 20באוגוסט2017 ,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
זינוק ברווחי מגדל:
מגדל רשמה ברבעון השני של  2017רווח כולל לאחר מס של כ-
 141מיליון ש"ח
זאת לעומת רווח כולל לאחר מס של כ 20-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

במחצית הראשונה של  2017רשמה מגדל רווח כולל לאחר מס של
כ 450-מיליון ש"ח
זאת לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך כ 475-מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד

הסיבות המרכזיות לגידול ברווחים :
הרווח הכולל ברבעון ובמחצית הושפע משיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח כללי
וביטוח בריאות .בנוסף ,הושפעו תוצאות המחצית הראשונה של שנת  2017מעליה
ניכרת בתשואות שהושגו ע"י הקבוצה בשוקי ההון
תוצאות הרבעון והמחצית המקבילים אשתקד הושפעו מהפרשות בגין ירידה של עקום
הריבית וכן מהשלכות המלצות וועדת וינוגרד

ברבעון השני של  2017המשיכה מגמת הצמיחה של הפרמיות ודמי הגמולים.
סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה) ודמי גמולים
הסתכמו בכ 5.3-מיליארד ש"ח,
גידול של כ 15%-לעומת הרבעון המקביל אשתקד
בחודש יוני  2017פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות
ביטוח מבוסס .Solvency II
על פי חישוב שערכה מגדל ביטוח ליום  31בדצמבר  ,2016לחברה עודף הון
משמעותי של כ 4-מיליארד ש"ח ,על-פי אבני הדרך בתקופת הפריסה .עם זאת,
על החברה להשלים סך של כ 0.9-מיליארד ש"ח עד ליום  31בדצמבר .2024
*סךהנכסיםהמנוהליםשלהקבוצהליום30.6.2017עמדעלכ 235-מיליארדש"ח,
גידולשלכ8%-לעומתסךהנכסיםהמנוהליםשלהקבוצהליום30.6.2016 

*ההוןהעצמישלמגדלאחזקות(המיוחסלבעליהמניותשלהחברה) ליום 30.6.2017
עמדעלכ5.7-מיליארדש"ח 
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* בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך ,סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות
חוזיהשקעה)ודמיהגמוליםהסתכםבמחציתהראשונהשלהשנהבכ 8,756-מיליוני
ש"ח,גידולשלכ15%-לעומתהמחציתהמקבילהאשתקד 

* בתחוםביטוחהבריאות,סכוםהפרמיותשהורווחוברוטוהסתכםבמחציתהראשונה
שלהשנהבסךשלכ 642-מיליוןש"ח,גידולשלכ 14%-לעומתהמחצית המקבילה
אשתקד 
*בתחוםביטוחכללי,סכוםהפרמיותשהורווחוברוטוהסתכםבמחציתהראשונהשל
השנה בסך של כ 1,207-מיליון ש"ח ,גידול של כ 12%-לעומת המחצית המקבילה
אשתקד 


עופר אליהו ,מנכ"ל "מגדל ביטוח"" :מהתוצאות שפרסמנו עולה כי מגדל ממשיכה
לבסס את מעמדה כחברה מובילה בתעשיית הביטוח ,הפנסיה והפיננסיים בישראל .בצד
היותה חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בתעשייה ,מצליחה מגדל להגדיל משמעותית
את היקפי פעילותה גם בשאר תחומי הליבה שלה ,תוך מתן דגש לשיפור מתמיד
בתוצאות החיתומיות מהבחינה העסקית ,לפיתוח כלים דיגיטליים מתקדמים לסוכני
ה ביטוח מהבחינה השיווקית ולמתן פתרונות בעלי ערך רב למבוטחים מהבחינה
הצרכנית".
פירוט אודות תוצאות פעילות הרבעון השני לשנת  2017

ברבעוןהשנישלהשנה("הרבעוןהמדווח")ברבעוןהמדווחנרשםרווחכוללבסךשלכ141-מיליוןש"חלעומת
רווחכוללבסךשלכ20-מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד. 

הגידול ברווח הכוללברבעון המדווח הושפעבעיקרו משיפור בתוצאותהחיתומיות בביטוחכלליוביטוחבריאות
וכןמגידולבהפרשותבביטוחחייםוביטוחכללישחלברבעוןהמקבילאשתקדבעיקרבשל ירידתעקוםהריבית
חסרתהסיכון .

