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 2102, סמר 23

 

 מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
 

 363-מגדל רשמה רווח כולל לאחר מס של כ

 2106של  הרביעימיליון ש"ח ברבעון 

 ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליון  212-כולל לאחר מס של כ רווחזאת לעומת 

כולה  2106ובשנת  2106של  ברבעון הרביעי

 ודמי הגמולים פרמיותשל הצמיחה ה המשיכה מגמת

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פרסמה היום 

 שנת של הרביעי'( את דוחותיה הכספיים לרבעון ה)

 .2106שנת ול 2106

 להלן עיקרי התוצאות:

רווחבגידול* הסתכםאשר6102שלשנתהרביעיהכולללאחרמסברבעון
חברבעוןהמקביל"מיליוןש612-כשללעומתסךח,"שמיליון323-כשלבסך

אשתקד

 ברבעון *הרווחהכולל הושפע עלייהבעקבותבביטוחחייםבהפרשותמקיטון
הסיכון חסרת הריבית עקום מימוששל הנחות עדכון בשל בחלקו קוזז אשר

מס(לאחר"ח)שמיליון125-כשלבסךכולל,גמלה

מהתשואותשהושגועלידיהקבוצהבשווקיההוןהושפעותוצאותהרבעון,מנגד
.אשרהיונמוכותמהתשואותשהושגוברבעוןהמקבילאשתקד

ש"חלעומתמיליון026-שלכבסךכולל)לאחרמס(רווחרשםנ,6102שנתב*
382-כשלבסךהפרשותמהרווחהכוללהושפעמיליוןש"חאשתקד.051-כ

כןובגיןירידתעקוםהריביתבביטוחחייםובביטוחכללימס(אחרימיליוןש"ח)
.המלצותוועדתוינוגרדלבהמשך
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כולה  2106ובשנת  2106של  הרביעיברבעון 

ודמי  פרמיותהשל צמיחה ה המשיכה מגמת

 :הגמולים

 
* הסתכם ברוטו שהורווחו הפרמיות סכום הבריאות, ביטוח ברבעוןבתחום

הרבעוןלעומת05%-מיליוןש"ח,גידולשלכ313-כסךשלבשלהשנההרביעי
המקבילאשתקד

מיליון0,022-סכוםהפרמיותשהורווחוברוטוהסתכםבסךשלכ6102בשנת
 לעומתאשתקד05%-ש"ח,גידולשלכ

 
שלהשנההרביעיברבעוןבתחוםביטוחכללי,סכוםהפרמיותברוטוהסתכם*
.המקבילאשתקדהרבעוןלעומת62%-כמיליוןש"ח,גידולשל 203-כסךשלב

ביטוחרכבלעובדי מגדלביטוחבמכרז מזכייתהשל בעיקרו, הושפע, הגידול
.6102המדינהאשרנכנסלתוקףבסוףשנת

 כסכום6102בשנת של בסך הסתכם ברוטו ש"ח,6,660-הפרמיות מיליון
לעומתאשתקד03%-גידולשלכ

 
סךבשלהשנההרביעיברבעוןבקרנותהפנסיה,סכוםדמיהגמוליםהסתכם*

.המקבילאשתקדהרבעוןלעומת3%-גידולשלכ ש"ח,מיליון0,281-כשל
מיליוןש"ח,גידול2,683-סכוםדמיהגמוליםהסתכםבסךשלכ6102בשנת
.לעומתאשתקד3%-שלכ

 
חיים,* בביטוח הפרמיות ברוטוהשוטפותסכום חוזישהורווחו )לרבות

,השקעה( הסתכם השנההרביעיברבעון בשל של 0,820-כסך ש"ח,מיליון
המקבילאשתקד.הרבעוןלעומת01%-גידולשלכ

בהתאםלתיקוןמס'לחסכוןהפנסיוניריההפקדותבשיעומעלייההושפעהגידול
02. 

שהורווחוברוטו)לרבותחוזיהשקעה(השוטפותסכוםהפרמיות6102בשנת
.אשתקדלעומת6%-כשלגידול,ש"חמיליון2,012-הסתכםבסךשלכ


* הקבוצה של המנוהלים הנכסים סך כע30.06.6102ליום על 225 -מד

ליוםסךהנכסיםהמנוהליםשלהקבוצהלעומת5%-גידולשלכש"ח,מיליארד
30.06.6105


החברה(* של המניות לבעלי )המיוחס אחזקות מגדל של העצמי  ההון

ח"מיליארדש5.6-עמדעלכ  31.12.2016ליום

עודףההוןשלמגדלביטוח)עפ"יהתקנותהקיימות(מעללהוןהנדרש*

.ח"שמיליארד 3.2-עמדעלכ30.06.6102ליום
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עדתהכספיםשלהכנסתהוראותולוווהועברמופורס6102בחודשפברואר*
,ותכוללהמעודכנות.ההוראותSolvency IIליישוםמשטרכושרפירעוןמבוסס

