן(שתי חברות ביטוח נוספות 
 כי, יצוין"). התובענה"או " הבקשה: "להלן) (11980-12-13צ "ת(כתובענה ייצוגית 

בעובדה או , המעלה שאלות מהותיות דומות, המבקשים הגישו תובענה נפרדת
נמצאת בשלבים  אשר, כנגד חברות ביטוח נוספות, לשאלות נשוא תובענה זו, במשפט

, עניינה של הבקשה הינה סירובן של הנתבעות .ל"נבבית המשפט השל בירור מקדמיים 
, נסיעות, ביטוחי בריאות -כגון , רטלבטח לקוחות בעלי מוגבלויות בביטוחי פ, כביכול
, ")ביטוחי פרט: "להלן(סיעודי ואובדן כושר עבודה , חיים, תאונות אישיות, פנסיה
, להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בניגוד, על פי הטענה, וזאת
 ,הקבוצה. תוך הפלייה ופגיעה בכבוד ובזכות לשוויון, ")החוק: "להלן( 1998-ח"התשנ

הינה כל תושבי , איש 700,000 - בכעל ידם והמוערכת , אותה מבקשים התובעים לייצג
בין אם פיזית ובין אם , על פי ההגדרה בחוק, הלוקים במגבלה כלשהי, מדינת ישראל

משום שידעו כי , ובין אם לאו, ובין אם פנו לנתבעות בבקשה לבטחם ונדחו,  נפשית
וזאת החל , ביטוחים אלו עקב מוגבלותםאין סיכוי שהנתבעות יסכימו לצרפם ל

נזקם האישי  ").חברי הקבוצה: "להלן( 2005בשנת , לחוק' מכניסתו לתוקף של סימן ח
בגין פגיעה בכבוד , ח"ש 4,000 - מוערך בכ החברההנטען של התובעים הייצוגיים כלפי 

בדן זמן ללא הוכחת נזק בשל או, פגיעה בשוויון ובאוטונומיה וכן נזק ממוני, וברגשות
בגין ראשי הנזק המצוינים , נזקם הנטען של חברי הקבוצה הרלוונטיים בבקשה. וטרטור

עילות "). סכום הנזק: "להלן(ח "ש מיליוני 230 -כבסך של , לכלל הנתבעות, לעיל הוערך
, )חלק כללי(חוק החוזים , הפרת החוק: על פי הבקשה הן, התביעה העיקריות

אפליה ופגיעה בזכות , חוסר תום לב, ד האדם וחירותוכבו: חוק יסוד, 1981-א"התשמ
פיצוי של חברי הקבוצה : הסעדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם .לשוויון

 ,לחוק' הנתבעות פעלו בניגוד לסימן ח -לקבוע ולהצהיר כי ; הרלוונטיים בסכום הנזק
 ,כבוד האדם וחירותו: פגעו בכבודם של התובעים וחברי הקבוצה בניגוד לחוק יסוד

להציג נוהל בכל הנוגע  -וכן לחייב את הנתבעות ; מ"והפרו את חובת תום הלב במו
, ולהעניק כיסוי רטרואקטיבי לחברי הקבוצה; לסירוב הענקת ביטוח לבעלי מוגבלויות

  .לבקשהטרם השיבה  החברה. לאחר הליך חיתומי
  

בקשה  )המחלקה הכלכלית(א "בתהוגשה לבית המשפט המחוזי , 2014 ,בפברואר 5ביום   .19  
 - להלן ( כנגד שירותי בריאות כללית, )9167-02-14צ "ת(לאישור תביעה נגזרת 

, להלן(וארבע חברות ביטוח נוספות שצורפו לבקשה  החברהוכן כנגד ") הכללית"
עניינה  ").התובענה"או " הבקשה: "להלן") (בעותהנת: "הכללית וחברות הביטוח יחד

של הבקשה להכיר בתביעה כתביעה נגזרת נגד הכללית עקב אי מימוש זכות 
מכח הדין כלפי חברות הביטוח לצורך כיסוי , לכאורה, ההשתתפות העומדת לה

ביחס למקרים ) ן"השב(ההוצאות ששולמו על ידה בתוכניות שירותי הבריאות הנוספים 
מת חפיפה בחבות בינה לבין חברות הביטוח במסגרת פוליסות ביטוח בריאות בהם קיי

עיקר החפיפה הנטענת הינה בתחום הניתוחים , לטענת התובע. הנמכרות על ידן
עוד נטען כי חברות הביטוח . ובתחום הייעוץ הרפואי) בחירת מנתח ועלויות נלוות(

ן בקופות החולים "שבאת המבוטחים להפעיל את תוכניות ה, לכאורה, מתמרצות
מנע כביכול מלספוג את התממשות הסיכון של יבאמצעות גמול כספי על מנת לה

האירוע הביטוחי תוך גלגול הסיכון לכאורה לקופות החולים ובראשן הכללית ומשכך 
הסעד העיקרי לו עותר התובע הינו מימוש זכות  .לכאורה מתעשרות שלא כדין

הביטוח על ידי חיוב כל אחת מחברות הביטוח ההשתתפות של הכללית כלפי חברות 
לשלם לכללית לפחות מחצית מהתשלומים שנשאה בהן לצורך כיסוי ההוצאות 

ן ברכיב הניתוחים ובחירת מנתח בישראל והן ברכיב "ששולמו על ידה בתוכניות השב
וזאת במקרים בהם למבוטחי , הייעוץ הרפואי בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה

הבקשה הוגשה לאחר שהכללית . ביטוח בריאות מסחרי בגין רכיבים אלה הכללית קיים
דחתה את פניית התובע לדרוש את מיצוי הזכויות כאמור לעיל כלפי חברות הביטוח 

או נקיטת צעדים /וזאת מאחר ואין עילה בדין לדרישה זו ונדרש תיקון חקיקה ו
ן של התובע בתביעה הנזק הנטע .מנהליים לדרישה זו וכן מטעמים נוספים אחרים

 .ח"מיליארד ש 1 הנגזרת במימוש הזכויות כנגד כלל חברות הביטוח מוערך בסך של
  .טרם השיבה לבקשה החברה
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  
  )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א

  
המתוארות לעיל שאושרו או , המהותיות, בנוסף לתובענות ולבקשות לאישור כייצוגיות  . 2א

שסכום התביעה בכל אחת , קיימות תובענות ובקשות לאישור כייצוגית כאמור, שטרם אושרו
  :  מהן אינו מהותי ולפיכך לא נכלל לגביהן תיאור מפורט בדוחות הכספיים

  
שאושרה , ח"מיליוני ש 5.4על סך של , החברהכנגד , 2006תובענה מחודש אפריל  .1

כייצוגית ובעקבות ערעור הנתבעת הושבה לדיון מחודש באישורה בבית המשפט 
 . המחוזי

  
 1.2על סך של , החברהכנגד , 2013מחודש אוגוסט , תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית .2

אישר בית המשפט הסתלקות המבקש מהבקשה  2014בפברואר  2ביום . ח"מיליוני ש
ובכל באה , לאישור התובענה כייצוגית תוך שהוא מורה גם על דחיית תביעתו האישית

 .התובענה לידי סיום
  
חברות  שלושו החברהכנגד , 2014מחודש מרס , תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית .3

ושבמהותה דומה , חברהח המיוחסים ל"מיליוני ש 4.35 -על סך של כ, ביטוח נוספות
 14כמפורט בסעיף , חברות ביטוח המאוגדות במסגרתו 12 - ו "הפול"לתובענה כנגד 

  . לעיל
  

  :טבלה מסכמת
  

כמות 
 הסכום הנתבע  תביעות

  ח"אלפי ש

  :תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית

  53,000   2   חברהצוין סכום המתייחס ל
  -   -   התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לחברה

  -   1   התביעהלא צוין סכום 

  :בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות

  933,488  13   *)צוין סכום המתייחס לחברה 
  התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי 

  1,497,000  5   *)*לחברה 
  -    1   לא צוין סכום התביעה

  22,000  1   ***)תביעות מהותיות אחרות 
  

מסתכם , ה כמפורט לעילחברההפרשה המצטבר של התביעות שהוגשו כנגד הסכום , לתאריך הדיווח
  .ח"מיליוני ש 19 -בכ
  
הופחת סכום , או בהסתלקות במהלך תקופת הדוח/בגין בקשות לאישור שהסתיימו בדחייה ו  *)

  .התביעה לכאורה המיוחס לחברה  
  

תביעה . כלשהוח ללא נקיבה בסכום "אחת התובענות הוערכה בסך של מאות מיליוני ש  **)
  ).לעיל .19. 1אראה סעיף (ח כללית "נוספת הינה תובענה נגזרת נגד קופ

  
  .להלן .ראה סעיף ב  ***)
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  

 )המשך( ת ובקשות לאישור תובענות כייצוגיותתובענות ייצוגיו   .א
  

, וההליכים המשפטיים ואחרים חברהבנוסף על הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד ה
ממורכבותם של , בין היתר, הנובעת, או לכמתה/אשר לא ניתן להעריכה ו, קיימת חשיפה כללית

, בין היתר, מורכבות שירותים אלו צופנת בחובה. למבוטחיה חברההשירותים הניתנים על ידי ה
או צדדים /לבין המבוטחים ו חברהפוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות עקב פערי מידע בין ה

חשיפה זו באה . שלישיים לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים
בהם , לרבות ביטוח בריאות, והביטוח ארוך טווח לידי ביטוי בעיקר בתחומי החיסכון הפנסיוני

בתחומים אלו המדובר בפוליסות אשר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים שינויים . חברהפועלת ה
שינויים אלה מיושמים על ידי . לרבות בפסיקת בתי המשפט, ברגולציה ובמגמות הדין, במדיניות

על כן בתחומים אלו בקבלת פרשנות . ן תדירמערכות מיכוניות העוברות שינויים והתאמות באופ
יש לעיתים בכדי להשפיע על , חדשה לאמור בפוליסות ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח

זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי , בגין התיק הקיים חברההרווחיות העתידית של ה
ענות שיועלו בתחום זה ואת לא ניתן לצפות מראש את סוגי הט. לקוחות בגין פעילות העבר

באמצעות , בין היתר, המועלות, החשיפה הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם חוזי הביטוח
 .המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות

  
לתקלות באופן תפעול , אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה, קיימת חשיפה, כמו כן

טווח ובתחום הבריאות המאופיינים כאמור באורך חיים ממושך המוצרים בתחום החיסכון ארוך ה
לשינויים ותוספות לנוסח המוצרים , תכופים ומורכבים, וכפופים לשינויים רגולטוריים ואחרים

או המעסיקים /לרבות על ידי המבוטחים ו, ולשינויים רבים אחרים המבוצעים לאורך חיי המוצר
מורכבות . או ביחס להפקדות למרכיב החיסכון/יים וביחס לכיסויים הביטוח, או מי מטעמם/ו

לאופן שיוך , לרכיבי המוצר השונים, להיקפי ההפקדות ושיעורן, בין היתר, ושינויים אילו נוגעים
לזיהוי פיגורים בהפקדות , למועד זקיפתם, או למרכיבים השונים של המוצרים/הכספים למבוטחים ו

ריבוי הגורמים המעורבים בניהול המוצרים ותפעולם מורכבות זו מועצמת לאור . ולטיפול בהם
  . ולעתים תוך מתן הנחיות סותרות מצדם או מטעמם

  
 ניטור וטיפול בסוגיות העולות עקב המורכבויות, איתור, באופן שוטף בלימוד תעוסק חברהה

הן , ישירות או באמצעות המפקח, מעסיקים ויועצים פנסיוניים, לרבות אגב פניות ציבור, האמורות
ובהמשך להוראת החוזר , כן- כמו. או לקוחות/ביחס למקרים פרטניים והן ביחס לסוגי מוצרים ו

-2011' מס( 2011בעניין טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים שפרסם המפקח בחודש דצמבר 
, ואשר עניינו חובת גוף מוסדי לבצע פעולות טיוב שונות ביחס לנתונים וזכויות הלקוחות) 9-10
לביצוע הליך יסודי של בדיקה וטיוב של הנתונים במערכות בתחום החסכון ארוך  תנערכ חברהה

להעריך את היקף ועלות הליכי הטיפול  היכול האינ חברהה, בשלב זה. הטווח להשגת יעדי החוזר
לא , כן-כמו. לרבות בגין מוצרים שנמכרו בעבר, יוב האמורים ואת ההשלכות האפשריות שלהןוהט

או את החשיפה הנובעת מהן אשר יכול /ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בהקשר זה ו
  . באמצעות המנגנון הדיוני של תובענות ייצוגיות, בין היתר, ויועלו

  
  תביעות  .ב

  
כנגד סוכן בגין חוב מקדמות על חשבון עמלות עודפות  החברהשנקטה  בהמשך להליכי גבייה
תביעה , 2012בחודש נובמבר ) התובע –להלן (הגיש הסוכן , ח"מיליוני ש 6.5 - ששולמו לו בסך של כ

עניינה של . ח"מיליוני ש 22 -בסך כ) התביעה - להלן (נגדית למוסד הישראלי לבוררות עסקית 
על שינוי שיטת העבודה , צדדי-באופן חד, 2005בשנת  החברהליטה התביעה הוא הטענה לפיה הח

לטענת התובע השינוי בשיטת . חברהלו ול" מיזם משותף"עימו במה שמכונה לטענת התובע כ
, שינוי שיטת העבודה גרמה. העבודה היווה פגיעה משמעותית בבסיס ההסכמה להפעלת המיזם

 22 - נזקים בסך של כ, לטענתו, נגרמו לתובע לקריסתו של המיזם וכתוצאה מכך, לטענת התובע
היקף הנזקים , בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, החברהלהערכת הנהלת . ח"מיליוני ש
   .לא ביצעה הפרשה בגין התביעה החברהובהתאם , ידי התובע הינו ללא ביסוס-הנתבע על
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  

  ערבויות שניתנו  .ג
  

ידי מנורה -המנוהלות על" (אמיר"ו "יתר"החברה העמידה ערבויות לטובת עמיתי קופות הגמל   .1
להבטחת התחייבות הקופה כלפיהם לשיעור ) חברה קשורה של החברה -מ "מבטחים גמל בע
-לצבירה בסך כולל של כ, נכון לתאריך הדוח הכספי, היקף הערבויות מתייחס. תשואה מובטח

כי החשב הכללי במשרד האוצר התחייב כלפי הקופות לקבל את , יצוין. ח"ש ליוןימ 4,706
של כספי העמיתים כאמור בתשואה מובטחת העולה על שיעור התשואה  מרבית הפקדונות
נתנה החברה ערבויות דומות להבטחת קרן ההשקעות של , בנוסף לאמור. המובטח לעמיתים

העמיתים במסלול שאינו מבטיח תשואה וזאת לטובת עמיתים שהצטרפו לקופה עד לשנת 
נכון , היקף הערבויות מתייחס. 2009, ולגבי הפקדותיהם הנומינליות עד לחודש ינואר 1994

 .ח"מיליוני ש 113 -לצבירה בסך כולל של כ, לתאריך הדוח הכספי
  

כתוצאה מעסקת , אשר הועברו לקבוצה, ח"שאלפי  5,057 -סך כולל של כקיימות ערבויות ב  .2
  .לעיל 4מיזוג החברה לפיתוח התעשיה כאמור בביאור 

  
  התקשרויות  .ד
  

: להלן(מ "עם חברת סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע חברהההתקשרה  2003בשנת   .1
על רקע "). טופז חיים("בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מערך ביטוח חיים ") סאפיינס"

ושינויים רגולטוריים בתחום הפעילות כמו גם  2004רכישתה של מבטחים פנסיה בשנת 
ל "עם הספק הנ, 2005-ו 2004ה בשנים חברהתקשרה ה, החברהתפתחות עסקית של ה

טופז חיים ") (טופז פנסיה וגמל("בפרויקט נוסף לפיתוח מערכת לניהול מערכי הפנסיה והגמל 
מערכת טופז חיים נמצאת בשלב המאפשר "). מערכת טופז: "להלן -וטופז פנסיה וגמל יחד 

ל מערכת טופז פנסיה וגמ. החברההפקה ותפעול של הפוליסות החדשות הנמכרות על ידי 
לרבות , מבוצעת פעילות תחזוקה שוטפת של המערכות, בנוסף. בשלב תפעולי מלא תנמצא

  . עדכונים הנדרשים מעת לעת

בהסכם המעגן ומסדיר את  2011בחודש אוקטובר  חברההתקשרה ה, בהמשך לאמור לעיל
ההתקשרות רבת שנים עם סאפיינס בקשר למערכת טופז ומערכות תוכנה נוספות שסופקו 

") המערכות: "להלן(ביטוח משנה ובריאות , פנסיה, בתחום ביטוח חיים, בין היתר ,קבוצהל
  "). ההסכם: "להלן בפסקה זו(בקשר עם אותן מערכות  לקבוצהולשירותים שסופקו 

 החברהבמערכות ואת זכויות השימוש של  החברהההסכם מעגן את רישיונות השימוש של 
ן הרוחני ברכיבים ייחודיים מסוימים במערכות בתוכניות המקור של המערכות וכן את הקניי

לאור שיתוף הידע  .הקבוצהשפותחו בעבר וככל שיפותחו בעתיד על ידי סאפיינס עבור 
 זכויותעוגנו בהסכם גם  ,במסגרת הליך הפיתוח של המערכות הקבוצההמקצועי של עובדי 

עד לתקרה של ון ללא מגבלת זמלצדדים שלישיים לתמלוגים על מכירת טופז וביטוח משנה 
  .יםההשקעה במוצר