ברבעון  המקביל אשתקד נרשמו הפרשות בביטוח חיים בסך של כ 100-מיליון ש"ח (לפני מס) בעתודה
המשלימה לגמלאות ובעקבות בחינת נאותות העתודות ( )LATבעיקר בשל ירידה של עקום הריבית חסרת
הסיכון .
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ברבעון המדווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ 2,165-מיליוןש"חלעומתרווחים מהשקעותבסך של כ-
 1,787מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות
בסךשלכ1,982-מיליוןש"חלעומתרווחיםמהשקעותבסךשלכ1,635-מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד,
הרווחים מהשקעות מיוחסים ברובם לפוליסות המשתתפות ברווחים .בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים
מהשקעות בסך של כ 51-מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 59-מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד,ובתחוםביטוחבריאותנרשמורווחיםמהשקעותבסךשלכ 55-מיליוןש"חלעומתרווחים מהשקעות
בסךשלכ36-מיליוןש"חברבעוןהמקבילאשתקד. 

ישלצייןכיחלקניכרמההכנסותמהשקעותנזקפותלעתודותהביטוחיות,ועלכןההשפעההעיקריתעלתוצאות
החברההינהבמרווחהפיננסיהנוצרלאחרהזקיפההאמורהלעתודותהביטוחיות .

במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים ובהכנסותהריאליות
מהשקעות בתחום הביטוח הכללי חלה ירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד .מנגד ,בהכנסות הריאליות
מהשקעותבביטוחבריאותובהכנסותמהשקעותהעומדותכנגדההוןחלהעלייהמסוימת .
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 הרווחים(הפסדים)מהשקעותכולליםרווחים(הפסדים)מהשקעותנטווהכנסותמימון,חלקהחברהבתוצאותנטושל
חברותכלולותוכןרווח(הפסד)כוללאחרהנובעבעיקרומנכסיםפיננסייםזמיניםלמכירהלפנימיסים.
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ברבעון המדווח,דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחיםבביטוח חיים ששווקו עדשנת,2004
הסתכמו בסך של כ 51-מיליון ש"ח (לפני מס) ,לעומת כ 30-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,לאחר
שהחברהכיסתהאתהפסדיההשקעותשנצברולחובתמרביתהמבוטחיםברבעוןהראשוןשלשנת .2016

ברבעון המדווח חלה עלייה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב ,0.9%-לעומת עלייה של  0.5%ברבעון
המקבילאשתקד.יצוין , כילשינוייםבאינפלציההשפעהעלההכנסותמהשקעותבגיןהנכסיםהצמודיםלמדד
ולעלייתהמדדבתיקיהנוסטרו.כמו כן,לאינפלציההשפעהעלהתאמתההתחייבויותהביטוחיותוההתחייבויות
הפיננסיות הצמודות למדד ,והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים
ששווקועדשנת2004בעקבותההשפעהעלהתשואההריאליתהמושגתבפוליסותאלו .

בביטוח חייםחל גידול בהכנסותמדמיהניהול הקבועים בפוליסותהמשתתפותברווחיםבעקבות גידולבהיקף
הנכסיםהמנוהלים. מנגד,חלהירידהברווחמסיכון(בעיקרבביטוחאובדןכושרעבודה)וכןחלגידולבהוצאות .

בפרמיות  בביטוח חיים ,לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה ,חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בפרמיות השוטפות חל גידול שנבע בחלקו מעלייה בשיעורי ההפקדות לחיסכון פנסיוני בהתאם לתיקון .16
בנוסף,בפרמיותהחדפעמיותבגיןחוזיביטוחובתקבוליםהחדפעמייםבגיןחוזיהשקעהחלגידולניכרלעומת
הרבעוןהמקבילאשתקד .

במכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה עלייה ניכרת לעומת הרבעון
המקבילאשתקד,אשרהתבטאהבעיקרהבמכירותביטוחחיים .

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות שהושפעה בעיקרה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים.
בנוסףלכך,התגברהמגמתהעברותהכספיםנטולגופיםמוסדייםאחרים,לעומתהרבעוןהמקבילאשתקד. 

בתחום ביטוחהבריאות,חל שיפור  בתוצאותהחיתומיות(ללארווחיהשקעותריאליים)לעומת הרבעוןהמקביל
אשתקד.השיפורהתרכזבעיקרובביטוחהוצאותרפואיותבשלקיטוןבתביעותוכןבביטוחיהקולקטיבים .