.ביןהיתר,הוראותמעברליישום
בהוראותהמעודכנותכפישנכללוSCR-בהתחשבבהוראותהמעברלעמידהב

הכספים לוועדת שהוגשו תרגיל תוצאות סמך ליתרותIQIS5ועל שמתייחס
-מה21%-ביחסל,למגדלביטוחאיןחוסרבהון)קרי6105בדצמבר30ליום
SCR)חתידרשלהשליםאתההוןהנדרשהעולהמהתרגילעדל.מגדלביטו-
.6160בדצמבר30,בהדרגהעדליוםSCR-מה011%


 

 מנכ"ל אליהו, ביטוח"מגדל"עופר "תוצאות העוצמות6102: על מעידות
והחוזקותשלקבוצתמגדל.למרותתנאיהשוקהמאתגריםבמיוחדעבורמגדל

 השנהבמחצית של נאההראשונה עסקית צמיחה לרשום הקבוצה הצליחה ,
ולהרחיב והבריאות, הביטוחהכללי תחומי בדגשעל פעילותה, בתחומי מאוד

על המנוהלים הנכסים סך את ופיננסים-משמעותית ביטוח כקבוצת ידה.
המציאות מול אל העסקיים ביעדיה לעמוד ותחתור מגדל תמשיך מובילה,

 המשך תוך תמהילפעילותהרחבתהמשתנה, התאמת רווחיים, בתחומים ה
בסיסההוןשלה".חיזוקהשקעותיהו

 
 

2016לשנת  רביעיפירוט אודות תוצאות פעילות רבעון 


בסךכוללרווחלעומתמיליוןש"ח323-כבסךנרשםרווחכולל"(המדווח הרבעוןשלהשנה)"הרביעיברבעון
ברבעוןהמקבילאשתקד.מיליוןש"ח612-שלכ


הרווח הושפע המדווח ברבעון מהקטנתהכולל הפרשותהבעיקרו המיוחדות חיים עקוםעליתבשלבביטוח

הנחותמימושגמלה(הסיכוןחסרתהריבית עדכון בשל בחלקו קוזז מעלייהנכרת,)אשר וכן להלן, כמתואר
בוצהבשווקיההוןעלרקעלכך,הרווחהושפעמהתשואותשהושגועלידיהקבנוסףברווחמסיכוןבביטוחחיים.

שקוזזהבחלקהבשלירידהבשעריאגרותהחוב,אשרהיונמוכותמהתשואותשהושגועלייהבשעריהמניות
.ברבעוןהמקבילאשתקד


מיליוןש"ח,363-כבסךהמיוחדותההפרשותלהקטנתגרמה,עלייתעקוםהריביתחסרתהסיכוןחייםבביטוח
 82-כמזה: 652-וכהעתודההמשלימהלגמלאותבגיןמסלפני"חשמיליון בחינתשמיליון מסבגין "חלפני

בשלעדכוןהנחותעיקרלפנימסבח"שמיליון068-כבהפרשהבסךגידולחל,מנגד(.LATנאותותהעתודות)
סמלפני"חשמיליון035-כשלבסךאלהבהפרשותנטוקיטוןחלהרביעיהרבעוןשלבסיכומוגמלה.מימוש

(.מסלאחר"חשמיליון065-)כ


מיליון66-כשלבסךההפרשותבענפירכבחובהוחבויותאתהמדווחברבעוןהחברההגדילהכללי,בביטוח
חבעיקרבשלעדכוןשיעורריביתההיווןבעקבותפרסוםתקנותהביטוחהלאומי."ש


ה הרווח אשתקד המקביל ברבעון זאת, וקוזזכולללעומת לעיל, כאמור מהשקעות, נכרים מרווחים הושפע
מיליון33-מיליוןש"חלפנימס)כ068-בחלקובשלגידולבעתודההמשלימהלגמלאותבביטוחחייםבסךשלכ

.ש"חלאחרמס(


מהשקעותרווחיםנרשמוהמדווחברבעון
1
-כשלסךמיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותב0,330-כשלבסך

שמיליון6,126 המקבילאשתקד. רווחיםמהשקעותנרשמוטווחארוךוחסכוןחייםביטוחבתחום"חברבעון
אשתקד,המקבילברבעון"חשמיליון0,833-מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ0,823-בסךשלכ

-לעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכמיליוןש"ח0-בסכוםנמוךממהשקעותרווחיםנרשמוכלליבתחוםביטוח
מיליון33-כשלובתחוםביטוחבריאותנרשמורווחיםמהשקעותבסך,מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד28

מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד.68-ש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ

                                                 
1
)הפסדים(מהשקעותנטווהכנסותמימון,חלקהחברהבתוצאותנטושלהרווחים)הפסדים(מהשקעותכולליםרווחים