, ל"בקשר למערכות הנחברה ההסכם יוצר מסגרת להמשך אספקת שירותים שונים ל, בנוסף
אספקת גרסאות ומהדורות ושירותי , תמיכה, תיקון תקלות, בדיקות, לרבות שירותי פיתוח

  .בהתאם לתכניות עבודה שנתיות מוסכמות, תחזוקה למערכות

 2014, בדצמבר 31 ליום ועד 2011, בינואר 1 מיום חודשים החל 48 ההסכם הינו לתקופה של
 2012 -ו 2013בשנים . ח"מיליוני ש 110 - והיקף העסקה המינימלי לתקופה זו עומד על סך של כ

  . התאמהח ב"מיליוני ש 55.2 - ח וסך של כ"מיליוני ש 42.8 -לסאפיינס סך של כ שילמה החברה

וזאת על רקע , 2011נחתם הסכם משלים להסכם מחודש אוקטובר , 2013בחודש ספטמבר 
התקשרותה של סאפיינס עם לקוח נוסף לאספקת מערכת לניהול קרנות פנסיה ומערכות  

התחייבה סאפיינס לשלם לקבוצה , במסגרת ההסכם המשלים. נלוות המשמשות את הקבוצה
בנוסף הוארכה . שר ישולמו על פני מספר שניםא, תמלוגים שונים בהיקפים לא מהותיים

תקופת ההתקשרות שסאפיינס מחויבת אליה ביחס לתחזוקת המערכות והמשך פיתוחן עבור 
  .בשינויים מסחריים מסויימים 2018, בדצמבר 31לפחות עד ליום , הקבוצה
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  

  )המשך(  התקשרויות  .ד

  :לקבוצה קיימות התחייבויות עתידיות כחלק מפעילויות ההשקעה כמפורט להלן  .2
  

הינו סך  2013, בדצמבר 31ליום  הכולל ןשסכומהשקעה התחייבויות להשקעה בקרנות   .א
 ח בגין חוזים תלויי תשואה "אלפי ש 219,510מתוכם סך של , ח"אלפי ש 236,861של 

ח "אלפי ש 165,607מתוכם סך של , ח"אלפי ש 190,135סך של  2012 ,בדצמבר 31ליום (
  ).בגין חוזים תלויי תשואה

  
 2013, בדצמבר 31ליום התחייבויות להעמדת הלוואות לחברות שונות שסכומן הכולל   .ב

 ח בגין חוזים תלויי תשואה"אלפי ש 239,779מתוכם סך של , ח"אלפי ש 505,977הינו 
ח בגין "אלפי ש 167,163ח מתוכם סך של "ש אלפי 263,103  - 2012 ,בדצמבר 31ליום (

  .)חוזים תלויי תשואה
  

חתמה החברה על הסכמים להקמת הבניין ברמת , 2014 פברוארבחודש , לאחר תאריך הדיווח  .3
  .ח"מיליוני ש 110 -בסך של כ) 'ג 7כאמור בביאור (גן 

  
  
  חכירות  .ה

  
  תפעוליתחכירות בהן הקבוצה היא החוכרת בחכירה 

  
אשר כולל חלק ממשרדי , ן שברשותה"הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריים ביחס לנדל

  . הקבוצה
  

   .שנים 5- בין שנה ל חכירות אלו לא ניתנות לביטול ובעלות אורך חיים של
  

  
דמי החכירה המינימליים העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית שאינם ניתנים להלן 
  :בדצמבר 31ליום  לביטול

  
2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  16,370   11,752   11,748   שנה ראשונה

  23,774   15,022   6,938   שנה שנייה עד חמש שנים

 18,687   26,774   40,144  
  

  :הסכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד
  

  לשנה שהסתיימה ביום

  לדצמבר 31

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  18,065   12,341   13,137   חכירה מינימלייםדמי 
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 40באור 
  

  )המשך( חכירות  .ה
  

  )המשך( המחכירה בחכירה תפעוליתחכירות בהן הקבוצה היא 
  

  .לגופים חיצוניים) ן להשקעה"נכסי נדל(הקבוצה מחכירה מספר מבנים 
   .ואינם ניתנים לביטול שנים 12 -בין שנה להחכירה הם לתקופה שהסכמי 

  .חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת שני הצדדים
  

 31להלן דמי החכירה המינימליים העתידים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול ליום 
  :בדצמבר

  

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  5,564   4,915   10,063   *)שנה ראשונה 

  5,789   3,035   15,935   **)שנה שנייה עד חמש שנים  

  -    -    5,002   יותר מחמש שנים

 31,000   7,951   11,353  
  
ח בשנת "אלפי ש 389של  סך, 2013ח בשנת "אלפי ש 656סך של  כולל בגין חברות קשורות  *)

  .2011בשנת  ח"אלפי ש 655סך של ו 2012
  

  .2011ח בשנת "אלפי ש 320סך של  קשורות כולל בגין חברות  **)
  

  .27ראה באור , ן להשקעה"לפרטים נוספים בדבר הכנסות שהוכרו בגין נדל
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  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע

  
  נספחים לדוח הכספי

  
2013, בדצמבר 31ליום 
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 פורר גבאי את קסירר קוסט
  , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב - תל

 

  +972-3-6232525   .טל

  972-3-5622555+  פקס
ey.com 

    
    

  
  
 
 
  
  
  
  

  לכבוד
  מ"בעלי המניות של מנורה מבטחים ביטוח בע

  
  
  
  

לחוק דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי דרישת המפקח על הביטוח בהתאם   :    הנדון
  1981-א"התשמ, )ביטוח(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

                          
                              

  
דרישת המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים המידע הכספי הנפרד המובא לפי ביקרנו את 

 ,2012 -ו 2013 ,בדצמבר 31לימים ) החברה - להלן( מ"מנורה מבטחים ביטוח בעשל  1981-א"התשמ ,)ביטוח(פיננסיים 
לדוחות הכספיים ' אכנספח ואשר נכלל  2011 -ו 2012, 2013 ,בדצמבר 31 מיםבי ושנים שהסתיימהלכל אחת מו

אחריותנו היא לחוות . באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה והנפרד הינ המידע הכספי .של החברההמאוחדים 
  .בהתבסס על ביקורתנו הנפרד הכספיהמידע דעה על 

  
  

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ביקורת . הצגה מוטעית מהותית הנפרד במידע הכספיהביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 

ביקורת כוללת גם בחינה . הנפרד ובפרטים הכלולים במידע הכספית בסכומים כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכו
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי בעריכת המידע הכספי הנפרד  שיושמוהחשבונאיים  םכלליהשל 

ת אנו סבורים שביקורתנו מספק .הנפרד של המידע הכספיהדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 
  .בסיס נאות לחוות דעתנו

  
המפקח על שנקבעו על ידי ת ולדרישבהתאם , מכל הבחינות המהותיות, ערוך הנפרד המידע הכספי, לדעתנו

  .2010-1-4הביטוח בחוזר ביטוח 
  

לדוחות הכספיים ) א(40הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ 
  .תלויות להתחייבויותבדבר חשיפה המאוחדים 

  
  
  

  תל אביב
  2014, במרס 25

  

  קוסט פורר גבאי את קסירר
  רואי חשבון
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  על הביטוח

  
לפי תקני דיווח הערוכים , )דוחות סולו - להלן ( כספיים תמציתיים על בסיס הדוחות הכספיים הנפרדים של החברהלהלן נתונים 

  :למעט העניינים הבאים) IFRS(כספי בינלאומיים 
  
   .מדידת ההשקעות בחברות מוחזקות המחושבת על בסיס אקוויטי  . 1
  
  .חברה מוחזקת שהחזקת זכויות אלה הוא עיסוקה היחידשל זכויות במקרקעין כוללות גם זכויות במקרקעין   . 2
  
  
  דוחות על המצב הכספי  .א
  

  
  בדצמבר  31ליום 

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  356,680   364,985   נכסים בלתי מוחשיים 

  865,590   963,929   הוצאות רכישה נדחות

  384,435   422,049   רכוש קבוע

  564,021   198,550   השקעות בחברות מוחזקות

  -    70,962   ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"נדל

  56,397   96,330   ן להשקעה  אחר"נדל

  1,450,436   1,406,833   נכסי ביטוח משנה

  128,280   95,352   נכסי מסים שוטפים

  151,228   124,444   חייבים ויתרות חובה

  457,878   495,333   פרמיות לגבייה

  13,064,643   15,356,585   עבור חוזים תלויי תשואההשקעות פיננסיות 

  :השקעות פיננסיות אחרות

  3,083,545   3,083,941   נכסי חוב סחירים 

  5,186,614   5,327,826   נכסי חוב שאינם סחירים

  215,639   188,631   מניות

  366,019   482,349   אחרות

  8,851,817   9,082,747   כ השקעות פיננסיות אחרות "סה

  619,096   753,834   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  197,912   358,005   מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

  27,148,413   29,789,938   סך כל הנכסים

  13,772,582   16,278,352   סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח ") סולו("הכספיים הנפרדים של החברה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות 
  )המשך(   על הביטוח

  
  )המשך(  דוחות על המצב הכספי  .א
  

  

  בדצמבר  31ליום 

2013  2012  

  ח"אלפי ש

  :הון

  291,332   291,332   הון מניות

  333,486   333,486   פרמיה על מניות

  240,349   193,713   קרנות הון

  783,254   664,162   יתרת עודפים

  1,648,421   1,482,693   כ הון "סה

  :התחייבויות

  9,211,388   9,518,760   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

  13,726,123   16,186,651   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

  84,533   130,867   התחייבויות בגין מסים נדחים

  121,995   125,571   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  -    513   התחייבויות בגין מסים שוטפים

  1,179,393   1,290,270   זכאים ויתרות זכות

  1,176,560   1,054,613   התחייבויות פיננסיות

  25,499,992   28,307,245   סך כל ההתחייבויות

  27,148,413   29,789,938   סך כל ההון  וההתחייבויות
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( על הביטוח

  
  הפסד ואדוחות רווח   .ב
  

  

  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  3,753,166   4,020,154   4,362,702   פרמיות שהורווחו ברוטו

  846,493   822,714   881,557   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

  2,906,673   3,197,440   3,481,145   פרמיות שהורווחו בשייר

  )104,001(  1,996,516   2,277,413   נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 

  94,232   117,407   254,718   הכנסות מדמי ניהול 

  183,860   184,082   185,541   הכנסות מעמלות

  829   )115(  612   הכנסות אחרות

  3,081,593   5,495,330   6,199,429   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

  2,512,620   4,874,493   4,944,401   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

  )552,297(  )699,561(  )450,433(  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
  1,960,323   4,174,932   4,493,968   השקעה בשיירביטוח וחוזי 

  713,210   780,916   841,629   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  367,594   338,549   387,236   הוצאות הנהלה וכלליות

  98,686   88,873   94,111   הוצאות מימון

  3,139,813   5,383,270   5,816,944   סך כל ההוצאות

  53,168   80,520   18,740   חלק בתוצאות חברות מוחזקות לפי שיטת השווי המאזני

  )5,052(  192,580   401,225   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )3,853(  )6,725(  133,328   )הטבת מס(מסים על הכנסה 

  )1,199(   199,305   267,897   מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח נקי 

  54,726   5,575   -    מפעילות המיועדת לחלוקה לבעליםרווח נקי 

  53,527   204,880   267,897   רווח נקי 
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תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ("סולו") לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח 
 על הביטוח  (המשך)

  
  דוחות על הרווח הכולל  .ג
  

  

  ביוםלשנה שהסתיימה 

  בדצמבר 31 

2013  2012  2011  

  ח"אלפי ש

  53,527   204,880   267,897   רווח נקי 

  :כולל אחר) הפסד(רווח 

שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת , כולל אחר) הפסד(פריטי רווח 
  הועברו או יועברו לרווח והפסד, הרווח הכולל

  9,379   )3,093(   )12,232(   פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים
  )158,161(   222,912   89,525   כזמינים למכירה שנזקף לקרנות הון  

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים
  10,475   )49,370(   )110,710(   המסווגים כזמינים למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד  

  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים
  33,441   23,974   1,749   כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד  

  כולל אחר של חברות מוחזקות) הפסד(חלק החברה ברווח 
  )16,245(   20,743   )1,444(   המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  

שלאחר ההכרה לראשונה , כולל אחר )הפסד(כ פריטי רווח "סה
  )121,111(   215,166   )33,112(   הועברו או יועברו לרווח והפסד, במסגרת הרווח הכולל

  )34,448(   70,344   )7,109(   )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

שלאחר ההכרה לראשונה , נטו, כולל אחר) הפסד(כ פריטי רווח "סה
  )86,663(  144,822   )26,003(  יועברו לרווח והפסדהועברו או , במסגרת הרווח הכולל

  פריטי הפסד כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

  )683(  )7,817(  2,299   אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת) הפסד(רווח 

  כולל אחר של חברה מוחזקת) הפסד(חלק החברה ברווח 
  )309(  20   -    נטו, המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 2,299  )7,797(  )992(  

  )235(  )2,777(  833   )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

 1,466  )5,020(  )757(  
רווח כולל אחר בגין פעילות המיועדת לחלוקה לבעלים בניכוי 

  12   -    -    השפעת המס

  )745(  )5,020(  1,466   נטו שלא יועברו לרווח והפסד,כולל אחר) הפסד(פריטי רווח 

  )87,408(  139,802   )24,537(  נטו, כולל אחר) הפסד(רווח 

  )33,881(   344,682   243,360   כולל) הפסד(הכל רווח - סך
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  
  על השינויים בהון ותדוח  .ד

  
  התאמות   קרן הון 
  הנובעות  קרן הון   בגין עסקת
  קרנות  מתרגום  בגין נכסים  תשלום

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

  ח"אלפי ש

  1,648,421   783,254   7,034   2,694   190,536   40,085   333,486   291,332   2013,  בינואר 1יתרה ליום 

  267,897   267,897   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  )12,232(  -    -    )12,232(  -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  89,733   -    -    -    89,733   -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )113,201(  -    -    -    )113,201(  -    -    -    למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  1,780   -    -    -    1,780   -    -    -    שהועבר לדוח רווח והפסד 

  2,299   2,299   -    -    -    -    -    -    רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

  המתייחסים) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
  7,084   )833(  -    4,537   3,380   -    -    -    לרכיבים של רווח כולל אחר 

  )24,537(  1,466   -    )7,695(  )18,308(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  243,360   269,363   -    )7,695(  )18,308(  -    -    -    כולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  )409,088(  )388,455(  -    -    )20,633(  -    -    -    דיבידנד שחולק

  1,482,693   664,162   7,034   )5,001(  151,595   40,085   333,486   291,332   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  
  )המשך(  על השינויים בהון ותדוח  .ד

  
  הנובעות  קרן הון 
  מתרגום  קרן הון   בגין עסקת
  קרנות  דוחות של  בגין נכסים  תשלום

  יתרת   הון   פעילויות   זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ"סה  עודפים  אחרות   חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

  1,916,293   1,204,748   7,034   4,738   43,670   40,085   324,687   291,331   2012,  בינואר 1יתרה ליום 

  204,880   204,880   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  )3,093(  -    -    )3,093(  -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים
  שנזקף לקרנות המסווגים כזמינים למכירה 
  254,670   -    -    -    254,670   -    -    -    הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  )51,336(  -    -    -    )51,336(  -    -    -    שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
  המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח 
  26,567   -    -    -    26,567   -    -    -    רווח והפסד 

  )7,769(  )7,769(  -    -    -    -    -    -    הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

  המתייחסים) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
  )79,237(  2,749   -    1,049   )83,035(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(לרכיבים של רווח  

  139,802   )5,020(  -    )2,044(  146,866   -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  344,682   199,860   -    )2,044(  146,866   -    -    -    כולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  8,800   -    -    -    -    -    8,799   1   הנפקת הון מניות

  )621,354(  )621,354(  -    -    -    -    -    -    דיבידנד שחולק

  1,648,421   783,254   7,034   2,694   190,536   40,085   333,486   291,332   2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 
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 תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ("סולו") לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח (המשך)
  
  )המשך(  על השינויים בהון ותדוח  .ד

  
  הנובעות  קרן הון 
  מתרגום  קרן הון   בגין עסקת
  קרנות  דוחות של  בגין נכסים  תשלום

  יתרת   הון   פעילויות   זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ"סה  עודפים  אחרות   חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

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

  53,527   53,527   -    -    -    -    -    -    רווח נקי 

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  9,379   -    -    9,379   -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

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

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה שהועברו 
  13,885   -    -    -    13,885   -    -    -    לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים
  המסווגים כזמינים למכירה שהועבר לדוח 
  41,788   -    -    -    41,788   -    -    -    רווח והפסד 

  )1,070(  )1,070(  -    -    -    -    -    -    הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת

המתייחסים לרכיבים של ) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
  42,993   325   -    )3,162(  45,830   -    -    -    כולל אחר) הפסד(רווח 

  )87,408(  )745(  -    6,217   )92,880(  -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

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

  )100,000(  )100,000(  -    -    -    -    -    -    דיבידנד שחולק

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

  1,916,293   1,204,748   7,034   4,738   43,670   40,085   324,687   291,331   2011,  בדצמבר 31יתרה ליום 
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  
  מגזרי פעילות סולו  .ה

  
  2013,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  מיוחסלא     ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,362,702   -    -    1,948,876   486,434   1,927,392   פרמיות שהורווחו ברוטו

  881,557   -    -    644,564   113,125   123,868   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  3,481,145   -    -    1,304,312   373,309   1,803,524   פרמיות שהורווחו בשייר

  2,277,413   )18,136(  147,970   163,655   50,440   1,933,484   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  254,718   -    -    -    -    254,718   הכנסות מדמי ניהול
  185,541   -    -    149,165   12,828   23,548   הכנסות מעמלות
  612   -    612   -    -    -    הכנסות אחרות

