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 כללי

הסוקר את  2018בדצמבר  31בע"מ מתכבדת להגיש בזאת את תיאור עסקי התאגיד ליום  איילון אחזקות

החברה העיקרית  ,איילון ביטוח"(. הדוח תקופת)" 2018תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו, כפי שחלו בשנת 

והמהותית בקבוצת איילון אחזקות בע"מ, אשר מרכזת את עיקר פעילות החברה, הינה מבטח, כהגדרתו 

 ק הפיקוח. בחו

)להלן בחלק זה:  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג8בהתאם לתקנה 

לתקנות אינו חל ביחס למידע בדוח התקופתי של תאגיד שאיחד  ב8-ו א8)ב(, 8"(, האמור בתקנות התקנות"

 מתייחס למבטח. או איחד באיחוד יחסי מבטח או שהמבטח הוא חברה כלולה שלו, ככל שמידע זה

קודקס הרגולציה בנושא ב 5לשער  4בחלק  1לפרק נערך בהתאם  המידע המתייחס לעסקי הביטוח בדוח זה

בדבר תיאור עסקי נקבעו הוראות הדיווח  וב, 2019בפברואר  28דין וחשבון שנתי, מהדורה שלישית, מיום 

וכן בשים לב לעמדה , "(הקודקס)להלן: " של חברות ביטוחודוח הדירקטוריון בדוח התקופתי התאגיד 

-105בנושא קיצור הדוחות )החלטה משפטית מס'  2012בדצמבר  12המשפטית שפרסמה רשות ני"ע ביום 

(, אשר את המלצותיה קיבלה המפקחת על הביטוח. כן יושמו, ככל שהיה רלוונטי, חלק מהעדכונים 25

   .2015בדצמבר  27וביום  2014בדצמבר  25לעמדה זו שפרסמה רשות ני"ע ביום 

 

 מדווחים ונקובים באלפי ש"ח, אלא אם צוין אחרת.  ,חדש הנתונים הכספיים הכלולים בדוח הינם בשקל

 

נתונים המופיעים בדוח זה נכונים למועד  אחוזי ההחזקה של חברות מיוחסים לחברה המחזיקה בהם ישירות.

 אחרת.אלא אם צוין  ,26.3.2018הדוח ומעודכנים ליום 

 אחוזי ההחזקה מוצגים במספרים מעוגלים לאחוז השלם הקרוב, אלא אם צוין אחרת. 

 

תיאור כללי ותמציתי של מוצרי ביטוח וכיסויים ביטוחיים. התנאים המלאים  , בין השאר,זה כולל דוח

לפי העניין, על המסמכים הנספחים  ,תקנוןו חוזה ביטוח ,והמחייבים הם התנאים המפורטים בכל פוליסה

התקנונים האמורים והחוזים  ,להם. התיאור הינו לצרכי דוח זה בלבד ולא ישמש לצרכי פרשנות הפוליסות

 והמסמכים הנלווים להם.

חלק זה מהווה חלק בלתי נפרד של הדוח התקופתי ויש לקרוא את הדוח התקופתי, על כל חלקיו, כמקשה 

 אחת.
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 מקרא

 דם:קיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצות, בדוח תקופתי זה תהיינה ללמען הנוח

 .איילון אחזקות בע"מ איילון 

 .איילון חברה לביטוח בע"מ וחברות בנות שלה איילון ביטוח

  

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. בורסה

או למבוטח  ביטוח המבטיח תגמולי ביטוח במקרה מוות לשאיריו של מבוטח, ביטוח חיים 

עצמו במהלך חייו, במקרה של אובדן כושר עבודתו, מחלה או נכות, או עם 

 .(life) הגיעו לגיל שנקבע מראש

ביטוח המכסה סיכוני נזקים ו/או אובדן, הנגרמים לרכוש או לגוף, לרבות ביטוח  ביטוח כללי 

לזמן נכסים, ביטוח חבויות ואחריות כלפי צדדים שלישיים וכן ביטוח בריאות 

 .(non-life) קצר

 מבטח וחברה מנהלת כהגדרתם בחוק הפיקוח. גוף מוסדי

 דולר ארה"ב. דולר

 פרמיה בתוספת דמים. דמי ביטוח

 הסכום שמפקיד עמית )או שמפקידים עבורו( בקרן פנסיה ו/או בקופת גמל. דמי גמולים

 אשראי.המינוח המקובל לדמי רישום, דמי פוליסה, דמי היטל ודמי  דמים

 איילון ביטוח. –איילון, ובפרקים הדנים בעסקי ביטוח  החברה או התאגיד

המפקח על הביטוח ו/או 

 המפקח ו/או הממונה

על הביטוח/הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד  /תהמפקח

 .ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון/האוצר

 רשות ניירות ערך. הרשות

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל  חוק הגברת התחרות

 .2005 -)תיקוני חקיקה(, התשס"ה

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט חוק החברות

(, פנסיוניים סליקה ומערכת שיווק, ייעוץחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) חוק הייעוץ הפנסיוני