 .חברותכלולותוכןרווח)הפסד(כוללאחרלפנימיסים
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ותועלכןההשפעההעיקריתעלתוצאותלעתודותהביטוחיותנזקפמהשקעותמההכנסותניכרחלקלצייןכייש

הזקיפההאמורהלעתודותהביטוחיות.לאחרהחברההינהבמרווחהפיננסיהנוצר


המבטיחותהפוליסותכנגדהעומדותמהשקעותהכוללהפיננסיבמרווחחלהירידה,לעילהאמורמןכתוצאה
אשתקדהמקבילהרבעוןלעומתחייםבביטוחתשואה קיטוןבשל, בהשקעותהריאליותבתשואות שהושגו
מיועדותחובאגרותשאינן בנוסף, . ירידה בחלה הכנסות מתחוהריאליות םמהשקעות וביטוחכלליביטוח

בשווקיהקבוצהידיעלשהושגויותרנמוכותתשואותבשלמהשקעותהעומדותכנגדההון,ובהכנסותבריאות
.אשתקדהמקבילהרבעוןלעומתהמדווחברבעוןההון


,6116ששווקועדשנתחייםבביטוחבפוליסותהמשתתפותברווחיםהמשתניםהניהולדמיהמדווח,ברבעון

.אשתקדהמקבילברבעוןמסלפני"חשמיליון666-כלעומת,מסלפני"חשמיליון189-כשלבסךהסתכמו


ברבעון חלה בירידההמדווח שהסתכמה לצרכן המחירים ,1.3%-במדד ירידהלעומת ברבעון1.2%של
לשינוייםבאינפלציההשפעהעלההכנסותמהשקעותבגיןהנכסיםהצמודיםלמדדיצויןכי,המקבילאשתקד.

 כמו.הנוסטרובתיקי ההתחייבויות התאמת על השפעה לאינפלציה הפיננסיותהביטוחיותכן, וההתחייבויות
עדהצמודותלמדד,והשפעהעלדמיהניהולהמשתנים אשרנגביםבפוליסותהמשתתפותברווחיםשהונפקו

בעקבותההשפעהעלהתשואההריאליתהמושגתבפוליסותאלו.6116שנת


בביטוח ברבעוןחייםחלה נכרתהמדווחעלייה מקיטוןנבעהבעיקרהאשרברווחמסיכון ומעדכוןבתביעות
היקףהתשלומיםהשוטפיםהמשפיעעלחישובעתודותא אשרבעקבותיוקטנויכושרעבודהבתשלוםאומדן

מיליון21-כשלמיליוןש"ח,זאתלעומתהגדלתההפרשהלאובדןכושרעבודהבסך28-בסךשלכהעתודות
החברהבנושאהתמשכותתביעותבענףשלהתבססהעלמחקראשרלפנימסברבעוןהמקבילאשתקד,ח"ש

הנחת על עבודההמשפיע כושר למבוטחתביעההעלותאובדן בנוסף. חל ברבעון, בהכנסותגידולהמדווח
.המנוהליםגידולבהיקףהנכסיםבעקבותתפותברווחיםתבפוליסותהמשהקבועיםהניהולמדמי


בפרמיות השקעה, חוזי בגין תקבולים לרבות חיים, בביטוח עלייה .אשתקדהמקבילהרבעוןלעומתחלה
02'מסלתיקוןבהתאםפנסיונילחיסכוןגידולשנבעבעיקרומעלייהבשיעוריההפקדותחלותהשוטפבפרמיות

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק גמל)קופות "(06' מס תיקון)"6102-"והתשע(, מנגד, החדבפרמיות.
.אשתקדהמקבילהרבעוןלעומתקיטוןחלהשקעהחוזיבגיןפעמייםהחדובתקבוליםביטוחחוזיבגיןפעמיות


הסךב )ללא החדשות הגדלותמכירות בתחום( ארוך לטווח וחיסכון חיים ביטוח עלייה הרבעוןחלה לעומת

,כאשרבמכירותתכניותביטוחהחייםחלהעליהנכרתומנגדבמכירותהפנסיהחלהירידה.המקבילאשתקד


משחיקהבשיעורדמיהניהולהממוצעיםוכןמרישוםהושפעהאשרבתוצאותהרעההפנסיהוהגמלחלהבענפי
כמוניטיןהפרשהלירידתערך ש"חלעומת60-המיוחסלגמלבסךשל 03-כשלבסךהפרשהרישוםמיליון

אשתקדהמקבילברבעוןח"שמיליון בנוסף. התגברהלכך, מוסדייםלגופיםנטוהכספיםהעברותמגמת
.אשתקדהמקבילרבעוןהלעומת,אחרים


בעיקרוהתבטאלעומתהרבעוןהמקבילאשתקדאשרבתוצאותהחיתומיותשיפורחלביטוחהבריאות,בתחום
בתביעות.קיטוןבשלביטוחתאונותאישיותוביטוחיקולקטיבים,ביטוחסיעודיבענפי


וללאעדכוןהעתודותבעקבותפרסום,בתוצאותהחיתומיות)ללארווחיהשקעהריאלייםהכלליהביטוחבתחום

תקנותהביטוחהלאומי שיפורומנגד,חובהרכבבענףירידהחלה( רכברכושוענפי.החבויותבענפי בענפי
רכושאחריםהתוצאותהחיתומיותנותרוברמהדומהלרבעוןהמקבילאשתקד.