  6,199,429   )18,136(  148,582   1,617,132   436,577   4,015,274   סך כל ההכנסות
  4,944,401   -    -    1,311,317   231,609   3,401,475   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו וחוזי השקעה

בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי חלקם של מבטחי המשנה 
  )450,433(  -    -    )359,757(  )15,607(  )75,069(  ביטוח

  4,493,968   -    -    951,560   216,002   3,326,406   תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר וחוזי השקעה
  841,629   -    -    402,008   132,468   307,153   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות

  387,236   )18,136(  19,036   101,403   56,408   228,525   הוצאות הנהלה וכלליות
  94,111   -    82,206   5,399   338   6,168   הוצאות מימון

  5,816,944   )18,136(  101,242   1,460,370   405,216   3,868,252   סך כל ההוצאות

  18,740   -    5,780   5,220   )6(  7,746   חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  401,225   -    53,120   161,982   31,355   154,768   רווח לפני מסים על ההכנסה

  )30,813(  -    10,621   )25,337(  )2,987(  )13,110(  כולל אחר לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  370,412   -    63,741   136,645   28,368   141,658   כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה סך
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  
  )המשך(  סולומגזרי פעילות   . ה

  
  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  פעילות  לא מיוחס    ביטוח חיים

  מיועדת   התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  לחלוקה  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,020,154   -    4,020,154   -    -    1,806,058   427,580   1,786,516   פרמיות שהורווחו ברוטו

  822,714   -    822,714   -    -    603,627   103,318   115,769   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  3,197,440   -    3,197,440   -    -    1,202,431   324,262   1,670,747   פרמיות שהורווחו בשייר

  1,996,516   -    1,996,516   )15,613(  84,200   167,184   42,214   1,718,531   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  117,407   -    117,407   -    -    -    -    117,407   הכנסות מדמי ניהול
  184,082   -    184,082   -    -    142,850   9,941   31,291   הכנסות מעמלות
  )115(  -    )115(  -    )115(  -    -    -    הכנסות אחרות

  5,495,330   -    5,495,330   )15,613(  84,085   1,512,465   376,417   3,537,976   סך כל ההכנסות
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  4,874,493   -    4,874,493   -    -    1,256,314   416,818   3,201,361   חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 
  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים

  )699,561(  -    )699,561(  -    -    )365,063(  )265,293(  )69,205(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  4,174,932   -    4,174,932   -    -    891,251   151,525   3,132,156   חוזי ביטוח בשייר וחוזי השקעה בשייר 
  780,916   -    780,916   -    -    384,102   114,418   282,396   רכישה אחרות הוצאות שיווק והוצאות, עמלות

  338,549   -    338,549   )15,613(  20,155   85,400   45,528   203,079   הוצאות הנהלה וכלליות
  88,873   -    88,873   -    76,943   7,027   154   4,749   הוצאות מימון

  5,383,270   -    5,383,270   )15,613(  97,098   1,367,780   311,625   3,622,380   סך כל ההוצאות
  חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי

  80,520   5,575   86,095   -    18,700   46,559   -    20,836   שיטת השווי המאזני 
  192,580   5,575   198,155   -    5,687   191,244   64,792   )63,568(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  207,369   -    207,369   -    29,995   91,001   17,801   68,572   רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  399,949   5,575   405,524   -    35,682   282,245   82,593   5,004   סך כל הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח") סולו(" תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה
  
  )המשך(  מגזרי פעילות סולו  . ה

  
  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  פעילות  לא מיוחס    ביטוח חיים

  מיועדת   התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  לחלוקה  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  3,753,166   -    3,753,166   -    -    1,719,710   370,920   1,662,536   פרמיות שהורווחו ברוטו

  846,493   -    846,493   -    -    626,052   101,862   118,579   פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
  2,906,673   -    2,906,673   -    -    1,093,658   269,058   1,543,957   פרמיות שהורווחו בשייר

  )104,001(  -    )104,001(  )14,335(  33,880   152,542   28,118   )304,206(  נטו והכנסות מימון, מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  94,232   -    94,232   -    -    -    -    94,232   הכנסות מדמי ניהול
  183,860   -    183,860   -    -    149,415   9,617   24,828   הכנסות מעמלות
  829   -    829   -    829   -    -    -    הכנסות אחרות

  3,081,593   -    3,081,593   )14,335(  34,709   1,395,615   306,793   1,358,811   סך כל ההכנסות
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  2,512,620   -    2,512,620   -    -    1,211,360   239,487   1,061,773   חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 
  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

  )552,297(  -    )552,297(  -    -    )382,333(  )99,093(  )70,871(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  1,960,323   -    1,960,323   -    -    829,027   140,394   990,902   חוזי ביטוח בשייר וחוזי השקעה 
  713,210   -    713,210   -    -    369,223   82,112   261,875   רכישה אחרות הוצאות שיווק והוצאות, עמלות

  367,594   -    367,594   )14,335(  17,182   110,308   30,513   223,926   הוצאות הנהלה וכלליות
  98,686   -    98,686   -    78,911   8,376   1,082   10,317   הוצאות מימון

  3,139,813   -    3,139,813   )14,335(  96,093   1,316,934   254,101   1,487,020   סך כל ההוצאות
  חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי

  53,168   54,726   107,894   -    8,420   28,911   -    70,563   שיטת השווי המאזני 
  )5,052(  54,726   49,674   -    )52,964(  107,592   52,692   )57,646(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )122,103(  12   )122,091(  -    )32,965(  )71,769(  )4,616(  )12,741(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
הכולל לפני מסים על ) הפסד(סך הכל הרווח 

  )127,155(  54,738   )72,417(  -    )85,929(  35,823   48,076   )70,387(  הכנסהה
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  סולו -נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי   .ו
  

  

  2013, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום 

    ענפי חבויות  ענפי רכוש

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

  ח"אלפי ש

  2,064,863   286,145   538,429   770,854   469,435   פרמיות ברוטו
  675,424   129,710   349,893   186,134   9,687   פרמיות ביטוח משנה

  1,389,439   156,435   188,536   584,720   459,748   פרמיות בשייר

  ,שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה
  )85,127(  )9,456(  )5,695(  )45,236(  )24,740(  בשייר 

  1,304,312   146,979   182,841   539,484   435,008   פרמיות שהורווחו בשייר

  163,655   39,992   13,236   26,287   84,140   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  149,165   17,115   79,254   52,796   -    הכנסות מעמלות

  1,617,132   204,086   275,331   618,567   519,148   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  1,311,317   151,609   298,339   473,638   387,731   ביטוח ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )359,757(  )39,789(  )196,937(  )118,161(  )4,870(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  951,560   111,820   101,402   355,477   382,861   ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות, עמלות
  402,008   57,079   136,158   170,797   37,974   רכישה אחרות 

  101,403   14,159   26,626   37,555   23,063   הוצאות הנהלה וכלליות

  5,399   814   1,584   1,630   1,371   הוצאות מימון

  1,460,370   183,872   265,770   565,459   445,269   סך כל ההוצאות

חלק בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות 
  5,220   860   354   )108(  4,114     לפי שיטת השווי המאזני

  161,982   21,074   9,915   53,000   77,993   רווח לפני מסים על ההכנסה

  )25,337(  )5,940(  )633(  )2,759(  )16,005(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
סך כל הרווח הכולל לפני מסים על 

  136,645   15,134   9,282   50,241   61,988   ההכנסה

  ,חוזי ביטוחהתחייבויות בגין 
  3,617,395   1,043,245   417,630   453,142   1,703,378   2013, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  2,703,056   638,702   106,920   342,248   1,615,186   2013, בדצמבר 31בשייר ליום  

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

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 77%בגינם מהווה 
  

ואחריות מקצועית אשר ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)
 .נפים אלומסך הפרמיות בע 84%הפעילות בגינם מהווה 
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך(   סולו -נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי   . ו
  

  

  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום 

    ענפי חבויות  ענפי רכוש

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

  ח"אלפי ש

  1,856,855   260,365   501,815   671,666   423,009   פרמיות ברוטו
  626,829   117,077   320,644   180,688   8,420   פרמיות ביטוח משנה

  1,230,026   143,288   181,171   490,978   414,589   פרמיות בשייר
  ,פרמיה שטרם הורווחהשינוי ביתרת 

  )27,595(  )21,443(  )45(  )3,614(  )2,493(  בשייר 

  1,202,431   121,845   181,126   487,364   412,096   פרמיות שהורווחו בשייר

  167,184   41,567   5,460   16,781   103,376   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  142,850   15,517   78,521   48,812   -    הכנסות מעמלות

  1,512,465   178,929   265,107   552,957   515,472   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  1,256,314   154,833   265,100   500,093   336,288   ביטוח ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )365,063(  )60,732(  )164,231(  )127,967(  )12,133(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  891,251   94,101   100,869   372,126   324,155   ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות רכישה, עמלות
  384,102   51,372   135,869   161,554   35,307   אחרות 

  85,400   11,852   22,262   32,068   19,218   הוצאות הנהלה וכלליות

  7,027   917   1,820   2,034   2,256   הוצאות מימון

  1,367,780   158,242   260,820   567,782   380,936   סך כל ההוצאות

חלק בתוצאות חברה מוחזקת המטופלת 
  46,559   )3,259(  3,047   2,792   43,979     לפי שיטת השווי המאזני

  191,244   17,428   7,334   )12,033(  178,515   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  91,001   19,235   1,721   9,407   60,638   רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

הכולל לפני מסים ) ההפסד(סך כל הרווח 
  282,245   36,663   9,055   )2,626(  239,153   על ההכנסה

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,463,630   1,012,402   380,767   443,651   1,626,810   2012, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  2,564,887   627,776   103,011   320,654   1,513,446   2012, בדצמבר 31בשייר ליום  

  
אשר הפעילות בתי עסק ודירות , אובדן רכושענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח   *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 78%בגינם מהווה 
  

אשר ואחריות מקצועית ' צד ג, מעבידיםענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח   **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 83%הפעילות בגינם מהווה 
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("הנפרדים של החברה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך(   סולו -נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי   . ו
  

  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום 

    ענפי חבויות  ענפי רכוש

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

  ח"אלפי ש

  1,727,344   220,756   482,269   626,429   397,890   פרמיות ברוטו
  557,331   95,769   291,167   162,878   7,517   פרמיות ביטוח משנה

  1,170,013   124,987   191,102   463,551   390,373   פרמיות בשייר

  ,שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה
  )76,355(  )4,317(  )7,368(  )17,780(  )46,890(  בשייר 

  1,093,658   120,670   183,734   445,771   343,483   פרמיות שהורווחו בשייר

  152,542   39,378   5,705   13,298   94,161   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  149,415   15,366   81,291   48,987   3,771   הכנסות מעמלות

  1,395,615   175,414   270,730   508,056   441,415   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  1,211,360   139,888   237,711   516,145   317,616   ביטוח ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )382,333(  )46,218(  )149,028(  )154,820(  )32,267(  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  829,027   93,670   88,683   361,325   285,349   ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות רכישה, עמלות
  369,223   48,927   127,542   157,336   35,418   אחרות 

  110,308   11,881   31,647   36,576   30,204   הוצאות הנהלה וכלליות

  8,376   884   2,262   2,393   2,837   הוצאות מימון

  1,316,934   155,362   250,134   557,630   353,808   סך כל ההוצאות

חלק בתוצאות חברה מוחזקת המטופלת 
  28,911   )2,469(  4,563   1,627   25,190     לפי שיטת השווי המאזני

  107,592   17,583   25,159   )47,947(  112,797   לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )71,769(  )15,380(  )2,385(  )7,148(  )46,856(  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  הכולל לפני מסים) ההפסד(סך כל הרווח 
  35,823   2,203   22,774   )55,095(  65,941   על ההכנסה 

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  3,379,847   960,199   369,458   449,782   1,600,408   2011, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  2,515,485   623,864   97,928   316,012   1,477,681   2011, בדצמבר 31בשייר ליום  

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

  .בענפים אלומסך הפרמיות  79%בגינם מהווה 
  

ואחריות מקצועית אשר ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 81%הפעילות בגינם מהווה 
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( המפקח על הביטוחלהנחיות 

  
  פירוט השקעות פיננסיות אחרות

  
  
  

  2013,  בדצמבר 31ליום  
  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח

  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד  פירוט

  ח "אלפי ש  בסעיף

  3,083,941   -    3,001,952   81,989   א  נכסי חוב סחירים
  5,327,826   5,327,826   -    -    ב  שאינם סחיריםנכסי חוב 

  188,631   -    172,458   16,173   ד  מניות
  482,349   -    409,344   73,005   ה  אחרות

  9,082,747   5,327,826   3,583,754   171,167   כ"סה
  
  
  

  2012,  בדצמבר 31ליום  
  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח

  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד  פירוט

  ח "אלפי ש  בסעיף

  3,083,545   -    2,814,729   268,816   א  נכסי חוב סחירים
  5,186,614   5,186,614   -    -    ב  נכסי חוב שאינם סחירים

  215,639   -    199,591   16,048   ד  מניות
  366,019   -    281,116   84,903   ה  אחרות

  8,851,817   5,186,614   3,295,436   369,767   כ"סה
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות

  
  נכסי חוב סחירים  .א
  

  :ההרכב  
    

  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  182,980   33,367   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,352,872   1,794,519   זמינות למכירה

  1,535,852   1,827,886   סך הכל אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  84,191   47,407   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,461,857   1,207,433   זמינים למכירה

  1,546,048   1,254,840   סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  הניתנים להמרה 
  :והפסדנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  1,645   1,215   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  3,083,545   3,083,941   סך הכל נכסי חוב סחירים

  38,354   35,734   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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חישוב דרישות ההון בהתאם  לצורך") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות

  
  נכסי חוב שאינם סחירים  .ב

    
  :ההרכב  

  
    

  2013,  בדצמבר 31ליום  

  שווי הוגן  ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  3,071,607   2,473,575   ח מיועדות"אג

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה
  3,183,145   2,854,251   לרבות פקדונות בבנקים, מוצגים כהלוואות וחייבים

  
  6,254,752   5,327,826   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  100,299   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

    

  2012,  בדצמבר 31ליום  

  שווי הוגן  ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  3,059,855   2,401,998   ח מיועדות"אג

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה
  3,074,810   2,784,390   לרבות פקדונות בבנקים, מוצגים כהלוואות וחייבים

  ניתנים להמרה

  226   226   נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  6,134,891   5,186,614   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  92,638   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו(" תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות

  
  פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב  .ג
  
  

    
  בדצמבר 31ליום  
2013  2012  

  אחוזים

  נכסי חוב סחירים
  :בסיס הצמדה

  2.69    1.66   צמוד מדד 
  2.70    2.16   שקלי

  4.79    4.53   ח"צמוד מט

  נכסי חוב שאינם סחירים
  :בסיס הצמדה

  5.20    5.13   צמוד מדד 
  3.76    2.29   שקלי

  6.34    5.66   ח"צמוד מט
  
  
  מניות  .ד
  
  

    
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  16,048   16,173   בעת ההכרה לראשונה 

  184,271   159,358   זמינות למכירה

  200,319   175,531   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  15,320   13,100   זמינות למכירה

  215,639   188,631   סך הכל מניות 

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  50,891   27,930   )במצטבר(והפסד  
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות

  
  השקעות פיננסיות אחרות  .ה
  
  

    
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  

  ח "אלפי ש

  סחירות

  בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדונמדדות 
  39,732   25,538   בעת ההכרה לראשונה 

  158,616   268,916   זמינות למכירה
  391   3,997   *)מכשירים נגזרים 

  198,739   298,451   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינן סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  26,841   27,480   בעת ההכרה לראשונה 

  122,500   140,428   זמינות למכירה
  17,939   15,990   *)מכשירים נגזרים 

  167,280   183,898   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  366,019   482,349   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  25,578   21,896   )במצטבר(והפסד  

  
  
  

קרנות , תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל
  .אופציות ומוצרים מובנים, חוזים עתידיים, נגזרים פיננסיים, השקעה

  
הפיננסיות שנעשו לתאריך המוצג במונחי דלתא של העסקאות , נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה  *)

  :הדוח  הכספי
  
  

      
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  
  ח "אלפי ש

  1   21   מניות

  )333,451(  )396,752(  מטבע חוץ

  )145,728(  )159,218(  ריבית

  21,288   38,895   מדד מניות
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  )המשך( פירוט השקעות פיננסיות אחרות

  
  
  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן  .ו
  
  

    
  בדצמבר 31ליום  

2013  2012  
  באחוזים

  *):דירוג   עבור נכסי חוב שאינם סחירים בארץ לפי
AA 1.2   1.0   ומעלה  
BBB  עדA   4.0   3.4  

  BBB    30.0   33.8 -נמוך מ

  15.7   8.7   לא מדורג
  
  

נתוני חברת מדרוג . ודירוג פנימי" מדרוג", "מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   *) 
 Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים. הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים

  +.Aועד  -Aכולל 
  
  
  
  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ז
  

    
  :הרמות השונות הוגדרו באופן הבא. הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

  
  .בשוק פעיל למכשירים זהים) לא מתואמים(שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים  -  1רמה   -

  
 1שאינם כלולים ברמה , ישיריםישירים או בלתי , שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים -  2רמה   -

  .לעיל
  

  .שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים -  3רמה   -
  

תואמת או , חייבים ויתרות חובה ונכסי מיסים שוטפים, פרמיות לגביה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים
  .קרובה לשווי ההוגן שלהם