בתחום הביטוח הכללי ,חל שיפור  בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים) אשר התרכז בעיקרו
בביטוחרכברכוש .

בתחום השירותים הפיננסיים ,העלייה ברווח הכולל לעומת הרבעון המקביל אשתקד נבעה בעיקרה מגידול
בהכנסות מענף קרנות הנאמנות בשל עלייה בדמי הניהול הממוצעים וגידול בנכסים המנוהלים וכן מעלייה
בהכנסותמפעילותפיננסיתומימון .


פירוט אודות תוצאות פעילות מחצית ראשונה לשנת 2017
במחצית הראשונה של שנת  2017("התקופה המדווחת") נרשם רווח כולל בסך כ 450-מיליון ש"ח לעומת
הפסדכוללבסךשלכ475-מיליוןש"חבתקופההמקבילהאשתקד. 

הרווח הכולל בתקופה המדווחת הושפע מהקטנת ההפרשות המיוחדות בביטוח חיים בסך של כ 196-מיליון
ש"ח (לפני מס) בשל עליית עקום הריבית חסרת הסיכון  ,כמתואר להלן .בנוסף לכך ,הרווח הושפע מעלייה
ניכרתבתשואותשהושגועלידיהקבוצהבשווקיההוןבעיקרעלרקעעלייהבשעריהמניות .

ההפסדהכולל בקבוצה בתקופההמקבילה אשתקדנבע בעיקרו מהפרשות בסך של כ 955-מיליון ש"ח(לפני
מס)שרשמההחברהבביטוחחייםובביטוחכלליבשלירידהשלעקוםהריביתחסרתהסיכון,ומעדכוןשיעור
ריביתההיווןבענפירכבחובהוחבויותבעקבותפרסוםתקנות הביטוחהלאומי,כמפורטלהלן.במקביללגידול
בעתודות הביטוח שחל בתקופה המקבילה אשתקד עקב ירידת עקום הריבית ,נרשמו הכנסות מעליית שערי
איגרותהחוב,ומנגדנרשמוהפסדיםמהשקעותבעקבותירידותשעריםבמדדיהמניות .

בביטוח חיים,עלייתעקוםהריביתחסרתהסיכוןבתקופההמדווחת גרמה להקטנת ההפרשות המיוחדות בסך
כ196- מיליוןש"ח(לפנימס),מזה:כ49-מיליוןש"חבגיןהעתודההמשלימהלגמלאותוכ147-מיליוןש"חבגין
בחינתנאותותהעתודות(.)LATמנגד,בתקופההמקבילה אשתקדחלגידולבהפרשה בסךכוללשלכ811-
מיליון ש"ח (לפני מס) אשר נבע בעיקרו מגידול בעתודה המשלימה לגמלאות וכן בהפרשה בעקבות בחינת
נאותותהעתודות()LATבעקבותירידהשלעקוםהריביתחסרתהסיכון. 

בביטוח כללי, בתקופההמקבילהאשתקדנרשמההפרשה בסך כ 119- מיליוןש"ח בשייר(לפנימס),בעיקר
ברבעון הראשון של שנת  ,2016בגין השפעת פרסום תקנות ביטוח לאומי  ,לפיהן ,בין היתר ,שיעור הריבית
לצורךהיווןקצבהשנתיתיעמודעל 2%במקום.3%ירידתעקוםהריביתבתקופההמקבילהאשתקדהביאה
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גם להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח הכללי בסך של כ 25-מיליון ש"ח בענפים שבהם מחושבות
ההתחייבויותבביטוחכלליעלפיעקרונותהנוהגהמיטבי. 
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בתקופההמדווחת נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ 4,006-מיליוןש"חלעומתרווחים מהשקעותבסך של
כ962-מיליוןש"חבתקופההמקבילהאשתקד.בתחוםביטוחחייםוחסכוןארוךטווחנרשמו רווחיםמהשקעות
בסך של כ 3,685-מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 816-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד ,הרווחי ם מהשקעות מיוחסים ברובם לפוליסות המשתתפות ברווחים .בתחום ביטוח כללי נרשמו
רווחים מהשקעות בסך של כ 93-מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 63-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה  אשתקד,ובתחוםביטוחבריאותנרשמורווחיםמהשקעותבסךשלכ 96-מיליוןש"חלעומתרווחים
מהשקעותבסךשלכ15-מיליוןש"חבתקופההמקבילהאשתקד. 