מירידהברווחבעיקרונבעאשתקדילהמקברבעוןלעומתהכוללהצמצוםברווחה,הפיננסייםהשירותיםבתחום

 להשקעותהבנקאותפעילותשל ביצועהפחתתמוניטין קוזזהבחלקהבשל אשר קרנותלפעילותהמיוחסת,
.ברבעוןהמקבילאשתקדקבוצהבהנאמנות


,בשלעדכוןיתרותהמיסיםהנדחיםבחברותמיליוןש"ח30-בסךשלכהכוללברווחגידולחלברבעוןהמדווח

לשיעורשלו6102החלמינואר66%-ל65%-מהורדתשיעורמסהחברותבעקבותהחברה,שלהמוחזקות
בינואר63% ואילך6108החל כניסתו עם ליישוםההתייעלותחוקשללתוקף, חקיקה )תיקוני הכלכלית

.6102בינואר0-ב6102-(,התשע״ז6108ו־6102המדיניותהכלכליתלשנותהתקציב
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 2016שנת בפעילות הפירוט אודות תוצאות 
 

051-מיליוןש"חלעומתרווחכוללבסךכ026-כבסךשלבקבוצהכוללרווחנרשם"(הדוחשנת )"6102בשנת
-חלפנימס)כ"מיליוןש216-.הרווחהכוללהושפעבעיקרומהפרשותמיוחדותבסךכ6105מיליוןש"חבשנת

שרשמההחברהבביטוחחייםובביטוחכלליכמפורטלהלן.ההפרשותכאמורהיוחלאחרמס("מיליוןש382
מיליוןש"ח323-שהסתכמובסךכ6105גבוהותמההפרשותהמיוחדותשרשמההחברהבביטוחחייםבשנת

מיליוןש"חלפני622-שהסתכמובסךשלכ6106מיליוןש"חלאחרמס(ומההפרשותבשנת662-לפנימס)כ
מיליוןש"חלאחרמס(.בנוסףלכך,בשנתהדוחחלהעלייהניכרתברווחמסיכוןוכןנרשמוהכנסות631-מס)כ

מעלייתשעריםבשווקיההון,בעיקרבמדדיהמניות,אךבסיכומהשלשנתהדוחחלקיטוןברווחיםמהשקעות
.6105שלהחברהלעומתשנת


,שנבעבעיקרו6106לעומתשנת6105כרברווחבשנת,חללאחרקיטוןני6102הגידולכאמורברווחבשנת

בשלירידהניכרתבתשואותשהושגועלידיהקבוצהבשווקיההון.


-שלכבסךהמיוחדותהפרשותהגרמהלהגדלת6102בשנתעקוםהריביתחסרתהסיכוןירידת,חייםבביטוח
בסיכומהשלשנת.בשלעדכוןהנחותגמלהמיליוןש"ח2-מיליוןש"ח.מנגד,חלקיטוןבהפרשהבסךכ632

מיליוןש"חלאחרמס(.לעומת622-מיליוןש"חלפנימס)כ630-הדוחחלגידולנטובהפרשותאלהבסךשלכ
622-כשלבסךגידול6106ובשנתמסלפניח"שמיליון323-כשלבסךבהפרשהגידולחל6105זאת,בשנת

.מסלפניח"שמיליון


,לפיהן,ביןהיתר,לאומיביטוחתקנות,עדכנההחברהאתאומדניהבגיןהשפעתפרסוםהכלליהביטוחבתחום
קצבהשנתית היוון שיעורריביתההיוון3%במקום6%-להוקטןשיעורהריביתלצורך לעדכון ונקבעמנגנון

6-אחתל שנים, רכבחובהוחבויות, שלהראשוןברבעוןרבעיקובהתאםלכךהגדילהאתההפרשותבענפי
עקוםהריביתהביאהירידת.מיליוןש"חלאחרמס(013-ש"חבשיירלפנימס)כמיליוני021-,בסךשלכהשנה

"חלאחרשמיליון8-כ)מסלפנימיליוןש"ח03-כשלבביטוחהכלליבסךהביטוחיותההתחייבויותגםלהגדלת
וחכלליעלפיעקרונותהנוהגהמיטבי.בביטההתחייבויותמחושבותשבהםבענפיםרקמס(