  
    

  2013, בדצמבר 31ליום 
  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח"אלפי ש

  3,083,941   -    2,809   3,081,132   נכסי חוב סחירים
  188,631   13,100   -    175,531   מניות 
  482,349   167,832   16,066   298,451   אחרות

  3,754,921   180,932   18,875   3,555,114   כ"סה
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("הכספיים הנפרדים של החברה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  
  
  )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ז
  

    
  2012, בדצמבר 31ליום 

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 
  ח"אלפי ש

  3,083,545   -    1,025   3,082,520   נכסי חוב סחירים
  215,639   15,320   -    200,319   מניות 
  366,019   149,773   17,507   198,739   אחרות

  3,665,203   165,093   18,532   3,481,578   כ"סה
  
  
  3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה   .ח
  
  

    
  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  הוגן דרך רווח נכסים פיננסיים בשווי
  והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  כ"סה  אחרות  מניות

  165,093   149,773   15,320   2013, בינואר 1יתרה ליום 
  )1,608(  )1,267(  )341(  סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד

  5,778   7,664   )1,886(  שהוכרו ברווח כולל אחר) הפסדים(סך הרווחים 
  17,002   17,002   -   רכישות
  )5,369(  )5,336(  )33(  מכירות

  127   87   40   3העברות אל רמה 

  )91(  )91(  -   3העברות מתוך רמה 

  180,932   167,832   13,100   2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

  ברווח והפסד בגין שלא מומשו ושהוכרוסך ההפסדים לתקופה 
  )398(  )56(  )342(  2013בדצמבר  31ליום  נכסים המוחזקים נכון 
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לצורך חישוב דרישות ההון בהתאם ") סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה 
  )המשך( להנחיות המפקח על הביטוח

  
  
  
  )המשך( 3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה   .ח
  

    
  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
  והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  כ"סה  אחרות  מניות

  156,591   144,746   11,845   2012, בינואר 1יתרה ליום 
  11,612   11,634   )22(  שהוכרו ברווח והפסד) הפסדים(סך הרווחים 
  )1,695(  )3,086(  1,391   שהוכרו ברווח כולל אחר) הפסדים( סך הרווחים

  35,989   32,088   3,901   רכישות
  )12,798(  )12,769(  )29(  מכירות
  )22,840(  )22,840(  -   פדיונות

  )1,766(  -   )1,766(  3העברות מתוך רמה 

  165,093   149,773   15,320   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

ברווח והפסד בגין נכסים  לא מומשו ושהוכרוש סך ההפסדים לתקופה
  )3,424(  )3,410(  )14(  2012, בדצמבר 31המוחזקים נכון ליום 

  
  
  

  התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות, קשרים
  

  
גיוס הון מנורה תחייבות שהונפקו על ידי כתבי ההגיוס הון בהתייחס למנורה החברה חתמה על הסכם עם חברת בת 

 לשימושה על פי, ההתחייבות בחברה כתביעל פי ההסכם הופקדה תמורת הנפקת . )לעיל) 5( -ו) 4(' ג 25ראה גם באור (
 כתביההצמדה והריבית על פי תנאי , ההתחייבות את הקרן כתביהחברה התחייבה לשלם לבעלי . על אחריותהושיקוליה 

ונדחים מפני כל , שתנפיק החברה/בדרגה שווה לכתבי התחייבות נדחים שהנפיקה םההתחייבות הינ כתבי. ההתחייבות
על פי ההסכם מחוייבת החברה לשאת בכל הוצאותיה של גיוס הון , בנוסף. התחייבויותיה האחרות של החברה לנושיה

 .תהיינה כאלהאם וככל ש, הוצאות התפעול השוטפות וכן החזר הוצאות שיפוי לדירקטורים, לרבות הוצאות ההנפקה
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  מידע נוסף אודות השקעות פיננסיות אחרות
  
  נכסי חוב סחירים. א

  
  2013, בדצמבר 31ליום 

 עלות מופחתת  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  32,491   33,367   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
  1,696,430   1,794,519   זמינות למכירה

  1,728,921   1,827,886   סך הכל אגרות חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  43,680   47,407   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
  1,144,688   1,207,433   זמינים למכירה

  1,188,368   1,254,840   סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  1,368   1,215   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  2,918,657   3,083,941   סך הכל נכסי חוב סחירים

  35,734   )במצטבר(והפסד ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח 
  

  
  2012, בדצמבר 31ליום 

 עלות מופחתת  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  216,578   218,154   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
  1,647,901   1,764,553   זמינות למכירה

  1,864,479   1,982,707   סך הכל אגרות חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  77,508   84,191   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
  1,706,713   1,807,119   זמינים למכירה

  1,784,221   1,891,310   סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  אחרים הניתנים להמרהנכסי חוב 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  1,931   1,747   שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

  3,650,631   3,875,764   סך הכל נכסי חוב סחירים

  46,289   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  )המשך( מידע נוסף אודות השקעות פיננסיות אחרות
  
  מניות. ב

  

  2013, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  ח"אלפי ש

  סחירות

  12,321   16,173   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  138,044   159,358   זמינות למכירה

  150,365   175,531   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  10,074   13,100   זמינות למכירה

  160,439   188,631   סך הכל מניות 

  27,930   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  

  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  ח"אלפי ש

  סחירות

  15,367   16,048   בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה נמדדות

  220,090   213,161   זמינות למכירה

  235,457   229,209   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  10,530   15,320   זמינות למכירה

  245,987   244,529   סך הכל מניות 

  58,390   )במצטבר(והפסד ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח 
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  )המשך( מידע נוסף אודות השקעות פיננסיות אחרות
  
  השקעות פיננסיות אחרות . ג
  
  

  

  2013, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  ח"אלפי ש

  סחירות
  22,260   25,538   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  237,021   268,916   זמינות למכירה
  -    3,997   מכשירים נגזרים 

  259,281   298,451   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינן סחירות
  24,928   27,480   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  124,592   140,428   זמינות למכירה
  -    15,990   מכשירים נגזרים 

  149,520   183,898   הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירותסך 

  408,801   482,349   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  21,896   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  

  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  ח"אלפי ש

  סחירות
  44,869   47,109   והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונהנמדדות בשווי הוגן דרך רווח 

  203,960   218,324   זמינות למכירה
  -    394   מכשירים נגזרים

  248,829   265,827   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינן סחירות
  34,552   36,844   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  124,829   126,848   זמינות למכירה
  1,667   20,050   מכשירים נגזרים

  161,048   183,742   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  409,877   449,569   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  26,916   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  מאוחדותרשימת חברות 

  
  
  

  2012, בדצמבר 31ליום   2013, בדצמבר 31ליום 
  מניות  מניות  מניות  מניות
  המקנות  המקנות  המקנות  המקנות

  זכויות    זכויות    זכויות    זכויות  
  לרווחים  הצבעה  לרווחים  הצבעה

  שיעור ההחזקה

  חברות מאוחדות של החברה

  100%  100%  -    -    מ"שומרה חברה לביטוח בע

  100%  100%  100%  100%  מ "מנורה מבטחים גיוס הון בע

  80%  80%  80%  80%  מ"בע) 2005(אורות סוכנות לביטוח חיים 

  100%  100%  100%  100%  מ"מנורה נכסים והשקעות בע

Ltd 2 Street Company Menorah Surrey  100%  100%  100%  100%  

Ltd )Nostro (Menorah Surrey Street Company   100%  100%  100%  100%  

Ltd 1 Menorah Surrey Street Company   50.3%  50.3%  50.3%  50.3%  

  *) מ"ידי שומרה חברה לביטוח בע- חברות מאוחדות  על

  100%  100%  -    -    מ"ן בע"שומרה נדל

  100%  100%  -    -    מ"סיני סוכנות לביטוח בע

  100%  100%  -    -    מ "בע) 1989(ארנון את וינשטוק סוכנות לביטוח 
  

  .3.ב.1ראה באור *) 
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החשבון ואה

והחל המלצות
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ע  .8
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 2013ת 

201  

4,42  
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2,28  
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6,27  

4,99  

45(  

4,53  

84  

39  

9  
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13  

26  

26  

26  

עונים בשנ

3שנת   צמבר

21,250

84,664

36,586

89,260

54,718

94,224

656  

75,444

94,994

)55,773

39,221

43,749

96,980

411  

94,477

74,838

7,629 

08,235

39,525

68,710

67,897

813  

68,710

אחד מהרבע

דצ-אוקטובר  

1,139,644  

225,372  

914,272  

615,162  
85,436  
39,209  

370  

1,654,449  

1,451,060  

)178,282(  

1,272,778  

220,115  

111,438  

-  

20,312  

1,624,643  

)6,888(  

22,918  

7,601  

15,317  

15,076  

241  

15,317  

אגיד לכל א

 ספטמבר-יולי

1,098,396  

227,865  

870,531  

732,633  
64,181  
53,593  

105  

1,721,043  

1,416,732  

)121,714(  

1,295,018  

206,665  

93,189  

-  

31,833  

1,626,705  

13,086  

107,424  

34,296  

73,128  

72,928  

200  

73,128  

 4 -ד 

לל של התא

  יוני-אפריל

1,067,080  

217,267  

849,813  

374,819  
34,233  
46,411  

72  

1,305,348  

936,260  

)51,369(  

884,891  

205,433  

94,687  

-  

24,339  

1,209,350  

1,003  

97,001  

36,112  

60,889  

60,693  

196  

60,889  

הרווח הכול

  מרץ-ינואר

1,116,130  

214,160  

901,970  

566,646  
70,868  
55,011  

109  

1,594,604  

1,190,942  

)104,408(  

1,086,534  

211,536  

97,666  

411  

17,993  

1,414,140  

428  

180,892  

61,516  

119,376  

119,200  

176  

119,376  

על הדוחות 
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הוצאות הנ
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מסים על ה
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בעלי המניו

  החברה
זכויות שאי

  שליטה

 רווח נקי 
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2  

2  

2  

13שנת   צמבר

268,710

)12,232(

89,733 

)13,201

1,780  

)33,920(

)7,917( 

)26,003(

2,299  

833  

1,466  

)24,537(

244,173

243,360

813  

244,173

דצ-אוקטובר 

15,317  

)2,821(  

48,199  

)23,355(  

328  

22,351  

8,429  

13,922  

2,299  

833  

1,466  

15,388  

30,705  

30,464  

241  

30,705  

 ספטמבר-יולי
73,128  

)2,630(  

29,676  

)16,737(  

404  

10,713  

6,608  

4,105  

-  

-  

-  

4,105  

77,233  

77,033  

200  

77,233  

 5 -ד 

  יוני-אפריל
60,889  

)1,041(  

)1,646(  

)34,627(  

246  

)37,068(  

)12,214(  

)24,854(  

-  

-  

-  

)24,854(  

36,035  

35,839  

196  

36,035  

  מרץ-ינואר
119,376  

)5,740(  

13,504  

)38,482(  

802  

)29,916(  

)10,740(  

)19,176(  

-  

-  

-  
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100,200  

100,024  

176  

100,200  
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תאריך י 
  פירעון

ש

מועד 
אחרון 

 - לפירעון 
אוקטובר 

2031  

  6 - ד

ת לתאריך המאז

   

ור 
קה* 

  
הלוואות 

ואיגרות חוב

יתרה לתאריך
הדוח על המצ
הכספי (אלפי

  ש"ח)

  

 

   173,200  

5  

קשורות מהותיות

  חברה

 )מצב הכספי על ה

ערך בדוח 
הכספי הנפרד 

של התאגיד 
  (אלפי ש"ח)

שיעו
החזק

(%) 

1  100 

6,204  80  

32,299  100 

6,308  50.31

בת ובחברות ק-ת

של החמהותיות ת 

נים לתאריך הדוח 

  ת
סך ערך נקוב 

  (ש"ח)

ע
ה
ש
)

1,000  

1,000  4

14,001  9

604  8

שקעות בחברות

ברות בנות וקשורות

נתונים בטבלה נכו

סוג 
מס' מניות  המניה

  1,000  רגילה

  1,000  רגילה

  14,001  רגילה

  100  רגילה

רשימת הש .2

חב .2.1

הנ(   

  החברה

מנורה מבטחים 
  ע"מגיוס הון ב

אורות סוכנות 
לביטוח חיים 

  ) בע"מ2005(

מנורה נכסים 
  והשקעות בע"מ

Menorah surrey 
street company 

1 ltd  

  

  

  

  

  



  

משקיעה את כספיי 

  הערות

 התאגיד, החברה מ

שיעור 
  ריבית

בסיס 
ה  הצמדה

פרק תיאור עסקי 

  

ך 
צב 

תאריך  
  פירעון

ש
ר

לפ 7.4.1רט בסעיף 

 7 -ד 

ר 
קה* 

 
הלוואות 

 ואיגרות חוב

יתרה לתאריך
הדוח על המצ
הכספי (אלפי 

  )ש"ח

  

  

1  

של החברה, כמפור
  

ערך בדוח 
הכספי הנפרד 

של התאגיד 
  )ש"חאלפי 

שיעו
החזק

(%) 

19,754  20.1 

17,027  29  

5,850  38  

3,967  22.5 

3,121  20  

17,195  17.24

דיניות ההשקעה ש
 ת חברות בקבוצה.

  ת
סך ערך נקוב 

  )ש"ח(

ע
ה
ש
)

-  4

-  7

-  0

-  7

-  1

-  5

ל, במסגרת מדלעי
בשותפויות בבעלות

סוג 
מס' מניות  המניה

שותפות 
  -  זרה*

שותפות 
  -  זרה*

 שותפות
  -  זרה*

שותפות 
  -  זרה*

שותפות 
  -  זרה*

שותפות 
  -  זרה*

ת הזרות המנויות ל
אמצעות השקעה ב

  החברה

120 Wall 
Holdings LLC  

Wichford VBG 
Holdings s.a.r.l.  

RI Menora 
German 

Holdings S.a.r.l. 
Landmark at 

Autumn Vista 
LLC  

Gaia 200 Plaza 
Drive LLC  

Gaia Houston 
Portfolio LLC  

 מלבד השותפויות
עמיתים בנדל"ן בא

 *
הע

  



  

1(  

(  

ה 
ת 

 

12ח (תקנה 

  ליוני ש"ח

)13ן (תקנה 

  ח

ריבית 
שנתקבלה
עבור שנת
  הדיווח

6,331  

-  

-  

תקופת הדוח

עלות במיל

359  

4  

ת 
31  

הכנסות מהן

 
דיבידנד עד 
תאריך הדוח

-  

4,000  

-  

  

קשורות בת

  רהב

חברה לביטוח 

סוכנות לביטוח 

כסים והשקעות

וה מהותיות

רווח (הפסד) 
  כולל לתקופה

5,279  

3,253  

6,595  
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ת ובחברות ק

שם החב

שומרה ח
  בע"מ

אורות ס
  בע"מ

  תנו
מנורה נכ

  בע"מ

מ קשורותת 

ח (הפסד) 
ל אחר 
  ופה

ר
כ

9

3

1,(  5

בת-בחברות

   השינוי

  נד בעין

  נד

ות בעלים שנית

חברותבת ו

פסד) 
  קופה

רווח
כולל
לתק

-  

-  

)444

בהשקעות ב

מהות   ינוי

דיבידנ 

דיבידנ 

ת 
הלווא

של חברות 

  )ח

  ת
רווח (הפ
נקי לתק

ים 

5,279  

נות 
ים 
  3,253  מ

רה 
  8,039  "מ

שינויים ב 

תאריך השי

31.01.13  

17.09.13  

במהלך שנת
2013  

 

הכנסות ש 

י ש"חבאלפ(

חברות בנות

מנורה נכסי
והשקעות 

  בע"מ

אורות סוכנ
לביטוח חיי

) בע"מ2005(

מרה חברשו
לביטוח בע"

  

3.
  

4.



  

, אם י

ממונה על 
ה בחברה 

 מדיניות 
 מדיניות"

המצב הכספ
 14 (  

 להנחיות המ
 נושאי משרה
החברה, חלה

(להלן: " 2013

דוח על ה ה
אגיד (תקנה 

  )) א(21

"), בהתאם ל
צוין, כי לגבי 
ה האם של ה

3בספטמבר  1

נו לתאריך 
ים של התא

מספר 
  הלווים

2,944  

64  

156  

160  

52  

28  

32  

4  

5  

22  

6  

6  

14  

10  

9  

1  

3,513  

1 תקנה( רה

התגמול תכנית
יצ  הכספיים.

חזקות, חברה
10ום זקות בי
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ואות שנית
קיו העיקריי

   בש"ח

5  

10  

25  

50  

75  

1,00  

1,50  

2,00  

3,00  

9,00  

10,00  

15,00  

40,00  

70,00  

150,00  

999,99  

בכיר משרה

תרה (להלן: "
לדוחות 39ר 

ה מבטחים ה
 מבטחים החז

 יתרות הלו
אחד מעיסוק

סכום

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

0,000 עד

9,999 עד

 ולנושאי ין

רחבבהתגמול 
ון, ראה באור
משרה במנורה
ל ידי מנורה 

קבוצות של 
ואות היה א

  כום בש"ח

 

50,00  

100,00  

250,00  

500,00  

750,00  

1,000,00  

1,500,00  

2,000,00  

3,000,00  

9,000,00  

10,000,00  

15,000,00  

40,000,00  

70,000,00  

150,000,00  

עניי לבעלי 

דבר תכנית ה
 ביטוח וחסכו
גם כנושאי מ
שר אומצה ע

  

רשימת ק 
מתן הלוו

סכ

 -  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

01  מ

 סה"כ

 תגמולים 

לפרטים בד
שוק ההון ב
המכהנים ג
אש התגמול
 .")התגמול

  

  

  

5.