ישלצייןכיחלקניכרמההכנסותמהשקעותנזקפות לעתודותהביטוחיותועלכןההשפעההעיקריתעלתוצאות
החברההינהבמרווחהפיננסיהנוצרלאחרהזקיפההאמורהלעתודותהביטוחיות .

כתוצאה מן האמור לעיל,במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח
חייםחלהירידהלעומתהתקופההמקבילהאשתקדוכןחלהירידהקלהבהכנסותמהשקעותהריאליותבביטוח
כללי.בהכנסותהריאליות מהשקעותבתחומי ביטוח בריאות וכן בהכנסות מהשקעותהעומדותכנגדההוןחלה
עליה. 

בתקופה המדווחת ,דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת
,2004הסתכמובסךשלכ195-מיליוןש"ח(לפנימס),לעומתכ30-מיליוןש"חבתקופההמקבילהאשתקד .

בתקופההמדווחת חלהעלייה במדדהמחיריםלצרכןשהסתכמהב,0.7%-לעומתירידה של 0.4%בתקופה
המקבילה אשתקד.יצוין  כי,לשינוייםבאינפלציההשפעהעלההכנסותמהשקעותבגיןהנכסיםהצמודיםלמדד
ולעלייתהמדדבתיקיהנוסטרו.כמו כן,לאינפלציההשפעהעלהתאמתההתחייבויותהביטוחיותוההתחייבויות
הפיננסיות הצמודות למדד ,והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נג בים בפוליסות המשתתפות ברווחים
שהונפקועדשנת2004בעקבותההשפעהעלהתשואההריאליתהמושגתבפוליסותאלו .

בביטוח חייםחל גידול בהכנסותמדמיהניהול הקבועים בפוליסותהמשתתפותברווחיםבעקבות גידולבהיקף
הנכסיםהמנוהלים. מנגד,חלהירידהברווחמסיכון(בעיקרבאובדןכושרעבודה)וכןחלגידולבהוצאות .

בפרמיות בביטוח חיים ,לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה ,חלה עלייה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בפרמיות השוטפות חל גידול שנבע בחלקו מעלייה בשיעורי ההפקדות לחיסכון פנסיוני בהתאם לתיקון .16
בנוסף,בפרמיותהחדפעמיותבגיןחוזיביטוחובתקבוליםהחדפעמייםבגיןחוזיהשקעהחלגידולניכרלעומת
התקופההמקבילהאשתקד .

במכירותהחדשות(ללאהגדלות)בתחום  ביטוחחייםוחיסכון לטווחארוךחלה עלייהניכרת לעומתהתקופה
המקבילהאשתקד,אשרהתבטאההןבמכירותביטוחהחייםוהןבמכירותהפנסיה .

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות כתוצאה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים .בנוסף לכך,
התגברהמגמתהעברותהכספיםנטולגופיםמוסדייםאחרים,לעומתהתקופההמקבילהאשתקד. 

בתחום ביטוח הבריאות ,חל שיפור  בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעות ריאליים) לעומת התקופה
המקבילה אשתקד .השיפור התרכז בעיקרו בביטוחי הוצאות רפואיות בשל קיטון בתביעות וכן בביטוחי
הקולקטיבים. מנגד,חלההרעהבביטוחתאונותאישיותוביטוחסיעודיבשלגידולבתביעות .

בתחום הביטוח הכללי ,חל שיפור  בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים וללא עדכון העתודות
בעקבות פרסום תקנות הביטוח הלאומי ועדכון בעתודות בשל השפעת הנוהג המיטבי שבוצעו בתקופה
המקבילהאשתקד)אשרהתרכזבעיקרובביטוחרכברכוש .

בתחום השירותים הפיננסיים,העלייה ברווח הכולל לעומת התקופההמקבילה אשתקד נבעה בעיקרה מגידול
בהכנסות מענף קרנות הנאמנות בשל עלייה בדמי הניהול הממוצעים וכן מעלייה בהכנסות מפעילות פיננסית
ומימון .
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 הרווחים(הפסדים)מהשקעותכולליםרווחים(הפסדים)מהשקעותנטווהכנסותמימון,חלקהחברהבתוצאותנטושל
חברותכלולותוכןרווח(הפסד)כוללאחרהנובעבעיקרומנכסיםפיננסייםזמיניםלמכירהלפנימיסים.
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משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II
בחודש יוני  2017 פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס Solvency II
("ההוראות החדשות"),לפיהןחברתביטוחתקייםמשטר כושרפירעון  כלכליבהתאםלהוראותכאמור,וזאת
מבלילגרועמחובתהלקייםאתהוראותתקנותהפיקוחעלשירותיםפיננסים(ביטוח)(הוןעצמימינימליהנדרש
ממבטח),התשנ"ח1998-("תקנותההון"). 