מהשקעותרווחיםנרשמו6102בשנת

2
כ ש"חלעומתרווחיםמהשקעותב6,832-בסךשל -כשלסךמיליון

-כשלבסךמהשקעותרווחיםנרשמוטווחארוךוחסכוןחייםביטוחבתחום.6105בשנת"חשמיליון3,663
,בתחוםביטוחכללי6105בשנתמיליוןש"ח6,322-מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ6,536

בשנתמיליוןש"ח060-מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ32-נרשמורווחיםמהשקעותבסךשלכ
וחיםמהשקעותבסךמיליוןש"חלעומתרו32-,ובתחוםביטוחבריאותנרשמורווחיםמהשקעותבסךכ6105
.6105בשנתמיליוןש"ח21-שלכ


ירידהחייםבביטוחתשואההמבטיחותהפוליסותכנגדהעומדותמהשקעותהכוללהפיננסיבמרווח חלה

חלהבנוסף,.מיועדותחובאגרותשאינןשהושגובהשקעותהריאליותבתשואותקיטוןבשל6105לעומתשנת
בשלהשקעותהעומדותכנגדההוןבהכנסותמוירידהכלליביטוחםהשקעותמתחוהריאליותמירידהבהכנסות

לעומתשנת הקבוצהבשווקיההון עלידי .הירידההאמורהחלהלאחרירידה6105קיטוןבתשואותשהושגו
.6106לעומתשנת6105במרווחהפיננסיהכוללובהכנסותמהשקעותהעומדותכנגדההוןבשנת


ששווקועדחייםבביטוחבפוליסותהמשתתפותברווחיםהמשתניםהניהולדמיבחלגידול6102מנגד,בשנת

,6105(בשנתמסלפני)"חשמיליון636-כלעומת(מסלפני)"חשמיליון331-בכהסתכמואשר,6116שנת
ידיהחברה.בההושגותשואותגבוהותיותרעל6106מיליוןש"ח)לפנימס(בשנת386-וזאתלעומתכ


.כמו6105בשנת1.3%לעומתירידהשל1.3%-חלהירידהבמדדהמחיריםלצרכןשהסתכמהב6102בשנת

כן,לשינוייםבאינפלציההשפעהעלההכנסותמהשקעותבגיןהנכסיםהצמודיםלמדדבתיקיהנוסטרו.בנוסף,
והשפעהלאינפלציההשפעהעלהתאמתההתחייבויותהביטוחיותוההתחייבויות הפיננסיותהצמודותלמדד,

 שנת עד שהונפקו ברווחים המשתתפות בפוליסות נגבים אשר המשתנים הניהול דמי בעקבות6116על
ההשפעהעלהתשואההריאליתהמושגתבפוליסותאלו.


אשרהנמוכיםהריביתמשיעוריגםהיתרובין,ההוןמשווקיניכרתבמידהמושפעותותוצאותיההקבוצהפעילות

/הניהולדמיעלגםוכנגזרתהאחריםהפיננסייםנכסיםהביטוחובבתיקיהגלומותהתשואותעלהשלכהלהם
.מהשקעותהפיננסיהמרווח





                                                 
2
הרווחים)הפסדים(מהשקעותכולליםרווחים)הפסדים(מהשקעותנטווהכנסותמימון,חלקהחברהבתוצאותנטושל

 .מיסיםחברותכלולותוכןרווח)הפסד(כוללאחרלפני
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אומדןאשרנבעהבעיקרהמקיטוןבתביעותומעדכוןברווחמסיכוןנכרתעלייהבשנתהדוחחלהבביטוחחיים
 על המשפיע השוטפים התשלומים בתשלוםהיקף עבודה כושר אי עתודות קטנוחישוב בעקבותיו אשר

ח"מיליוןש21-הגדלתהפרשהלאובדןכושרעבודהבסךכ,זאתלעומתמיליוןש"ח28-בסךשלכהעתודות
בהכנסותמדמי,חלבשנתהדוחגידולבנוסף.6106,לצדהרעהבתביעותלעומתשנת6105לפנימסבשנת

בהמשךלגידולשחלהמנוהליםגידולבהיקףהנכסיםבעקבותתפותברווחיםתבפוליסותהמשהקבועיםהניהול
.6105,וכןירידהבהוצאותהנהלהוכלליותלעומתשנת6106לעומתשנת6105בשנת


מרישוםוכןהממוצעיםהניהולדמיבשיעורמשחיקהנבעהאשר,בתוצאותהרעהחלהוהגמלהפנסיהבענפי

ערךלירידתהפרשותלעומתהדוחבשנתח"שמיליון60-כשלבסךלגמלהמיוחסמוניטיןערךלירידתהפרשה
.6106מיליוןש"חבשנת06-וכ6105שנת"חבשמיליון03-בסךשלכמוניטין


בתחום הבריאות, שיפורביטוח חל הדוח החיתומיבשנת ובתוצאות השקעות רווחי )ללא יםיריאלת שנבע(
בביטוחשקוזזבחלקובשלהרעהמשיפורבביטוחסיעודיובביטוחתאונותאישיותבשלקיטוןבתביעות,ובעיקר
רפואיותהוצאות לאחר.השתלותלרבות, הינו כאמור, תובתוצאותהחיתומישחלההרעההשיפורבתוצאות,
6105בשנת 6106לעומתשנת אשר בבעיקרההתבטאה, וביטוחתאונותאישיותעקבביטוחענפי סיעודי
גידולוכןהתביעותבהתפתחותהחמרה כאמור,קבוצתייםמביטוחיםבהפסדעקב החיתומיות התוצאות .