  

  

6.



  

י 

ן 

 ש
ל 
 ת
 ת
 ח
 ל
 ה
 י
 ו
ת 
ת 

  :(באלפי ש"ח) 

  לים אחרים

  סה"כ  אחר 

3,241  

7,238  

4,986  

2,425  

2,559  

רשות בשל סיום יחסי

(במובחן החברה האם 

יחודש, האמור המועד
ד בתוספת ריאלית של

במנות שנים 10 מהלך
מתכנית מעבר בשל ס

הדיווח בשנת כהוצאה
של בסך קבוע שנתי ק
החופשה ימי לפדיון ם

פי על זכויותיו למלוא
לזכותו שנצברו טורין

ה למשכורתו החודשית
להתחייבות בתמורה) 
  .נון

 2013ספיים לשנת 

תגמול

 ריבית  
דמי 

 שכירות

1 

 

וציאליות (לרבות הפר
  ה, מחלה והבראה.

שהומרו למניות אגיד 

ה לאחר. 2003 מאוגוסט
 מר קלמן צמוד למדד

במ מנורה החזקות יות
המס בחבות שינוי קרו

כ לעיל בטבלה שנרשם
למענק, לעיל בטבלה ט

גם החופשה ימי עניין
ל זכאי יהיה בהם חות

הפי פיצויי מרכיב על 
ך תשלום סכום השווה
עה המוקדמת כאמור)

הצינ בתקופת התחרות

הוכרו בדוחות הכס

 אחר עמלה  ץ

1,000

200 

), הפרשות סו13כורת 
ח ונייד וכן ימי חופשה

 בפועל של מניות התא

מ החל ,שנים 15 של ה
שכרו של. זקות בע"מ

למני להמרה ותהניתנ 
שעיק 2008 אוגוסט ש

ש מניותמבוסס  תשלום
כמפורט לשכר מעבר 
ול פרטיות לנסיעות) 
לפח חודשים 12 של ת
 50% של לתוספת מן

זכאי מר קלמן להמשך
ם (כולל תקופת ההוד

ה אי מגבלת לחול שיך

כפי ש 2013בשנת 

  ים עבור שירותים*

ם 
ס 

  ת***
דמי 
  ניהול

דמי 
ייעוץ

 

 3,365  

 

 

  ן.

צמוד למדד (כולל משכ
אות אש"ל, טלפון נייח

חברה שקיבל הקצאה 

לתקופההינו  שבתוקף
החזמנורה מבטחים  די
 החברה ממניות 4% ל

בחודש שאושר המניות
הת. הכספיים לדוחות 

,קלמן מר זכאי עסקה
)מגולם( בשנה דולר 6

מוקדמת בהודעה עתה
קלמ מר זכאי יהיה) ת

ד עקב פיטורים יהיה ז
חודשים 24תקופה של 

תמש מקרה ובכלעביד, 

  10 - ד

אגידים בשליטתה 

תגמול

  מענק

תשלו
מבוסס
מניות

693  293  

3,281  592  

1,014  

793  110  

795  457  

ו/או מע"מ, לפי העניין

: שכר חודשי ברוטו צ
ת שונות ובכלל זה הוצ

החדירקטוריון  יו"רניין 

 עימו ההעסקה הסכם
ביד שולםמ קלמן מר 
של הקצאה שעיקרה ת

ה לתכנית התיקון בות
 ב34 ביאור ראה, קות
ההע הסכם פי על. נית
6,000 של לסך וכן ל"חו

דע שיקול פי על סיום
פוטרו בנסיבות שלא(

סיום יחסי עובד מעביד
 החברה, וזאת למשך 

מע- עובד יחסי כלשהו' 

בכירה בחברה ובתא

ר החזקה 
  שכר**   התאגיד

2  2,255  

 

 2,972  

 1,322  

 1,307  

אינם כוללים מס שכר ו

 (לפי המקרה והעניין):
החזר הוצאותל, רכב, 

למעט לענ 2010בשנת 

ה. החזקות מבטחים רה
של שכרו. חידושו אי 

מניות תכנית קלמן מר
לרב המניות ותכנית ה

מנורה החז למניות רה
, כמנה אחרונה בתכזו
בח בתפקיד שהייה ת

ס לידי העובד העסקת
( ידמעב עובד יחסי ם

 בנוסף, ובמקרה של ס
ת המשך העמדת רכב 

'ג לצד העובד בין מים

מו לנושאי משרה ב

  תגמולים

היקף 
 משרה

שיעו
בהון 

72%. מלאה

  אין מלאה

  אין מלאה

  אין מלאה

  אין מלאה

נ"ל א. הסכומים האגיד

 את הרכיבים הבאים 
אי כושר עבודה כמקוב

פאנטום אשר הוקצו ב

מנור"ל כמנכהחברה ו 
על מהצדדים מי ודיע
למ אושרה ההעסקה ם

ההעסקה הסכם בדבר
החבר של המניות לוא
ז בשנה שהבשילו יות

הוצאו להחזר), 2003 
 את להביא רשאית ה

סיום של במקרה, נוסף
.שיחול מס כל בניכוי 

ההטבות הנלוות לרבות
מתקייהצינון"), אא"כ 

התגמולים ששולמ

פרטי מקבל הת

  תפקיד

  יו"ר דירקטוריון

  מנכ"ל  

  משנה למנכ"ל 

  משנה למנכ"ל 

  משנה למנכ"ל 

מול במונחי עלות לתא

ר המפורט לעיל כולל 
יד), קרן השתלמות וא

בה הגלומה ביחידות ה
  ). נ"ל

 דירקטוריון"ר כיו כהן
ה כ"אא, פעם בכל נה

להסכ ובנוסף במקביל
ב נוספים לפרטים. ות

מ והמרת הונית תכנית
המני של היחסי החלק

יוני (צמוד למדד ח”ש
החברה. העסקתו תום

בנבות תנאים נלווים. 
, שלו המנהלים ביטוחי

רשות הסוציאליות וה
 בתקופה זו ("תקופת 

להלן פרוט 

  

  שם
ארי קלמן 

)1),(6(  

 )2מוטי רוזן (
נחם הרפז מ
)3(  

  )4יוני טל (

  )5לוי הלוי (

 

* סכומי התגמ

** רכיב השכר
מעב-עובד

*** שווי הטב
מהאופציות ה

 
מכ קלמן מר )1(

לשנ ההסכם
בלשנה.  1%

שוו שנתיות
לת פירותית
ה את מבטא

ש אלפי 561
בת הצבורים
לרב ההסכם

ב בפוליסות
ת ההפלרבו
תחרות-לאי

  

  

  



  

ה 
ת 
 ב
ב 
ה 
ת 
ן 

ש 
4 
י 
ד 

 ל
 (
ת 
 ר

 י
 ,
 ה
3 

ו 
 ה

8 

 לתקופה בלתי קצובה
עט בהתקיים נסיבות

מרכיב את גם וכללה 
ו טלפון בבית, מחשב

המאושרת במנורה מול
התאם לתנאי התכנית
רותים לסודיות (לזמן

מו הינו בתוקף מחודש
4 של שנתימטרה נק 
אושר על ידי 2013מאי 
(צמוד למדד ש"ח ליון

של שכרו. קצובהלתי 
)100%עמידה מדויקת (

לתאריך הדוח, מחצית
מר זכאי) פוטרות בות

ידי עלמשולם  הלויר 
,לתכנית התגמולתאם 
הודעה חודשי 6 - ל וי

3בחלקו האחר בתום 

מפורטים לעיל, אושרו
הוועדה בפניהתאמה. 

804 -כ של סך על 201

 מתן השירותים הינו 
ם עשר) חודשים (למ

האמורה לחברה ניהול
בחו"ל כמקובל וכן לק

התגמתכנית לבהתאם 
שנים ובה 4 -בפריסה ל

ו במסגרת הסכם השי

. הסכם ההעסקה עימ
רט בטבלה לעיל, למע

מ בחודש .פיטורים של
מיל 3 שלכולל ת, בסך 

ב לתקופה 2002 מאי 
עבור ע ורות חודשיות

כון לכי נ . יצוין,תגמול
בנסיב שלא( פיטורים ל

 קצובה. שכרו של מר
, בהת) ביעדים100%ת (

הלו מר זכאי) פוטרות
לקו לאחר תום שנה ו

שאר נושאי המשרה המ
, בה2014במרס  25יום 

3 בשנת עמד) לעילט 

ת השירותים"). הסכם 
(שני 12מוקדמת) של 

נ כדמיהחברה  ידי על
חזר הוצאות בארץ וב

ב) ביעדים, 100%יקת (
, כתגמול ארוך טווח, ב
ה שבבעלותו התחייבו

רה).של החבאחות  הר
פז, מעבר לשכר כמפור

ש במקרה חודשים 6 ל
מועד פרישתו לגמלאות

מחודש בתוקף הינו מו
משכו 6של  שנתיטרה 

ת ובהתאם לתכנית ה
של במקרה. 2011שנת 

  .ת

לתקופה בלתי 2011 ר
עבור עמידה מדויקת ת

 בנסיבות שלא( ורים
בחל לםושיש"ח ש לפי

המענקים שאושרו לש
ובי 2014במרס  23ום 
 . ין

מפורטכ העסקה הסכם

שליטתו (להלן: "נותנת
 (החופפת להודעה המ

 שולמה שירותיו מורת
לה רוזן מרוסף, זכאי 

שיות עבור עמידה מדוי
גרת התכנית האמורה,

והחברה רוזן מר מוש.

רה לביטוח בע"מ (חבר
העסקה זכאי מר הרפ

של הסתגלות למענק י
, מ2015בדצמבר  31ם 

  .תגמול

עימ ההעסקה הסכם. 
מט למענק, לעיל טבלה

ציות פאנטום) במסגר
שנים, החל מ 5פה של 
מנורה החזקות של שרת

ספטמברתוקף מחודש 
חודשיות משכורות 8ל 

פיט של במקרהמול". 
אל 500תימה) בסך של 

כמפורט לעיל.  2003ת 
בי בישיבותיהםחברה 

, לפי הענייהתגמול ית

 נחתם עימו, קלמן מר
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ק באמצעות חברה בש
ות ם ותקופת הסתגל
תמ כהגדרתו בהסכם. 

ים בדרגת משרתו. בנו
משכורות חודש 10 של

טום) שהוקצו לו במסג
התגמול פגו ללא מימ 

רקטוריון שומרה חבר
. על פי הסכם ההחברה
זכאי הרפז מר. לתגמו

שנים שתסתיים ביום 3
הת תכניתהוראות כוח 

.חברהב השקעות אגף 
בט כמפורט לשכר עבר

תגמול ארוך טווח (אופצ
מיליון ש"ח לתקופ 1ל 
המאוש התגמול ותיני

העסקה עימו הינו בת
שלשנתי רה מטמענק 

ף לתנאי "תכנית התגמ
פעמי (מענק חת-חדנק 
.החברה לבין בינו דיב

הסכם ההעסקה משנת
והדירקטוריון של הח ת

תכנידיניות התגמול וב

מ ,ר"היו למעט( חברה

ומועסק החברהמנכ"ל 
(שישה) חודשים 6של 

ופה זו ב"עיסוק נוגד" 
"ל רכב כנהוג למנהלי

למענק מטרה שנתי ש, 
 תגמול (אופציות פאנט
דוח, מחצית מיחידות

 .קובל

וכן כיו"ר דירחברה י ב
החידי  עלרפז משולם 

לתכנית ה, בהתאם ם
3הרפז לתקופה של  ר

מכ וזאתובדי החברה, 

 ומנהל ל"למנכ משנה
מע, טל מר זכאי סקה

יחידות ת 117,650 -ול 
למענק שימור בסך של

מד את תואמים טל מר

. הסכם ההבחברהידע 
מפורט בטבלה לעיל, ל

ובכפוף במסגרת), טום
, זכאי מר הלוי למענסף

ומעב עובד יחסי קיימו

הסכמי מובטח מכוח ה
הביקורת ועדתבידי  ן,
מדב שנקבעו ולמדדים 

ב הדירקטורים כל בלו

כמ ,2010אוקטובר דש 
פה להודעה מוקדמת ש

שלא לעסוק בתקו רוזן
מידה לרשות המנכ"הע

אית בגינו של מר רוזן,
יחידות  621,404 -לכן 

ין, כי נכון לתאריך הד
כמק) שנה של(לתקופה 

מנהל אגף ביטוח כללי
. שכרו של מר הרובה

) ביעדי100%מדויקת (
למר, מענק שימור ברה

אמור הוא ימנה עם ע

ו במנורה החזקות שי
ההע הסכם פי על. תו

, ול המאושרת בחברה
לבנוסף, זכאי מר טל  .ש
מ של התגמול תנאי כי

מי מערכותמנהל אגף 
לשכר כמ הלויכאי מר 

פאנט(אופציות  טווח 
בנוסה של התפטרות. 

ית תשלום כלשבמועד 

, הינו מענק ה2013שנת 
, לפי הענייןת התגמול

 לעקרונות בהתאם נק

שקיב הנלוות הוצאות

חודממחצית החל הן 
קת ההתקשרות כפופ

ר מרך התחייבות של 
ה החברה. הסוציאליות

. נותנת השירותים זכא
ו") התגמול תכניתן: "

יצו מוש הקבועים בה.
( חרותת-איל) ומגבלת 

כהן כמשנה למנכ"ל ומ
קצו בלתי לתקופה ,20

עבור עמידה מ ודשיות
החבקורת ודירקטוריון 

ובתנאי שבמועד ה) 20

רא השקעות כמנהל ן
מנורה החזקו בידי לם

תאם למדיניות התגמו
תגמול פגו ללא מימוש

כ, יצוין .הסתגלות דשי

משנה למנכ"ל ומככהן 
 פי הסכם ההעסקה זכ

ארוך תגמול יחידות 
במקרה ,חודשים 4 -ו ל

לת העסקתו, ובלבד ש

, בגין שקלמן למר ולם
תכניתדיניות התגמול ו

המענ חישובי הוצגו ון

וה הגמול סך, לעיל ור

רוזן מכה מר )2(
כאשר הפסק
פוטרות) תו
ה ההפרשות

וטלפון נייד.
(להל ביטוח

המימכללי ו
בלתי מוגבל

 
מכ הרפז מר )3(

002פברואר 
משכורות ח
וועדת הביק

013פברואר 
  

מכה טל מר )4(
משו טל מר

ביעדים, בה
מיחידות הת

חוד 5 -ל טל
 

מכ הלוי מר )5(
. על החברה

125,992 -ול
קדמת אוומ

שנים מתחי
  

ששו המענק )6(
מדבהתאם ל

והדירקטורי
 

לאמו בנוסף )7(
"ח. ש אלפי

  

  

  



  

המחזיקה 
ניידן  נם
ות (שתי ש

ת מנורה 

ועסקאות 

   

 בעה
  מלא 

 

לדוחות  1

 החזקות 
מרו להון 

  .לעיל 9

"), הה החזקות
הינ החזקות 

יורשה עבור 
ממניו 61.86%

ק החברות ו

 )24 (תקנה 

 בהון
 ילול
  א

בהצב%
 לולבדי

100  100%  

  א)2

15באור ראה 

רה מבטחים
זה, יכול שיומ

9פורט בסעיף 

מנורהלהלן: "
טה במנורה 

בנאמנות ים
%בשיעור של 

) לחוק4(270 

* ה מוחזקת

ב% בהצבעה %
בדי
מל

100%  0%

24יד (תקנה 

, ר31.12.2013

 מורכב למנו
פקח לעניין ז

, כמפהחזקות

זקות בע"מ (ל
השליט יבעל
מוחזקה רים

ב(ביחד) קים 

נויות בסעיף

בחברה אגיד

 תן
%  בהון %

100%  %

  

ם של התאגי

ה, נכון ליום 

 הון ראשוני
ת שקבע המפ

  ב)2

ל ידי מנורה ה

  .אביב

mokeds 

  12 - ד

  א)2

מבטחים החז
ב .ל החברה

ז תאגידיםט, 
המחזיקו ,ז"ל 

  )22ה 

 וקרוביו המנ
  יים.

ל עניין בתא

 ח"
 מרס

 הון שטר
נית צמית
 להמרה
  למניות

  אין  2

.2014 ,במרס 

ערך המירים

ק של החברה

מעט הנפקת 
תקיים נסיבות

24יד (תקנה 

רה מוחזק עלב

א-, תל115נבי 

sherut@me

21יד (תקנה 

 הינה מנורה 
 והנפרע של

טבלישמנטאס
גורביץ מנחם

ליטה (תקנה

בעל שליטה 
דוחות הכספ

קים ע"י בעל

 נייר

 סה

"ש 1 מניות
למ 25 ליום
2014  

230,868,288

 25ום נכון לי

ק וניירות ע

רשום והמונפק

, למך המירים
ה), אשר בהת

 של התאגי

פרע של החב

   א)2

רחוב אלניד: 

 :enora.co.il

03.  

0.  

בתאגי ליטה

ליטה בחברה 
נה המונפק
מנט ופלמס א

מ מרהמנוח  ל

 עם בעל ש

סקאות עם ב
ל 39אה באור 

י"ע המוחזק

  /ז.ת' מס

 חברה' מס

נ' מס
 ערך

בבורס

  אין52000746

יעת החברה 

ם, הון מונפק

דבר הונה הר
 

ן ניירות ערך
ם של החברה

עלי המניות

ה המונפק והנ

25ם (תקנה 

ום של התאג

אר אלקטרוני

3-7107801 פון:

03-7107633ס: 

השלבעל  

בעלת השל
במלוא הו
אסטבלישמ
בנותיו) של
 .החזקות

עסקאות  

לפירוט עס
אחרות, רא

מניות וני 

מ עניין בעל

מ

 מנורה
 מבטחים
 החזקות

  מ"בע

69

  

*למיטב ידי

הון רשום .1

בד לפרטים
  .הכספיים

לחברה אין
(חברה האם

  .מניות

בע מרשם .1

מלוא הונה

מען רשום .1

המען הרש

כתובת דוא

מספר טלפ

מספר פקס

  

7.