 .כוח חוק זהותקנות וצווים מ 2005 -התשס"ה

  1981-שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"אחוק הפיקוח על  חוק הפיקוח

 ותקנות וצווים מכוח חוק זה.

חוק השקעות משותפות 
 בנאמנות

 .1994-חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד
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 .1981-חוק חוזה הביטוח, התשמ"א וק חוזה הביטוחח

 .1968-התשכ"חחוק ניירות ערך,  חוק ניירות ערך

 .1975 –חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה  חוק פלת"ד

 .2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה חוק קופות גמל

תהליך אישור הצעת הביטוח ופעולת תמחור הביטוח, הנקבעת, בין היתר, על  חיתום

 בסיס הנחות אקטואריות.

 .Moody's Investors Service Ltdבע"מ, חברת בת של  מידרוג מידרוג

עודף הכנסות על 

 הוצאות )צבירה(

שיטת רישום חשבונאית המתייחסת לענפים בעלי זנב תביעות ארוך, שבהם 

לא ניתן להכיר ברווח בשנים הסמוכות לשנת הביטוח. בענפים אלה נרשם, עד 

עות תלויות לתקופה של להכרה ברווח, "עודף הכנסות על הוצאות" בסעיף תבי

 שלוש שנים. גירעון נרשם עם היווצרו.

לפי  –דמי תיווך המשתלמים לתווכן הביטוח ו/או למשווק/ליועץ הפנסיוני  עמלה

 העניין.

 .1961 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א פקודת מס הכנסה

מקצועית, עימם מבוטחים פרטיים, יחידים או בעלי השתייכות ארגונית ו/או  פרט

 מתקשרת חברת הביטוח על בסיס פרטני.

 התמורה שמקבל המבטח בגין קבלת הסיכון הביטוחי. פרמיה

 סך הסכומים הצבורים בקרן פנסיה ו/או בקופת גמל, הנזקפים לזכות עמיתיהן. צבירה

 איילון והחברות בהן יש לה שליטה, במישרין ו/או בעקיפין. קבוצת איילון

ביטוח הנערך לקבוצת אנשים בעלי מאפיינים משותפים, כגון: עובדים אצל  קולקטיב

 מעביד, עמיתי קופת גמל, או חברים בתאגיד.

  

כנית ביטוח שאושרה כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה, ת קופת ביטוח

 כמשמעותה בחוק קופות גמל.

 שקל חדש. או ש"ח ₪ 

 לו לאחר ביטוח משנה.חלקו של המבטח בביטוח הנותר  שייר

 סכום שעל המבטח לשלמו על פי הפוליסה בגין קרות מקרה הביטוח. תגמולי ביטוח

  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מינימאלי הנדרש  תקנות ההון
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 .1998-ממבטח(, התשנ"ח

והקרנות של מבטח וניהול תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון  תקנות ההשקעה

ותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  2001-התחייבויותיו(, התשס"א

 .2012 –גמל()כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב 

 .1964 -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(, התשכ"ד תקנות קופות גמל
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  ותיאור התפתחות עסקיה פעילות החברה  -חלק א'  .1

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1.1

 תרשים מבנה האחזקות של החברה .1.1.1

 נכון למועד הדוח:  להלן תרשים מבנה האחזקות של החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צורת ההתאגדות ונקודות עיקריות בהתפתחות ההיסטורית של החברה  .1.1.2

על ידי מר לוי יצחק רחמני, באמצעות חברת שלמה  1976בע"מ נוסדה בסוף שנת  איילון אחזקות

שלמה רחמני ובניו בע"מ הייתה סוכנות ”. זילנד -ניו “רחמני ובניו בע"מ וחברת הביטוח הזרה 

)אביו של מר לוי ז"ל על ידי מר שלמה זלמן רחמני  1949ביטוח משפחתית, אשר נוסדה בשנת 

 עברה.ש בשוק הביטוח בישראל מאז שנות העשרים של המאה שפעליצחק רחמני( 

זילנד" למכור את  -החליטה "ניו  ,זילנד" -, כתוצאה מארגון מחדש בקבוצת "ניו 1987באפריל 