כמו כן ,צויין כי הממונה תפע ל לתיקון תקנות ההון ,כך שלאחר שחברת ביטוח תקבל את אישור הממונה
שבוצעהביקורתעליישוםההוראותהחדשותבדוחותיההכספיים,תקנותההוןלענייןהוןעצמימינימלינדרש
לאיחולועליה .לפיכך,עד לקבלתאישור הממונהכאמור ,על החברהחלות תקנותההוןוההוראות החדשות
במקביל .

ההוראותהחדשותמבוססותעלהוראותדירקטיבההמכונה" "Solvency IIשאומצה עלידיהאיחודהאירופי
("הדירקטיבה"). הדירקטיבהכוללתבחינהמקיפהשלסיכוניםלהםחשופותחברותביטוחוסטנדרטיםלניהולם
ומדידתם,ומבוססתעלשלושהנדבכים: 
נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כ ושר פירעון מבוסס סיכון ,נדבך שני איכותי ,הנוגע לתהליכי בקרה פנימיים,
לניהול סיכונים ,לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון ( (ORSAונדבך שלישי
שעניינודרישותגילוי .

ההוראות החדשותמבוססות עלהנדבךהראשון,תוך התאמהלשוקהמקומיוהןמיושמותבישראלהחלמ30-
ביוני,2017עלנתוני31בדצמבר.2016 

בהתאםלהוראותקיימותשתירמותשלדרישותהון :
(א)ההוןהנדרשלשמירהעלכושרהפרעוןשלחברתביטוח (להלן -.)SCRה SCR-רגיש לסיכונים ומבוסס
על חישוב צופה פני עתידעלבסיסההנחיות ליישוםמשטרכושרהפרעוןהחדש .דרישהזונועדה להבטיח
התערבות מדויקת ועתית של רשויות הפיקוח.
(ב)רמה מינימלית שלהון(MCRאו"סףהון").
בהתאםלהוראות,סףההוןיהיהשווהלגבוהשביןסכוםההוןהראשוניהמינימליהנדרשלפיתקנותההוןלבין
סכום  הנגזרמגובהעתודותביטוחופרמיות (כהגדרתןבהנחיות)המצויבטווחשבין 25%לבין 45%מדרישות
ההון.

ההוראותכוללותהוראותמעברכלהלן :
( )1עמידהבדרישותההון( )SCR
ההוןהנדרשלכושרפירעוןשלחברתביטוחבתקופה שתחילתה ביום  30ביוני,2017וסיומה ביום 31
בדצמבר2024("תקופת הפריסה")יעלהבהדרגהב5%-בכלשנההחלמ60%-מהSCR-ועדלמלוא
ה .SCR-
( )2דרישתהוןמוקטנתעלסוגיםמסוימיםשלהשקעותהמוחזקותע"יהמבטחבכלמועדדיווח,כאשר
דרישהזותלךותגדלבאופןהדרגתיבמשך7שניםעדשדרישתההוןבגיןהשקעותאלותגיעלשיעורה
המלא .
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להלןנתוניםאודותיחסכושרפירעוןוסףהון :

יחס כושר פירעון
31.12.2016

מיליוני ש"ח
בלתי מבוקר ובלתי סקור
ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה:
הוןעצמילענייןהוןנדרשלכושרפירעון( )SCR

 11,063

הוןנדרשלכושרפירעון( )SCR

 11,931

גירעוןליוםהדוח 

( )869

יחסכושרפירעוןליוםהדוח(באחוזים) 

 93%


31.12.2016

מיליוני ש"ח
בלתי מבוקר ובלתי סקור
עמידה באבני דרך בתקופת הפריסה
הוןעצמילענייןהוןנדרשלכושרפירעוןבתקופת
הפריסה( )SCR

 10,652

הוןנדרשלכושרפירעוןבתקופתהפריסה( )SCR

 6,664

עודףבתקופתהפריסה 

 3,988

סף ההון ()MCR
31.12.2016

מיליוני ש"ח
בלתי מבוקר ובלתי סקור
סףההון()MCR

()1



הוןעצמילענייןסףהון( )MCR
()1

 2,999
 7,919

הMCR-מחושבבטווחשביןSCR*0.25ל.SCR*0.45-לשםזהירות,חושבבשלבזההסכום
המקסימאלי .