8.

9.
  

10

11

12



  

חיות 
הקת 
טוח 
קנה  ו 

בעל מומחדח"צ 
מוכחת ומובה
בתחום הביט
כאמור בתק

  2)(א)2(2

---  

  ---ת 

ה של 
  אחר

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או

כשירות 
מקצועית 

(לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2)3(1(  
---  

בעל מומחיות
חשבונאית 
  ופיננסית

עיקרי  
השנים  

בן משפחה
בעל ענין

  (כן/לא)

ת, כיהן 
ד ליום 
וכמשנה 
מבטחים 
ד ליום 
 מיום 
 כיו"ר 
, כמו כן 
קטוריון 
פיננסים 
מבטחים 
דירקטור 
 פנסיה 
 נכסים 

  לא

 תעשיה 
 מכהן 
וכן  ה
 מנורה 
. מ"בע 
קבוצת  

  לא

ועיסוק השכלה
 5במשך 
  האחרונות

השכלה על תיכונית
ע כמנכ"ל החברה

ו 16.10.2010
למנכ"ל מנורה מ
החזקות בע"מ עד

. החל18.9.2010
מכהן 17.10.2010

דירקטוריון החברה,
מכהן כיו"ר דיר
מנורה מבטחים פ
בע"מ ומנורה מ
נדל"ן בע"מ וכד
במנורה מבטחים
בע"מ ובמנורה
  והשקעות בע"מ.

MBA בהנדסת 
.מהטכניון וניהול

בחברה כדירקטור
בחברת דירקטורכ

החזקות מבטחים
ל"מנככ משמש

  13 - ד

ת, 
של 
או 
 א 

התאריך בו 
כהונת  החלה

  הדירקטור 

ם 
רה 
כן, 
פר 
רט 

. מונה 6.11.2001
ליו"ר 

הדירקטוריון 
ביום 

17.10.2010.  

26.6.1995  

ד תאגיד, חברת בת
רה קשורה או ש

התפקיד א - ל ענין
פקידים שהוא ממלא

 מנכ"ל מנורה מבטחי
קות בע"מ, החבר
ם של החברה. כמו כ
הן כדירקטור במספ
רות בקבוצה, כמפור

  ן.

 

 .2007-תיו), התשס"ז
  .2007-יו), התשס"ז

  )26 (תקנה 

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
  כן/לא);

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
  כן/לא).

עוב
חבר
בעל
התפ

--  
 

כן, 
החז
האם
מכה
חבר
להל

  עדת ביקורת
איננו דירקטור 
חיצוני או בלתי 

  תלוי

 לא

ח) (דירקטוריון וועדות
ח) (דירקטוריון וועדות

רים של התאגיד 

מען להמצאת 
  דיןת כתבי בי

ח
ב
ד
(כ
  
ד
ח
ב
(כ

--  , תל אביב35בזל 
 

, 14צמרות 
  הרצליה.

וע
א
ח
ת

                     
ירותים פיננסים (ביטוח
רותים פיננסים (ביטוח

הדירקטור .13

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  ונתינות
  

ארי קלמן, יו"ר מר 
  ,יוןדירקטור

  50898501ת.ז. 
21.10.1951  
  ישראלית

  ,שלמה מילואמר 
  07559669ת.ז. 

29.8.1942  
  ישראלית

  

                         
תקנות הפיקוח על שי 

תקנות הפיקוח על שיר

  

  
ש
מ
ת
ו

מ
ד
ת

י

מ
ת
2
י

  
1 
ת 2



  

חיות 
הקת 
טוח 
קנה  ו 

בעל מומחדח"צ 
מוכחת ומובה
בתחום הביט
כאמור בתק

  2)(א)2(2

  כןת 

ה של 
  אחר

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או

כשירות 
מקצועית 

(לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2)3(1(  

בעל מומחיות
חשבונאית 
  .3ופיננסית

עיקרי  
השנים  

בן משפחה
בעל ענין

  (כן/לא)

 כיהן ר
 דלק 

 ל"כמנכ 
 ר"כיו, 

 הנדסת( 
 עשות 

) ציבורית
 ציון בלי

שבונאות 
העברית 
- ה בתל

 כדח"צ 
 חברה 
דירקטור 
 ניהול 
 ואורדל 

 - שעבר 
אחזקות 
 נחושתן 
 בע"מ, 
י צריכה 
ן אמפא 
נחושתן 
 בע"מ 
 באופיר 

  לא

ועיסוק השכלה
 5במשך 
  האחרונות

TailWind .בעבר
חברת ל"כמנכ

, מ"בע תשתיות
הצבאית התעשייה

I.D.E. טכנולוגיות 
ר"כיו), התפלה
צ( מ"בע אשקלון
כב חברת ל"וכמנכ
  ).ציבורית( מ"בע

תואר ראשון בחש
מהאוניברסיטה ה
בירושלים, השלוחה

. מכהןאביב. רו"ח
בחברה ובשומרה
לביטוח בע"מ, ד
בחברות אורדל

) בע"מ1999(
תעשיות בע"מ, לש
מנכ"ל אלקו א
בע"מ, מנכ"ל 
חברה להשקעות
יו"ר תדיראן מוצרי
בע"מ, יו"ר תדיראן
בע"מ, דירקטור ב
נכסים ויזום

ירקטור וד

  

 14 - ד

ת, 
של 
או 
 א 

התאריך בו 
כהונת  החלה

  הדירקטור 

(מונה  31.3.2006
לכהונה 

שלישית כדח"צ 
ביום 

01.04.2012(  

ד תאגיד, חברת בת
רה קשורה או ש

התפקיד א - ל ענין
פקידים שהוא ממלא

 

  .26.9.11ברה ביום 

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
  כן/לא);

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
  כן/לא).

עוב
חבר
בעל
התפ

עדת ביקורת 
יו"ר), ועדת 

, (יו"ר) מאזן
נוסף חבר 

עדת וו
השקעות שאינן 
תלויות תשואה 

  "נוסטרו").
  ירקטור חיצוני

---  

על ידי דירקטוריון החב

מען להמצאת 
  דיןת כתבי בי

ח
ב
ד
(כ
  
ד
ח
ב
(כ

, תל 8נהיימר אופ
  אביב.

וע
(י
מ
ב
ב
ה
ת
")
ד

                     
 חשבונאית ופיננסית ע

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  ונתינות
  

, קויאטק אורימר 
  7125362ת.ז. 

16.4.1938  
  ישראלית

                         
הוכרז כבעל מומחיות 

  
ש
מ
ת
ו

מ
ת
8
י

  
ה 3



  

חיות 
הקת 
טוח 
קנה  ו 

בעל מומחדח"צ 
מוכחת ומובה
בתחום הביט
כאמור בתק

  2)(א)2(2

---  

---  

ה של 
  אחר

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או

כשירות 
מקצועית 

(לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2)3(1(  

 של 
 לות
 מכוח
 של ו
 מר
 ביץ

 ----  

בעלת 
מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית.

עיקרי  
השנים  

בן משפחה
בעל ענין

  (כן/לא)

 

 במדעי 
משפטים 

אביב. - ל
 בחברה, 
פיננסים 
קטוריון 
  פנסיה
 מכהן 
מבטחים 
 כיהן 
 מנורה 
בע"מ עד 
סגן יו"ר 
 מנורה 

עד ע"מ 

זוג בן ,כן
מבע אחת

מ השליטה
בתו ,ירושה
מ המנוח
גור מנחם

  .ל"ז
  

טואריה 
 חיפה, 

M.Sc (.
 בביה"ס 
ברסיטת 
 ראשון 

תמטיקה 
העברית 
"ל ישיר 
 לביטוח 
 לשעבר 
ש תחום 

  לא

ועיסוק השכלה
 5במשך 
  האחרונות

 אפטרוניקה בע"מ.

תואר ראשון
המדינה ובמ

ת תמאוניברסיט
מכהן כדירקטור 
במנורה מבטחים פ
בע"מ וכיו"ר הדיר
במנורה מבטחים

בע"מ וכן וגמל
כמנכ"ל מנורה מ

נדל"ן בע"מ.
כדירקטור של

מבטחים החזקות ב
וכס 15.11.2008ליום 

דירקטוריון
מבטחים פנסיה בע

  .6.11.2010ליום 

לימודי תעודה באק
באוניברסיטת

cלימודי תואר שני (
בחקר ביצועים 
למתמטיקה באוניב

ת"א, תואר

)B.Scבמת (.
מהאוניברסיטה ה

ם. לשעבר מנכ"-בי
איי.די.איי חברה 

("ביטוח ישיר"),
משנה למנכ"ל וראש

  

 15 - ד

ת, 
של 
או 
 א 

התאריך בו 
כהונת  החלה

  הדירקטור 

ם 
רה 

29.8.2002  

1.5.2009  

ד תאגיד, חברת בת
רה קשורה או ש

התפקיד א - ל ענין
פקידים שהוא ממלא

 מנכ"ל מנורה מבטחי
"ן בע"מ, חברה קשור

  החברה.

 

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
  כן/לא);

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
  כן/לא).

עוב
חבר
בעל
התפ

כן.   --
נדל"
של ה

 לא  עדת מאזן

מען להמצאת 
  דיןת כתבי בי

ח
ב
ד
(כ
  
ד
ח
ב
(כ

יהודה הנשיא 
  , תל אביב.43

--

- , תל2דב הוז 
  אביב

וע

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  ונתינות
  

   ,ערן גריפלמר 
  058447137ת.ז. 

20.11.1963  
  ישראלית

  ,אורלי ירקוניגב' 
  053664595ת.ז. 

18.1.1956  
  ישראלית

  
ש
מ
ת
ו

מ
ת
3
י

ג
ת
6
י



  

חיות 
הקת 
טוח 
קנה  ו 

בעל מומחדח"צ 
מוכחת ומובה
בתחום הביט
כאמור בתק

  2)(א)2(2

  ---ת 

ה של 
  אחר

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או

כשירות 
מקצועית 

(לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2)3(1(  

בעל כשירות
  מקצועית.

עיקרי  
השנים  

בן משפחה
בעל ענין

  (כן/לא)

ובריאות 
 מכהנת 
 בחברה 
החזקות 
נינסולה 
מעיינות 
 פלסטו 
 אמות 
ביוקנסל 
 בע"מ 

 בחברה 
החזקות 
 ראשון 

)LL.B ,(
העברית 
 משרד 
 משמש 
המועדון 
רי תל 
 לשכת 
אמריקה 
 הנהלת 
 לשכות 
אומיות; 
ולומביה 
 האזרחי 
בישראל; 
 קשת 
ת פרס 

  לא

ועיסוק השכלה
 5במשך 
  האחרונות

ביטוח כללי ו
בקבוצת מגדל.

כדירקטורית
ה ובמנורה מבטחים

בע"מ, בחברת פנ
פיננסים בע"מ, מ

עדן בע"מ (דח"צ),
שק בע"מ (דח"צ),
השקעות בע"מ וב
טרפויטיקס אינק

  (דח"צ).

מכהן כדירקטור
ובמנורה מבטחים ה

בע"מ, תואר

במשפטים (
האוניברסיטה ה
בירושלים. בעל

פרטי לעריכת דין;
כנשיא כבוד ה
התעשייתי מסחר
אביב; יו"ר כבוד
המסחר ישראל א

; יו"רהלטינית
ארגון הגג של

המסחר הדו לא
קונסול כבוד של קו
בישראל; הנספח 
בשגרירות צ'ילה ב
חבר בחוג ידידי
איילון; חבר ועדת
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ת, 
של 
או 
 א 

התאריך בו 
כהונת  החלה

  הדירקטור 

3.10.2011  

ד תאגיד, חברת בת
רה קשורה או ש

התפקיד א - ל ענין
פקידים שהוא ממלא

 

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
  כן/לא);

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
  כן/לא).

עוב
חבר
בעל
התפ

ועדת חבר 
  יקורת.
  ח"צ

 לא

מען להמצאת 
  דיןת כתבי בי

ח
ב
ד
(כ
  
ד
ח
ב
(כ

, 18בר יוחאי 
  ןראשון לציו

ח
ב
ד

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  ונתינות
  

   ,חיים אהרוןמר 
  069716157ת.ז. 

16.1.1943  
  ישראלית

  
ש
מ
ת
ו

מ
ת
3
י



  

חיות 
הקת 
טוח 
קנה  ו 

בעל מומחדח"צ 
מוכחת ומובה
בתחום הביט
כאמור בתק

  2)(א)2(2

---  

  כןת 

ה של 
  אחר

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או

כשירות 
מקצועית 

(לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2)3(1(  

---  

בעל מומחיות
חשבונאית 
  ופיננסית

עיקרי  
השנים  

בן משפחה
בעל ענין

  (כן/לא)

תעשייה 
 ועדות 
 ועדת 
דת כוח 
טרטגיה, 
  ת מו"פ).

 (דח"צ) 
 במנורה 
 בע"מ. 
 בלטין 
רגון הגג 
חר הדו 
 ישראל 
 ישראל 
 שאינן 

משפטים 

טת תל 
רקליטת 
 וכלכלה 
 מכהנת 
חיצונית 
החזקות 

  לא

ר ראשון 
שבונאות 
 גוריון 
דירקטור 

  לא

ועיסוק השכלה
 5במשך 
  האחרונות

  אמ"ת. 

שימש כדירקטור בת
האווירית וחבר
דירקטוריון (יו"ר
כספים, חבר ועד

עדת אסטאדם, ו
ועדת תשקיף, ועדת

מכהן כדירקטור
בחברה וכן כדח"צ 
מבטחים החזקות
מכהן כדירקטור

קונקשיון בע"מ, אר
של לשכות המסח
לאומיות (קולטל
בע"מ וקולטל
השקעות בע"מ

  פעילות).

תואר ראשון במ

)LL.Bאוניברסיט ,(
אביב. לשעבר פר
מחוז מיסוי 
במשרד המשפטים.
כדירקטורית ח
במבטח שמיר ה

  בע"מ.

רו"ח מוסמך, תואר
בכלכלה וחש
מאוניברסיטת בן
והנגב. מכהן כד

  

 17 - ד

ת, 
של 
או 
 א 

התאריך בו 
כהונת  החלה

  הדירקטור 

1.6.2012.  

31.1.2013  

ד תאגיד, חברת בת
רה קשורה או ש

התפקיד א - ל ענין
פקידים שהוא ממלא

 

 

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
  כן/לא);

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
  כן/לא).

עוב
חבר
בעל
התפ

 לא  --

ועדת חבר 
יקורת, ועדת 
מאזן, ועדת 

 לא

מען להמצאת 
  דיןת כתבי בי

ח
ב
ד
(כ
  
ד
ח
ב
(כ

 53הרב פרידמן 
  ת"א.

--

שדרות העם 
, רמת 28הצרפתי 

  גן

ח
ב
מ

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  ונתינות
  

, אלה רובינקגב' 
  008089310ת.ז. 

31.7.1947  
  ישראלית

זי) יחזקאל (חמר 
  , צאיג
  056599996ת.ז. 

  
ש
מ
ת
ו

ג
ת
7
י

מ
צ
ת



  

חיות 
הקת 
טוח 
קנה  ו 

בעל מומחדח"צ 
מוכחת ומובה
בתחום הביט
כאמור בתק

  2)(א)2(2

ה של 
  אחר

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או

כשירות 
מקצועית 

(לרבות 
כאמור 
בתקנה 

2)3(1(  

עיקרי  
השנים  

בן משפחה
בעל ענין

  (כן/לא)

 פנסיה, 
ות נחל 
דירקטור 
צת א. 
קטוריון 
 יפו 
 כיהן 
השקעות 
 המסחר 

ועיסוק השכלה
 5במשך 
  האחרונות

במנורה מבטחים
שוכיו"ר הנהלת ר

הירקון וכן מכהן כד
בלתי תלוי בקבו
דורי וסגן יו"ר הדיר
בחברה לפיתוח
העתיקה. בעבר
כמנהל מרכז ה
במשרד התעשייה 

  והתעסוקה.
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ת, 
של 
או 
 א 

התאריך בו 
כהונת  החלה

  הדירקטור 

ד תאגיד, חברת בת
רה קשורה או ש

התפקיד א - ל ענין
פקידים שהוא ממלא

  הדוח

  )14.6.2010יום 

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
  כן/לא);

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
  כן/לא).

עוב
חבר
בעל
התפ

  תגמול
  ירקטור חיצוני

ה תקופת במהלך ה

ה שנייה כדח"צ בי

מען להמצאת 
  דיןת כתבי בי

ח
ב
ד
(כ
  
ד
ח
ב
(כ

ת
ד

הסתיימ כהונתם ת
  גרא-בן 

  רקטור חיצוני

(מונה לכהונ 10.6.2
14.06  

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  ונתינות
  

28.9.1960  
  ישראלית

שתקופת ירקטורים
)כוכי(כוכבא -ברר 

דיר פקידו בחברה:
  1577220 .ז.:

2007 חילת כהונה:
6.2013 יום כהונה:

 

  
ש
מ
ת
ו

0
י

  
די
מר
ת
ת
ת
סי
  
  
  



  

 חברה 
ביטוח 
 שונות 

ת תל 

 ומנהל 

עסקים 

כלכלה 
כלכלה 

טת בר 
 

 ביטוח 
.  

אקדמי 

 בבנק 
   מלם.