.6102-ו6105הושפעוגםמגידולבהוצאותהנהלהוכלליותשחלבשנים


וללאעדכוןהעתודותבתחוםהביטוחהכללי,בשנתהדוחחלההרעהבתוצאותהחיתומיות)ללארווחיהשקעה
,אשרהושפעהבעיקרהמעלייהבהפסד6105בשלהמלצותועדתוינוגרדוירידתעקוםהריבית(לעומתשנת

 מנגד, חובה. רכב בביטוח החיתומי ברווח מקיטון רכושוכן רכב בענף צמצוםהחיתומי החבויותחל בענפי
לעומתאשתקד.בשנת בביטוח6106ותהחיתומיותלעומתשנתחלההרעהבתוצא6105בהפסדהחיתומי

רכברכושובביטוחיהחבויות,שקוזזהבחלקהבשלעלייהברווחהחיתומיבביטוחרכבחובה.


ביצועמנבעבעיקרובשנתהדוחלרווחכולל6105המעברמהפסדכוללבשנת,הפיננסייםהשירותיםבתחום
קבוצהבהנאמנותקרנותלפעילותהמיוחסתמוניטיןהפחתת ירידה6105בשנת חלה הדוח בשנת מנגד, .

להשקעות הבנקאות פעילות של ברווח . בשנת 6105ההפסד בשנת רווח בעיקרו6106לעומת הושפע
והעלייהברווחמפעילותבנקאותלהשקעות,כאמורלעיל.6105מהפחתתהמוניטיןשבוצעהבשנת


המגזריבתוצאות הפעילות ,בקבוצההביטוחסוכנויותשלהפעילותתוצאותאתבעיקרםהכולליםאחרים,

6106שנתלעומתברווחהכוללחלהעלייה6105,וזאתלאחרשבשנת6105הרווחנותרברמהדומהלשנת
.אשרנבעהבעיקרהמקיטוןבהוצאות


הלעומתעליהשנרשמזאת,6105לעומתשנתירידה6102בשנתחלהבקבוצההוצאותהנהלהוכלליותבסך

.6106לעומתשנת6105בשנת


הורדתבעקבותו,6102ינוארב0-שנכנסהלתוקףב65%-ל62.5%-תשיעורמסהחברותמפחתהבעקבות
בשנת,חלואילך6108החלמינואר63%שיעורשללו6102החלמינואר66%-ל65%-משיעורמסהחברות

חברותהמוחזקותבתהמסיםהנדחיםוהקטנתיתרממיליוןש"חשנבע26-גידולברווחהכוללבסךשלכ6102
שלהחברה.
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 סולבנסי 


פורסמווהועברולוועדתהכספיםשלהכנסתהוראותליישוםמשטרכושרפירעוןמבוסס6102בחודשפברואר
Solvency II"(.ההוראות המעודכנות)"

ביטוחבישראל.זאת,בהתבססעלהוראותההוראותהמעודכנותנועדולכונןמשטרכושרפירעוןחדשלחברות
 "EC/6113/038דירקטיבה המכונה ,Solvency II"( האירופיהדירקטיבה" האיחוד ידי על שאומצה ,)"

בכלהמדינותהחברותבו.6102ומיושמתהחלמינואר


 לניהולם וסטנדרטים ביטוח חברות חשופות להם סיכונים של מקיפה בחינה כוללת ומדידתם,הדירקטיבה
ומבוססתעלשלושהנדבכים:

בקרהפנימיים, הנוגעלתהליכי איכותי, נדבךשני מבוסססיכון, יחסכושרפירעון שעניינו כמותי נדבךראשון
ונדבךשלישיהנוגעORSA)לניהולסיכונים,לממשלתאגידיולתהליךהערכהעצמישלסיכוניםוכושרפירעון)

יווח.לקידוםמשמעתשוק,גילויוד


לפרסםהנחיותלענייןניהולהוןוקביעתיעדהוןפנימי,לענייןסקרפעריםשעלחברותהביטוחהממונהבדעת
וניירהתייעצותלקידוםתהליךלהערכה יהיהלבצעביחסלמערךניהולהסיכונים,הבקרותוהממשלהתאגידי

(.ORSAעצמיתשלסיכוניםוכושרפירעון)


עלהנדבךהכמותילפיהדירקטיבהוהוראותיההנלוות.עלפיההוראותהמעודכנות,הנדבךההוראותמבוססות
ייושםבישראלהחלמ 31-הכמותי גם6102ביוני חברותביטוחתידרשנהלעמוד,בשלבזה, יחדעםזאת, .
במשטרהקייםלפיתקנותההון.