כמפורט לעיל,עלפיחישובשערכהמגדלביטוחליום 31בדצמבר,2016לחברהעודףהוןמשמעותישלכ4-
מיליארדש "ח,עלפיאבניהדרךבתקופתהפריסה.עםזאת,עלהחברהלהשליםסךשלכ 0.9-מיליארדש"ח
עדליום31בדצמבר .2024

החישוב שערכה מגדל ביטוח כאמור ,אינו מבוקר ואינו סקור  .לפי הנחיות הממונה ,לצורך היערכות לדיווחים
מבוקרים ,יוגש לממונה עד ליום  31בדצמבר  ,2017דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר (שאינו מהווה
ביקורתאוסקירה) , שמטרתו,ביןהיתר,בדיקתהתהליך,הבקרותושלמותהנתוניםששימשולחישובשביצעה
מגדלביטוחכאמור. 

למודל במתכ ונתו הנוכחית ,רגישות גבוהה לשינויים במשתני שוק ואחרים ולפיכך מצב ההון המשתקף ממנו
עשוילהיותתנודתימאוד.כמו כן,קיימיםגורמיםהמשפיעיםמהותיתעל תוצאותהדיווח ,הטיפולבהםטרם
נקבעסופיתונמצאבדיוןביןהממונהלביןחברותהביטוחבישראל.חישוביההוןהכלכליהקייםוההוןהנדרש
("חישוב ההון") מבוססים על תחזיות והנחות הנשענות ,בעיקרן על ניסיון העבר ,כפי שעולה ממחקרים
אקטוארים הנערכים מעת לעת .נוכח הרפורמות בשוק ההון ,הביטוח והחיסכון והשינויים בסביבה הכלכלית
הדמוגרפיתוההתנהגותית,נתוניהעבראינםמשקפיםבהכרחאתהתוצאותהעתידיות. 
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יודגש כי,חישוב יחס כושר פירעון בהתאם להוראותהחדשות,מבוססעלתזרימימזומניםהמופקים ממערכות
עזרשונותשאינןחלקאינטגרליממערכתהחשבונותהשוטפת.תזרימיםאלוכולליםשורהשלהנחותוהקצאות
תמחיריות אשר טרם הושלמה בחינת רגישותן ותיקופן .בנוסף ,החישוב כולל ,בין היתר ,שורה ארוכה של
קורלציות בין הסיכונים ה שונים .מגדל ביטוח בוחנת  מערכות המאפשרות בקרה וניתוח אפקטיבים .כמו כן,
הוחלבהגדרתתהליכיםלצורךהבטחתאפקטיביותהבקרההפנימית .

החישובים הנדרשים ליחס כושר פירעון בהתאם להוראות החדשות הינם מורכבים ביותר בהיבטים רבים.
הכלים הקיימים כיום ,ובכלל זה המודלים האקטואריים ,אינם ערוכים במלואם לחישוב ברמת הפירוט והדיוק
הנדרשת להבטחת נאותות הדיווח והבקרה על יחס כושר פירעון .מגדל ביטוח ממשיכה להשקיע משאבים
במיכוןהתהליכיםהתומכים,עלמנתלצמצםאתהחשיפהוהפעריםבנושא,שהשפעתםאינהידועה .

בהתאםלכלהאמורלעיל,התוצאותיכולותלהיותשונותבאופןמהותי .

מגדל ביטוח פועלת לעמידה בדרישת ההון המלאה כפי שתחול ביום  31בדצמבר  2024על פי ההוראות
החדשות.למגדלביטוחקיימותאפשרויותמגוונותלניהולמצבההוןשלהחברה,ביןהיתרבאמצעותצבירתהון
מפעילותה השוטפת והרחבת בסיס ההון באמצעות  שימוש במכשירי הון נוספים .אמצעים נוספים לעמידה
בהוראותכאמור,הינםהמשךהפחתתסיכוניםבתיקהנוסטרו,התאמתתמהילהמוצרים,רכישתביטוחימשנה
ועוד.אפשרויות אלהתבחנהבהתחשבבמחיריםהחלופייםשישררובאותהעתובתועלתהכלכליתשלהםאל
מולהחלופותהקיימות. 
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