המרכז 

EMB( 

 השנים האחרונות

כיהן כמנכ"ל הראל 
"ל הראל השקעות ב
"ר ודירקטור בחברות 

שבונאות מאוניברסיט

  טוח כללי.

 בהנדסת תעשיה 

) במנהל עMBAשני (

ות וכשון בחשבונא
 תואר שני בכ

  , כאמור.שקעות
ל עסקים מאוניברסיט

  וניברסיטת בר אילן.

צרים ומחשוב באגף 
תוח באגף ביטוח חיים.
ל עסקים מהמרכז הא

 הטכנולוגיות והמידע
תים, מנכ"ל קבוצת - ם

) מהLL.Bבמשפטים (

BAתואר שני (בוגר י 
  אילן.-ת בר

ה 5 -עיקרי ב עיסוקו ה

כ לתפקידו בחברה, 
משנה למנכ", ח בע"מ

ויו" תים פיננסים בע"מ
  .ת הראל

 ראשון בכלכלה וחש
 

למנכ"ל ומנהל אגף בי

)B.S.C ראשון (

, תואר שניון בחיפה
  אביב.-ברסיטת תל

 מוסמך. תואר ראש
יברסיטה העברית,

  יברסיטה העברית.

השלמנכ"ל ומנהל אגף 
ראשון בכלכלה ומנהל
תואר שני בכלכלה מא

מו תחום אסטרטגיה,
מנהל אסטרטגיה ופית
 תואר ראשון במנהל

 

אגף פיתוח בחטיבת 
ים, מנכ"ל משותף מלם

תואר ראשון בממר"מ, 

חומי, הרצליה, לימודי
 עסקים מאוניברסיטת

ניין בחברה 
 ;(  

שפחה של 
משרה בכירה 
או של בעל 
  בחברה

.(  

השכלה
  

בנוסף,
לביטוח
ושירות
בקבוצת

תואר 
 אביב.

משנה 

תואר

מהטכנ
מאוניב

רו"ח
מהאוני
מהאוני

משנה 
תואר 
אילן, ת

מנהל ת
חיים, מ
לימודי
 רופין.

מנהל 
ועליהפ

בוגר מ

הבינתח
במנהל

  

בעל ע  חל כהונתו
(כן/לא)
בן מש
נושא מ
אחר א
עניין

(כן/לא)

  לא

  לא

  לא

  לא

  לא

  לא
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התאריך בו הח חברה

  17.10.2010חרות 

 מכהן 
טוריון 

.  

16.3.2002  

 מכהן 
 שמש

1.12.2006  

מנהל 
קטור 

1.4.2000  

  1.1.2011 מכהן 

1.9.2011  

   א)26

בח או  בחברה בת
   בה

ברות אדירקטור בח

טוח כללי. כמו כן 
קבוצה וכיו"ר דירקט
רות בנות של חברה זו.

 ,כן כמו. וכספים ות
ומ מ"בע החזקותם 
   .צה

עות. כמו כן מכהן כ
 החזקות בע"מ וכדיר

טוח חיים. כמו כן 
  צה.

  ת מידע.

6התאגיד (תקנה 

שהוא ממלא בחברה;
 החברה או בבעל ענין 

י. כמו כן מכהן כד

כ"ל ומנהל אגף ביט
 בחברות אחרות בק
רה לביטוח בע"מ וחבר

חשבו אגף ומנהל ל"כ
מבטחים במנורה פים

בקבוצ אחרות בחברות

כ"ל ומנהל אגף השקע
אשי במנורה מבטחים

  חרות בקבוצה.

כ"ל, מנהל אגף ביט
בחברות אחרות בקבוצ

כ"ל, מנהל אגף מערכות

שרה בכירה של ה

התפקיד ש
של  שורהק

מנהל כללי
  בקבוצה.

משנה למנ
כדירקטור 
שומרה חבר

למנכ משנה
כספ כמנהל

ב כדירקטור

משנה למנכ
השקעות רא
בחברות אח

משנה למנ  , ן
כדירקטור ב

משנה למנכ

נושאי מש .14

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  

  , מוטי רוזןמר 
  054664271ת.ז. 

28.11.1956  

  ,מנחם הרפזמר 
  008396673ת.ז. 

29.8.1950  

  ,שי קומפלמר 
  059696443ת.ז. 

28.7.1965  

  ,יוני טלמר 
  53343331ת.ז. 

18.6.1955  

משה מורגנשטרןמר 
  034269555ת.ז. 

20.10.1977  

  , לוי הלוימר 
  024811770ת.ז. 

17.2.1970  

  

  



  

תיירות, 

עברית, 
  

. כאמור

בונאות 
קבוצה, 
ס גמל 
קסלנס 
סמנכ"ל 
 בע"מ 
פריזמה 

 ,אות
 ומזרח 

 האם 
משפטי 

 האם 
משפטי 

 השנים האחרונות

 בחברת אי.די.בי ת
  ברת הוט.

ח מהאוניברסיטה הע
 הקריה האקדמית אונו

  , כאמור.שי בחברה

, ככסים ורכש בחברה

שון בכלכלה וחשב
כיום בק הסף לתפקידי

 פנים בחברת אקסלנס
אק ,נות נאמנות בע"מ

 תעודות סל בע"מ, ס
סי.אם. בית השקעות
ל כספים בחברת פ

בריא ביטוח ,חיים ח

B.A במשאבי אנוש (
  ון.

יר החברה והחברה
"מ. לשעבר סגן יועץ מ

והחברהיר החברה 
"מ. לשעבר סגן יועץ מ

ה 5 -עיקרי ב עיסוקו ה

לית משאבי אנוש
לית משאבי אנוש בחב
 ראשון במדעי הרוח
שני במנהל עסקים מה

ל בכיר ואקטואר ראש

PhDלמתמטיקה (.  

ל לוגיסטיקה ומנהל נכ
  ת.

, תואר ראשמוסמך 
סבנו אילן.-ברסיטת בר

מבקרת , שימשה כט
ה בע"מ, אקסלנס קרנ

קסם ,השקעות בע"מ
 בחברת סיגמא פי.ס
ות הקבוצה, סמנכ"ל

  בע"מ. גמל 

ביטוח מכירות תחום 

Aראשון ( .ופיננסים 
מאוניברסיטת בן גוריו

 כיועץ משפטי ומזכ
 מבטחים החזקות בע"

  ד האוצר.
 כיועץ משפטי ומזכ
 מבטחים החזקות בע"

  ד האוצר.

ניין בחברה 
 ;(  

שפחה של 
משרה בכירה 
או של בעל 
  בחברה

.(  

השכלה
  

סמנכ"ל
סמנכ"ל
תואר

תואר ש

סמנכ"ל

Dד"ר (

ח של בעל 
, ה בחברה

  .ת הדוח

מנכ"לס
תיכונית

  

רו"ח
מאוניב
כמפורט
ופנסיה
ניהול ה
כספים
ובחברו
קופות 

 מנהל
פנסיה
תיכון מ

מכהן 
מנורה 
במשרד
מכהן 
מנורה 
במשרד

בעל ע  חל כהונתו
(כן/לא)
בן מש
נושא מ
אחר א
עניין

(כן/לא)

  לא

  לא

כן, אח
השליטה
בתקופת

  לא

  לא

  לא
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התאריך בו הח חברה

  1.5.2011כהנת 

1.1.2001  

  1.1.2005קטור 

  1.3.2013מנורה 

  26.4.2009 טוח

  1.7.2002 האם 

בח או  בחברה בת
   בה

כן משאבי אנוש. כמו 
  בוצה.

כמו כן מכהן כדיר

רה ובחברת האם מ
   בנות וקשורות.

ביט, חיים ביטוח רות

כיר החברה והחברה

שהוא ממלא בחברה;
 החברה או בבעל ענין 

בכירה, מנהלת אגף מש
ת בחברות אחרות בקב

  יר ואקטואר ראשי.

וגיסטיקה ונכסים. כ
  חרות בקבוצה.

נימית ראשית בחבר
חזקות בע"מ ובחברות

מכיר תחום מנהליר, 
  . ופיננסים סיה

יר, יועץ משפטי ומזכ
  חים החזקות בע"מ.

התפקיד ש
של  שורהק

סמנכ"לית ב
כדירקטורית

נכ"ל בכיסמ  , 

סמנכ"ל לו
בחברות אח

מבקרת פנ
מבטחים הח

סמנכ"ל בכ
פנס בריאות

  

סמנכ"ל בכ 
מנורה מבט

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  

  , הדס מרגליתגב' 
  059797084ת.ז. 

30.6.1965  

אברהם לוונגליקמר 
  15323165ת.ז. 

3.1.948  

  , גרשון גורביץמר 
  51669893ת.ז. 

7.10.1952  

  ,אתי הירשמןגב' 
  22904288ת.ז. 

1.2.1967  

  , משה אלקייםמר 
  058235094ת.ז. 

3.8.1963  

  ,שי-מעון עירשמר 
  055922918 ת.ז.

24.6.1959  
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התאריך בו הח חברה

  .7.9.2010ממונה 

1.9.2011.  

ה על 
מנורה 
טחים 

27.08.2012.  

בח או  בחברה בת
   בה

ן שיטות ורגולציה ומ

  בריאות.

וממונה הציות בחברה,
חים החזקות בע"מ, מ
הציות של מנורה מבט

   הדוח ת

שהוא ממלא בחברה;
 החברה או בבעל ענין 

יר, מנהל תחום ארגון
  ציבור.

בכירה, מנהלת תחום ב

 האכיפה הפנימית וה
פנימית במנורה מבטח

קצינת וס הון בע"מ. 
  המהנדסים בע"מ.

תקופת במהלך ימה

01.  

התפקיד ש
של  שורהק

סמנכ"ל בכי
על פניות הצ

סמנכ"לית ב

ממונה על 
האכיפה הפ
מבטחים גיו

רות והסתד

הסתיי כהונתם פת

  קר פנים

01.08.2  
28.0  

                     
01.2014.כהונתו ביום 

  שם
  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  

  ,4ירון שחורימר 
  55414403ת.ז.  

26.9.1958  

  , אורית קרמרגב' 
  23045453ת.ז. 

20.7.1968  

   ,רונה לררגב' 
  033727256ת.ז. 

12.02.1977  

שתקופ שאי משרה

  מאיר איליהר 
מב פקידו בחברה:

 024664633 ז.:.
2012: כהונה חילת
2.2013 כהונה: יום

                         
י סיים כ"ה ירון שחורה
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  הצהרת אקטואר ביטוח חיים

  
  הצהרת אקטואר ביטוח חיים - ' נספח א

  זהות האקטואר –' פרק א

להלן בביטוח חיים ' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק במנורה מבטחים נתבקשתי על ידי 
 31ליום  מנורה מבטחים חברה לביטוח) ההפרשות –להלן (עבור הדוחות הכספיים של המבטח 

   .שמפורט להלןכפי  2013דצמבר 
  

אינני בעלת עניין . 2009ממרץ החל אקטוארית ממונה בביטוח חיים של המבטח כאני משמשת 
  .במבטח או בן משפחה של בעל עניין במבטח

  
  היקף חוות הדעת האקטוארית –' ק בפר

 חוות הדעת האקטוארית . 1

. המבטחהסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי , לצורך חישוב ההפרשות של המבטח
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות 

בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני . הכספיים
  .השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות

 
בחנתי . שהתקבלו ממקורות מהימנים אחריםבמידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים 

  .את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם
  

וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי
להנחיות ולכללים המפורטים , וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, נקבעו על ידי

  .להלן 'לפרק ג 1בסעיף 
 

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר 
יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי , הסדרי ביטוח המשנה של המבטח

בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על . המשנה
  .ההפרשות

  
  : הבא ןות דעתי נלקחו בחשבון גם הענייבחו

  
חושבה כחלק היחסי של , ההפרשה שחושבה בגין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מובילה

  .מנורה מבטחים בהפרשה שחושבה על ידי המבטחים המובילים
  

 

  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

 
הן ברמת הברוטו והן , ₪באלפי , מי ההפרשותמפורטים סכו) 'ב12ו' א12טופס (' בנספח ב  .א

 . ברמת השייר
 
בין אם אושרו ובין , תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן(הפרשה לתביעות תלויות  .1

) ע והכנסה למשפחה"אכ, סיעודי: למעט תביעות המשולמות כקצבאות כגון, אם לאו
ת שעליהן המבטח כולל הפרשה לתביעו(וההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן 

  –)טרם קיבל דיווח
Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated and 
Unallocated Loss Adjustment Expenses (Including IBNR)  
 

  –לרבות , הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים בנפרד) עתודה(הפרשה  .2



 

 2

 
 ;בירהצעתודה לתכנית עם   .א

 
הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה   .ב

הפרשה בגין פרמיה : כגון, מיועדת למתן כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר
 ;ברות ביטוח והמשכיות, קבועה

  
, סיעודי: לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון, בתשלום תביעותחלק העתודה בגין  .3

  .הע והכנסה למשפח"אכ
 
  .הפרשה בגין השתתפות ברווחים .4

  
 .השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה .5

  
, )DAC(הפרשה בגין עתודה להשלמה : כגון, הפרשות נוספות לפי הוראות המפקח - אחר  .6

 .השלמת העתודה לפוליסות גמלא
  

  
הן ברמת הברוטו והן , ₪באלפי , השפעת השינויים המפורטים בהמשך על ההפרשות  .ב

 . ברמת השייר
  

 –עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון   .א
אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה , סכום ההתאמה של ההפרשות
 .לבין הנחות בסיס ההפרשה

 
סכום  - עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון   .ב

בשיטות או ברמת , ינויים בהנחותאשר נובע מש, ההתאמה של ההפרשות
  .ומתיקונים אחרים, הפרמיה הצפויה להיגבות

  
 

  חוות הדעת –' פרק ג

  :כי בענף ביטוח חיים תומאשר האני מצהיר
  

להנחיות ולכללים , בהתאם להוראות' הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב .1
  :והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי, המפורטים להלן

  
והתקנות  1981 –א "התשמ, )ביטוח(על שירותים פיננסיים וק הפיקוח הוראות ח  .א

 ;לפיו
  

 ;הוראות והנחיות המפקח על הביטוח  .ב
  

 .כללים אקטוארים מקובלים    .ג
  

הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ', אחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק בל .2
 .וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי, ומספקים

 
לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי , ות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידיההנח .3

 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל, ובהתאם להוראות
  

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי ', ההפרשות המפורטות בפרק ב .4
 .הדוח הכספיכתוקפם ביום , ח חייםהתחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטו
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  הערות והבהרות –' פרק ד

  
  הערות. 1
  

  .לדוחות הכספיים ניהול סיכוניםפירוט סוגי עתודות הביטוח והשיטות לקביעתן מופיעים בביאור 
  

והרכב הנתונים בהם אינו , י הנחיות המפקח על הביטוח"הטבלאות בנספחים להלן נערכו עפ
  . כספיים ובביאורים של החברהוחות הבהכרח תואם להרכב הנתונים המופיע בד

  
הפרשה זאת נרשמת . סעיף הפרשה בגין השתתפות ברווחים מתייחסת לפוליסות קולקטיביות

  .במאזן בסעיף זכאים ולא בעתודות ביטוח חיים
  

לפי שיעורי ריבית עודכנו בעתודה המיוחדת להשלמה בפוליסות קצבה שיעורי הריבית השונים 
  .2013לסוף שנת נכון , שפורסמוחסרות סיכון 

  
) IBNR-כולל תביעות בתשלום ו(אנחנו בודקים את מידת התאמת התביעות התלויות , כבכל שנה

  .מול ההתפתחות בפועל  ועדכנו את גורמי הכפלה
 
  שינויים והתאמות מהותיים. 2

 
החברה מחשבת את העתודה לפוליסות עם קצבה ובודקת את נאותות העתודות ברמת ברוטו 

ל "בנוסף לנ. בית חסרת סיכון והנחות ביטולים והוצאות שמתעדכנות מפעם לפעםושייר לפי רי
קצבאות הלקיחת שיעורי עדכנו את  .2013-1-2חוזר לבהתאם  Kשני ערכי שימוש בלהשנה עברנו 

על העתודה להוצאות גם שינוי בהנחת ההוצאות השפיע . בפוליסות בהתאם לניסיון החברה
כתוצאה מבדיקת התפתחות גדלה העתודה לתביעות  .בהועל העתודה להשלמת קצ עקיפות
גרמו לחסר ביטולים והוצאות , בריביות חסרות סיכוןהשינויים  .באובדן כושר עבודה בתשלום

  .את הרזרבה בהתאם והגדלנו ברמת הברוטו בלבד בענף הסיעודינאותות העתודה 
 
  

  רגינה חייקין                                        2014מרץ  20

  חתימה                                              ם האקטוארש                                                 תאריך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



טופס 12א' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - ברוטו
31/12/2013ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ

1100120021002200310032004000510052006000(באלפי ₪)

מבטיח 
משתתףתשואה

מבטיח 
קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

11000188,0288,6853,1104,42114,45861,7379,64600085,971

2200021,663,6772,229,6221,397,8241,941,15014,588,72334,7624,786880,476584,3581,92748

3,714,1911,946,71601,691,72658,6271,463015,25640301פוליסות שהונפקו עד שנת 221101990א1

9,722,98901,327,76008,322,9322,082064,6535,56200פוליסות שהונפקו בין השנים 221201991-2003א2

6,086,384008865,857,64120,8480207,008001פוליסות שהונפקו לאחר שנת 221302004א3

19,523,5641,946,7161,327,7601,692,61114,239,20024,3920286,9165,96502סה"כ  (2א1 עד 2א3)22140א4

22200557,661000010,3704,18558,121483,6961,24445ב

330001,158,386252,92160,019124,474140,95100526,29853,0396830

440009,742000006029,140000

41,659000000041,65900השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה55000