בהתאםלדירקטיבהקיימותשתירמותשלדרישותהון:

 ומבוסס לסיכונים רגישSCR-(.ה"SCR"שלחברתביטוח)ןהפירעושלשמירהעלכושרההוןהנדר.א
נועדהןהפירעועתידעלבסיסההנחיותליישוםמשטרכושר פני צופה חישוב על החדש.דרישהזו

הפיקוח. רשויות של ועתית מדויקת התערבות להבטיח
 השלמתהון."(המחייבתסף הוןאו"MCR""שלהון) מינימלית רמה.ב


ההוראותהמעודכנותכוללותהוראותדיווחלממונהבמקריםבהםהחברהאינהעומדתאוחוששתשלאתעמוד

ברמותההוןהאמורותוכןהוראותלהגשתתוכניתלהבטחתעמידתהברמותההוןהאמורות.


נדרשמחברתביטוחלפיהמעודכנות,סףההוןיהיהשווהלסכוםהגבוהמביןההוןהראשוניה בהתאםלהוראות
סכוםהמחושבכשיעורמה לבין מSCR-תקנותההון יותר לא ולאפחותמהגבוהמביןSCR-מה65%-,

אוסכוםהנגזרמגובהעתודותביטוחופרמיותכהגדרתןבהנחיותהמעודכנות.SCR -מה65%


 ליישום מעבר הוראות היתר, בין כוללות, המעודכנות הדירקטיבהSolvency IIההוראות על המבוססות ,
שעיקרן:


(:SCRעמידהבדרישותההון) .0

 31 ביום וסיומה2017ביוני 30 ביום שתחילתה ההוןהנדרשלכושרפירעוןשלחברתביטוחבתקופה
"(לאיפחתמהשיעוריםהבאיםשיחושבועלנתוני:תקופת הפריסה)"2021 בדצמבר


SCR-שיעורמה


 21%6102בדצמבר30
25%6102בדצמבר30

21%6103ביוני31-ו6108בדצמבר30

81%6161ביוני31-ו6103בדצמבר30

31%6160ביוני31-ו6161בדצמבר30

011%6160בדצמבר30

 
דרישתהוןמוקטנתעלסוגיםמסוימיםשלהשקעותהמוחזקותע"יהמבטחבכלמועדדיווחכאשר .6

 ותגדל תלך זו דרישה במשך הדרגתי תגיע2באופן אלו השקעות בגין ההון שדרישת עד שנים
לשיעורההמלא.
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סימולציותשלהשפעת-IQISכחלקמההיערכותליישוםהמודל,בוצעו,עפ"יהנחייתהאוצר,מספרתרגילים)
הקיימיםשלו(שמטרתםלכיילאתהמודל. תמהילהעסקיםוהמאזן שלהמבטחבהינתן הדירקטיבהעלהונו

(והיהמבוססעלתקנותסופיותוהנחיות5IQIS)להלן6105בדצמבר30התרגילהאחרוןשבוצעהתייחסליום
 שפרסמה לביצוע הנחיה חוזר על וכן האירופית הנציבות שפרסמה ליישום אפרילהממונהטכניות בחודש

.6102


30שביצעהמגדלביטוח,המבוססעלתמהילההשקעותוההתחייבויותהביטוחיותליוםIQIS5עלפיתרגיל
לאחר3.0-הוןבהיקףשלכ,למגדלביטוחחוסרב6105בדצמבר מיליארדיש"ח.החוסרבהוןכאמור,הינו

מגדלביטוחהממונההתחשבותבהוראותהמעברשל ידי סוגיםמסוימיםשלהשקעותהמוחזקותעל לעניין
מיליארדש"ח.0.6-אשרדרישתההוןהנוספתבגינןהיאבסךשלכ


מיליארד1.3-בסךשלכ6102הוןמשנישבוצעבשנתבהתחשבבגיוס6105בדצמבר30החוסרבהוןליום

מיליארדש"ח.6.6-ש"חובהוראותהמעברלענייןסוגיםמסויימיםשלהשקעותכאמור,הינוכ


 בשנת ותוצאותיה ביטוח מגדל פעילות השפעת כוללים אינם לעיל התרגילים תמהיל6102תוצאות על
עותאקסוגניותכגוןשינוישלעקוםהריביתחסרתהסיכוןושינוייםההשקעותוההתחייבויותהביטוחיותוכןהשפ
רגולטורייםהמשפיעיםעלהסביבההעסקית.


ואיננהמעודכנתלהוראותהמעודכנות,השונותIQIS5האמורהלעילמבוססתעלהנחיותIQIS5תוצאתתרגיל

.IQIS5בנושאיםמסוימיםמההנחיותליישום


המעודכ ההוראות ליישום תרגיל על מעבר( הוראות )ללא חיוביתIQIS5נות השפעה הנראה ככל הייתה
מהותיתעלהחוסרבהון.ההוראותהסופיותעשויותלכלולשינוייםנוספיםלעומתההנחיותששימשובחישוב

IQIS5.


כפישנכללובהוראותהמעודכנותשהוגשולוועדתהכספיםועלSCR-בהתחשבבהוראותהמעברלעמידהב
 תוצאותתרגיל IQIS5סמך ליתרותליום 30שמתייחס )קרי,6105בדצמבר בהון חוסר אין ביטוח למגדל ,

-מה011%-דלעיל(.מגדלביטוחתידרשלהשליםאתההוןהנדרשהעולהמהתרגילעדלSCR-מה21%
SCRראהלעיל(.6160בדצמבר30,בהדרגהעדליום( 


 IQIS5תוצאותתרגיל ביטוחלצמצוםכוללותאת בתרגילים פעולותמגדל ביטוי שבאלידי כפי החוסרבהון

הקודמים,ביןהיתר,באמצעותהנפקותהוןמשניושלישוניוצמצוםסיכוניםפיננסיים.פעולותאלהקוזזובמידה
 הבהרות פרסום בעקבות ביטוחיים סיכונים בגין הון דרישות הגדלת ידי על היתר, בין ממונההמסויימת,

.5IQISלתרחישיםביטוחייםבמסגרתההנחיהלביצוע


ה תוצאותתרגילי מבוססןפירעולהשפעתמשטרכושרמסוימתמהוותאינדיקציהIQIS-כפוףלאמורלעיל,
Solvency IIומשקפות,בעיקר,דרישותהוןגבוהותיותרביחסלדרישותההוןהקיימותבגיןסיכוניםפיננסיים

הןבתיקהמשתתף(וביטוחיים)ביןהיתראריכותחיים,ביטוליםותחלואה(.)הןבתיקהנוסטרוו


ולפיכךמצבההון שוקואחרים רגישותגבוההמאודלשינוייםבמשתני הנוכחית, במתכונתו למודל, יודגשכי
ולהמשתקףממנועשוילהיותתנודתימאוד.כמוכן,התרגילמבוצעכחלקמההיערכותליישוםהמודלככלשיח

במתכונתוהנוכחית,הבנתההוראותהחדשותוהשלמתההערכותהאירגוניתוהמיכונית.


,בוצעומספרתרגיליםהמהוויםסימולציותשלהשפעתהדירקטיבהעלהונושלהממונהכאמורעלפיהנחיית
 שונות יהיו בפועל שהתוצאות ייתכן לכך, אי ולהתאימו. המודל את לכייל שמטרתם מתוצאותהמבטח

בהתאם החדש ההון במשטר לעמידה נערכת ביטוח מגדל לעיל, וכמפורט זאת, עם יחד התרגילים.
 לאינדיקציותהמתקבלותמתוצאותהתרגילים.

 
החדשעלידיהרחבתבסיסההוןשלהוהתאמת עלפימשטרההון מגדלביטוחפועלתלעמידהביעדיההון

יטוחאפשרויותלהקטנתדרישותההוןבאמצעיםנוספיםכגוןהמשךתמהילההשקעות.כמוכןקיימותלמגדלב
עלוללהשפיעבאופן השימושבאמצעיםכאמור, משנהועוד. רכישתביטוחי הפחתתסיכוניםבתיקהנוסטרו,
מהותיעלהרווחיותהעתידיתשלמגדלביטוח,והואייבחןבהתחשבבמחיריםהחלופייםשישררובאותהעת,

תשלהםאלמולהחלופותהקיימותובמידתהצורך.בתועלתהכלכלי
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 :המנוהלים והנכסים הפרמיות, הכולל הרווח התפתחות של גרפי תיאור"ב רצ


:6100-6102בשניםהוןלכולללתקופה)במיליוניש"ח(ושיעורתשואההרווחההתפתחותלהלן






להלן קרנותפנסיהוקופותגמל,השקעהחוזיבגיןתקבוליםהתפתחותפרמיות, ביטוח, גמוליםמעסקי ודמי
)במיליארדיש"ח(:6100-6102בשנים






)במיליארדיש"ח(:6100-6102בשניםבדצמבר30ליום3המנוהליםהנכסיםסךהתפתחותלהלן


 

                                                 
3
הנכסיםהמנוהליםבקרנותהפנסיה,קופותהגמל,קרנותהנאמנותוניהולהתיקים,אינםנכלליםבדוחותהכספיים

המאוחדיםשלהחברה.