00000000000

66000372,66629,98410,045124,065208,572000000

7700000000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)

800000000000א

39,7632,3374,17915,8333,42400-966-64,615440-שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

שם האקטואר 1 :תפקיד 20/03/2013:1תאריך :

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

סה"כ
חסכון וסיכון מוות (קלאסי, 

מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 
החיסכון בפוליסות 

סיעודי(עדיף, מסלול)

כיסויים 
אחרים 1)

תביעות תלויות

עתודה (סה"כ שורות 2א1 עד 6)
 פוליסות הכוללות מרכיב 

חסכון (לרבות נספחים) 
לפי מועד הנפקת 

הפוליסה:

סיכון מוות טהור או 
מרכיב סיכון מוות 

אכ"עבפוליסה

רגינה חייקיןאקטוארית ממונה

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

אחר

עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת 
ההפרשות בגין עסקים 

קיימים



חזרה

טופס 12ב' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - בשייר
31/12/2013ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ

(באלפי ₪)

מבטיח 
משתתףתשואה

מבטיח 
קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1157,3937,9532,8164,42114,45850,5639,55700067,626

221,328,7362,229,4951,397,7371,941,04014,588,17634,7624,786782,486348,2801,92748

3,713,4101,946,58901,691,61558,6231,463014,87624301פוליסות שהונפקו עד שנת 21990א1

9,713,78001,327,67308,322,3892,082059,2402,39700פוליסות שהונפקו בין השנים 21991-2003א2

6,082,185008865,857,64120,8480202,809001פוליסות שהונפקו לאחר שנת 22004א3

19,509,3751,946,5891,327,6731,692,50114,238,65324,3920276,9252,64002סה"כ  (2א1 עד 2א3)2א4

2394,385000010,3704,18552,308326,2331,24445ב

31,042,568252,92160,019124,474140,95100444,11419,4066830

49,742000006029,140000

00000000000השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

00000000000

6372,66629,98410,045124,065208,572000000

700000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)
800000000000א

22,8952,3374,17915,8333,42400-2,656-266440שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

חסכון וסיכון מוות (קלאסי, סה"כ
מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 
החיסכון בפוליסות (עדיף, 

מסלול)

סיכון מוות טהור או 
מרכיב סיכון מוות 

בפוליסה
אכ"ע

סיעודי

כיסויים 
אחרים 1)

אחר

עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת 
ההפרשות בגין עסקים 

קיימים

תביעות תלויות

עתודה (סה"כ שורות 2א1 עד 6)
 פוליסות הכוללות מרכיב 

חסכון (לרבות נספחים) 
לפי מועד הנפקת 

הפוליסה:

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים



 



 
  

  הצהרת אקטואר ביטוח כללי
  

  זהות האקטואר –' פרק א

להלן בענפי ' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק במ "בענתבקשתי על ידי מנורה מבטחים ביטוח 

ליום  מ"בע מנורה מבטחים ביטוח) ההפרשות –להלן (ביטוח כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח 

  . כפי שמפורט להלן 2013 דצמבר 31

  ). להלן המבטח(מ "ובדת שכירה של מנורה מבטחים ביטוח בעאני ע

  .01.09.2013מינוי לתפקיד מיום 

  היקף חוות הדעת האקטוארית –' פרק ב

  היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

. הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח, לצורך חישוב ההפרשות של המבטח  .א

מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה 

בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים . הכספיים

 .לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות

. במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים  .ב

 .תאמת הנתונים והרלוונטיות שלהםבחנתי את מידת ה

המפורטות וכן השיטות להערכת ההפרשות , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי  .ג

להנחיות , וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, נקבעו על ידילהלן  2בסעיף 

 .להלן' לפרק ג 1ולכללים המפורטים בסעיף 

ם המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמי  .ד

יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של , הסדרי ביטוח המשנה של המבטח

בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח . מבטחי המשנה

 .המשנה על ההפרשות

  : בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים  .ה

נעשתה תוך התבססות על חישוב , ")הפול("ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי  )1

  ".פול"י ה"שנעשה ע

ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל בוצעה על  )2

  . ניסיון של חלקנו בעסקים אלההלפי , ידי

חתת סך ההפרשה לא בוצעה הפחתה בגין העדר מתאם בין הענפים השונים לצורך הפ )3

 . הכוללת עבור כל הענפים הכלולים בהערכתי 

 



 
 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

  : להלן הערכת סכום העתודות  .א

 2013בדצמבר  31ליום 
 ₪ באלפי 

 שייר  ברוטו   
  תביעות תלויות 

 : ענפים סטטיסטיים )א) 1

 רכב חובה 
          
1,295,650  

             
1,221,436  

 אחריות מעבידים
             
238,163  

                
190,578  

 צד שלישי 
             
151,860  

                
123,113  

 רכב רכוש
             
119,853  

                  
86,568  

 ביטוח הנדסי 
               
69,420  

                  
14,587  

 למעט נושאי משרה ודירקטורים  -אחריות מקצועית 
               
62,150  

                  
47,058  

 כלי שייט ומטענים בהובלה 
               
39,133  

                       
840  

 למעט יהלומים  -אובדן רכוש 
               
37,628  

                    
3,177  

 אחריות מוצר 
               
34,588  

                  
27,390  

 מקיף דירות 
               
30,122  

                  
13,968  

  בנקים למשכנתאות 
                 
2,873  

                    
1,437  

 מקיף בתי עסק
                 
1,301  

                    
2,200  

  כ ענפים סטטיסטיים "סה
          
2,082,741  

             
1,732,352  

   1כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים"סה )ב) 1
          
2,135,302  

             
1,733,007  

   2הוצאות עקיפות )2
               
81,455  

                  
81,455  

  פרמיה בחסר   )3

    -                             -                       רכב חובה 

    -                       רכב רכוש 
                    
2,844  

    -                             -                       מקיף דירות

בויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח כ התחיי"סה
הכלולים במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי הערכה 

 אקטוארית 
          
2,216,757  

             
1,817,306  

                                            
  שפטיותמסיכונים מיוחדים והוצאות , כלי טיס, יהלומים –ענפים שאינם סטטיסטיים  1
  . לא מסולקות בחברה אלההתביעות בענפים , כלי שייט וכלי טייס, יהלומים :נף אחריות נושאי משרה ודירקטורים וענפיםמעט על 2

 



 
  חוות הדעת –' פרק ג

, )ענפי ביטוח(כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח , בענפים הבאיםכי  תומאשר האני מצהיר
  : 1985 –ה "התשמ

 )7)(א(1סעיף  –ביטוח מפני אחריות מעבידים   .א
סעיף  1970-ל"התש, )נוסח חדש(ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי   .ב

 ) 8)(א(1
 )9)(א(1סעיף  –) עצמי וצד שלישי(רכוש  –ביטוח רכב מנועי   .ג
 )12)(א(1סעיף  –ביטוח מקיף לדירות ובתי עסק   .ד
 )14)(א(1סעיף  –ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי   .ה
 )15)(א(1סעיף  –ביטוח מפני אבדן רכוש   .ו
 )17)(א(1סעיף  –למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות , ביטוח חקלאי  .ז
 )18)(א(1סעיף  –ביטוח הנדסי   .ח
 )22)(א(1סעיף  –ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים   .ט
  ) 25)(א(1סעיף  –ביטוח מפני סיכונים אחרים   .י

  

להנחיות ולכללים , בהתאם להוראות' ת בפרק בהערכתי את הפרשות המבטח המפורטו . 1

  :והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי, המפורטים להלן

  ;והתקנות לפיו 1981 –א "התשמ, הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח  .א
  ;הוראות והנחיות המפקח על הביטוח  .ב
 .כללים אקטוארים מקובלים  .ג
  

מסקנה כי הנתונים סבירים הגעתי לידי ', לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב . 2

  . וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי, ומספקים

לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי , ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי . 3

 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל, ובהתאם להוראות

, חובה רכב(בגין הענפים הסטטיסטיים , )א)1.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב . 4

מקיף , אובדן רכוש למעט יהלומים, אחריות כלפי צד שלישי רכב רכוש, אחריות מעבידים

אחריות נושאי אחריות מקצועית למעט  ,הנדסיביטוח , בתי עסק ,בנקים למשכנתאות, דירות

מהוות לפי מיטב ידיעתי ) ומטענים בהובלה כלי שיט ,אחריות המוצר ,משרה ודירקטורים

המוגדרות , למת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויותוהערכתי רזרבה הו

 .כתוקפם ביום הדוח הכספי, בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד, לעיל

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה , )ב)1.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב . 5

יסטיים והלא הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטט

  .כתוקפם ביום הדוח הכספי, סטטיסטיים במקובץ

מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת , 2.א.2סעיף ' ההפרשה המפורטת בפרק ב . 6

, עבור כל שנות החיתום לכיסוי התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות

  .כתוקפם ביום הדוח הכספי

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת , 3.א.2סעיף ' בההפרשות המפורטות בפרק  . 7

, בענפים שפורטו) ככל שקיימת פרמיה בחסר(לכיסוי התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר 

 .כתוקפם ביום הדוח הכספי

  



 
  

  הערות והבהרות –' פרק ד

טית מובנית העתודה הנקובה נגזרה מנתוני תביעות ומהערכה אקטוארית שבהם אי ודאות סטטיס .1

מצביעות על כך שסכום  ,כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימותגם . לעלות סך התביעות

להיות  עלולהרי הסכום הממשי שיידרש ליישוב התביעות התלויות , העתודה הנקוב הינו סביר

בגורמים  ,בנוסף יתכנו שינויים בסיכונים. שונה באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב

עלות התביעות , לכן .אשר לא ניתן לחזותם מראש ,בפסיקות ותקדימים בבתי משפט ,םסביבתיי

   .  בפועל יכולה להיות גבוהה או נמוכה יותר

חוות דעת  ,)2007-1-4חוזר (כהגדרתם בחוזר המפקח  ,ענפים שאינם סטטיסטייםעבור  .2

, במקובץ) יסטייםסטטיסטיים ושאינם סטט(על סך ההפרשות בגין כל הענפים  ניתנת אקטוארית

  .וזאת מפאת רמת אי ודאות גבוהה

, CLAIMS MADEהינן על בסיס  אחריות המוצראחריות מקצועית והפוליסות בענפים מאחר ש .3

 .בגינן IBNRלא הופרש 

הערכה אקטוארית ערבויות לא נעשתה ענף ו ודירקטוריםאחריות נושאי משרה  ,הבאיםבענפים  .4

 .אקטוארימודל  ביסוסל םמתאי והניסיון אינומאחר 
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  הצהרת אקטואר ביטוח בריאות

  זהות האקטואר –' פרק א

להלן בביטוח בריאות עבור ' נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב
כפי  2013בדצמבר  31מנורה מבטחים חברה לביטוח ליום ) ההפרשות –להלן (הדוחות הכספיים של המבטח 

  . שמפורט להלן

למיטב ידיעתי אין לי קשרים . 2001משנת מנורה מבטחים ומשמש כאקטואר הראשי  הנני שכיר של חברת
ולא עם חברה הקשורה למבטח או , עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח

  .גורם אחר המספק שירותים למבטח

  היקף חוות הדעת האקטוארית –' פרק ב

  נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

. הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח, לצורך חישוב ההפרשות של המבטח  .א
בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות 

בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני . הכספיים
  .דוח ולנתוני השנים הקודמותהשנה אליה מתייחס ה

בחנתי . במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים  .ב
  .את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם

וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי  .ג
להנחיות ולכללים המפורטים , וזאת בכפוף להוראות, קצועילפי מיטב שיפוטי המ, נקבעו על ידי

 .להלן' לפרק ג 1בסעיף 
לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר   .ד

יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי , הסדרי ביטוח המשנה של המבטח
שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על בחנתי על סמך המידע . המשנה

  .ההפרשות
  : בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים  .ה

אשר הוערכו על ידי , מ"חברה לביטוח בע. איי.די.ישיר איימהפרשות בגין עסקים נכנסים  )1
הביטוח  כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי" עסקים נכנסים", לעניין זה. אקטואר חברה זו

  .1984 - ה"התשמ, )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(
אין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה  -ביטוחים משותפים בהם אין החברה מובילה  )2

  .מבטחת מובילה בענפים שהוערכו
 

  ₪ באלפי  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 2
  

 פוליסות קבוצתיות פוליסות פרט :תת הענף

 שייר ברוטו שייר ברוטו 
     

 הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן. 1.א
     

      :עסקים  המדווחים בביטוח חיים
  0 0 124 329 הוצאות רפואיות
 312 312 8,367 22,451 מחלות קשות
 0 0  1,966 2,621 תאונות אישיות

 312 312 10,457 25,401 כ"סה
  

     :עסקים  המדווחים בביטוח כללי
 5,905 5,990 14,649 34,984 הוצאות רפואיות

 2,305 2,305 55 55 שיניים
 0 0  0 0 עובדים זרים
 כלול בפרט כלול בפרט 1,027 10,172 תאונות אישיות
 כלול בפרט כלול בפרט 421 450 ל"נסיעות לחו
  1,650  1,650  0  0  דמי מחלה

 9,860 9,945 16,152 45,661  כ"סה



  

  

  
          

  ההפרשה להוצאות עקיפות לישוב התביעות. 2.א
      

     :עסקים  המדווחים בביטוח חיים
 0 0 29 29 הוצאות רפואיות
 1 1 97 97 מחלות קשות
 0 0 100 100 תאונות אישיות

 1 1 226 226 כ"סה
  

         :עסקים  המדווחים בביטוח כללי
 362 362 2,615 2,615 אות רפואיותהוצ

 312 312 5 5 שיניים
 0 0 0 0 עובדים זרים
 כלול בפרט כלול בפרט 289 289 תאונות אישיות
 כלול בפרט  כלול בפרט 10 10 ל"נסיעות לחו
  109  109  0  0  דמי מחלה

 783 783 2,919 2,919 כ"סה

          
  )ntract ReserveCo(ההפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח . 3.א

          
        :עסקים  המדווחים בביטוח חיים

 0 0 36,024 36,024 הוצאות רפואיות
 95 95 18,883 18,883  מחלות קשות
 0 0 5,037 5,037 תאונות אישיות

 95 95 59,944 59,944 כ"סה
  

       :עסקים  המדווחים בביטוח כללי
 2,052 2,052 39,614 131,170 הוצאות רפואיות

 4,803 4,803 0 0 שיניים
 0  0 251 251 עובדים זרים
 0 0 0 0 תאונות אישיות
 0 0 0 0  נסיעות לחול
  0  0  0  0  דמי מחלה

 6,855 6,855 39,865 131,421  כ"סה
 

          
  ההפרשה בגין השתתפות ברווחים . 4.א

          
    :עסקים  המדווחים בביטוח חיים

 208 208 0 0 מחלות קשות

 208 208 0 0 כ"סה
  

      :עסקים  המדווחים בביטוח כללי
 0 0 0  0 הוצאות רפואיות

 0 0 0 0 שיניים 
 0  0  0  0  עובדים זרים
 0 0 0 0 תאונות אישיות
 0 0 0 0  ל"נסיעות לחו
 950  950  0  0  דמי מחלה

 950 950 0 0 כ"סה



  

  

  
   :י ההפרשותפירוט השפעת השינויים המפורטים להלן על סכומ

  
  חוות הדעת –' פרק ג

  :הבריאות הבאים  בתת ענפיאני מצהיר ומאשר כי 

 .הוצאות רפואיות   .א
 .מחלות קשות    .ב
 .שיניים   .ג
 .תאונות אישיות  .ד
  .ל"נסיעות לחו  .ה

  
להנחיות ולכלים המפורטים , תאם להוראותהב' הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב .1

  :ספיח הכ"והכל כתוקפם ביום הדו, להלן
  ;והתקנות לפיו 1981 -א"התשמ, הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח. א
 ;הוראות המפקח על הביטוח. ב
 .כללים אקטואריים מקובלים. ג

וכי , הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים', שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק בלאחר  .2
  .ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי

לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם , ות להערכת ההפרשות נקבעו על ידיוהשיטההנחות  .3
 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל, להוראות

מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות ', ההפרשות המפורטות בפרק ב .4
כתוקפם , יאות שפורטו לעילענפי הבר תתהמבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים ל

 .הכספי ביום הדוח
  

  הערות והבהרות –' פרק ד

  הערות. 1
  

ומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים א .1
גם כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום העתודה . מותנים

להיות שונה  לולע מלא את ההתחייבויותי שיידרש להרי הסכום הממש, הנקוב הינו סביר
  .באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב

 
 . בענף עובדים זרים קיים הסדר קפטיציה ולכן אין תביעות תלויות .2

  
, ל"להפריד בין הקולקטיבים לפוליסות הפרט בענפי תאונות אישיות ונסיעות לחוניתן היה לא  .3

 .יסות הפרטבעמודת פול ונכלללפיכך הנתונים ו
  

בהתאם הביטוח  ח זה מתייחס לענפי"דו , החברה מדווחת על מגזר בריאות בנפרדלמרות ש .4
 .2005-10מספר , אקטוארית בביטוח בריאות הערכהבחוזר   להנחיות הפיקוח

  
לירידה ברזרבה לפרמיה  השינוי גרם. סת ההוצאות של החברההשנה חל שינוי במודל העמ .5

 2.5-ש וגרמה לעליה ברזרבה בענף השיניים בכ"מל 20.1- פרט בכ בחסר בענף הוצאות רפואיות
 .ש"מל
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