 רחמני. למשפחת באיילון אחזקותיה

נקראה אז איילון חברה לביטוח שניותיה של איילון אחזקות )מ לראשונהנרשמו  1987יולי חודש ב

 .בבורסה למסחר בע"מ(

לפקודת  233-234הגישה איילון בקשה לפיצול עסקי הביטוח, על פי סעיפים  1994בסוף שנת 

בדרך של העברת כל הנכסים וההתחייבויות הביטוחיות  ,1983 -ג”החברות )נוסח חדש(, התשמ

 . 1994בדצמבר  28לחברה בת חדשה בבעלות מלאה שהתאגדה בישראל ביום 

תקבל צו בית המשפט המחוזי המאשר את הפיצול. בהתאם, שונה שם נ 1996בינואר  3-ב

והחברה הבת בבעלות  ,החברה האם מ"איילון חברה לביטוח בע"מ" ל"איילון אחזקות בע"מ"

מלאה, היא החברה אשר אליה הועברו עסקי הביטוח, שינתה את שמה ל"איילון חברה לביטוח 

 בע"מ". 
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 תיאור תמציתי של מאפייני הפעילות .1.1.3

עוץ בתחומים שונים יקר פעילותה של החברה היא כחברת אחזקות וכנותנת שירותי ניהול ויעי

 .לקבוצה

 

  2018שינויים מהותיים בעסקי התאגיד בשנת   .1.1.4

 "מבע השקעות בית באיילון החברה של חלקה מכירת .1.1.4.1

נחתם הסכם בין החברה לבין החברה הבת, איילון בית השקעות בע"מ  2018בינואר  11ביום 

חברת נעם ברומן שרותי ניהול וייעוץ וחברת נעם ברורמן השקעות בע"מ  ,)להלן: "בית השקעות"(

אופציית מכירה יממש אופציית רכישה והחברה תממש ברורמן , לפיו בע"מ )להלן: "ברורמן"(

 . 29.9.16 -וב 2013דצמבר כפי שתוקן ב, 5.11.09מיום ביניהם הסכם שהוקנו להם ב

ממניות החברה לניהול תיקי השקעות, איילון פתרונות פיננסים  100%-בית השקעות מחזיקה ב

 ממניות החברה איילון קרנות נאמנות בע"מ. 100% -( בע"מ, ו2004)

מחתה ( לברורמן וכן ה50%במסגרת ההסכם מכרה החברה את מלוא אחזקותיה בבית השקעות )

לברורמן את כל הזכויות והחובות שהיו לה במועד חתימת ההסכם כלפי בית השקעות וחברות 

הבת של בית השקעות, למעט זכויות שצוין במפורש בהסכם שלא יומחו, והכל בתמורה כפי 

 ₪. מיליון  12.36 -שנקבעה באופציה, בכפוף להתאמות, בסך כולל במזומן של כ

 ב' לדוחות הכספיים. 38עוד בעניין זה ראו ביאור 

 שינויים בהרכב הדירקטוריון ומינוי יו"ר דירקטוריון 1.1.4.1

 סברון כדירקטורית בחברה.-הסתיימה כהונתה של גב' נחמה רחמני 2018בינואר  9ביום 

 2018באוגוסט  23וביום מונתה גב' דינה האן, עו"ד, כדירקטורית בחברה  2018בינואר  23ביום 

 ית בלתי תלויה.הוכרזה עו"ד האן כדירקטור

 12מירון איזקסון, והחל מיום  עו"דסיים את תפקידו כדירקטור חיצוני בחברה,  2018ביולי  11ביום 

חבר החל לכהן במקומו ד"ר שמואל רוזנמן. באותו המועד מונה ד"ר רוזנמן גם כ 2018ביולי 

 , תגמול והשקעות. בוועדות הדירקטוריון: ביקורת

בחברה הבת, רחמני את כהונתו כדירקטור בחברה ומר לוי יצחק סיים  2018בדצמבר  31ביום 

 איילון ביטוח.

חודשה כהונתה של ד"ר רונית קורן כדירקטורית  2019במרס  20לאחר תאריך המאזן, ביום 

 .2019במרס  22, לתקופה נוספת בת שלוש שנים וזאת החל מיום בחברה חיצונית
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 שינויים בהנהלת החברה 1.1.4.2

התפטרותו מתפקיד מנכ"ל החברה וזאת החל  על הודיע מר לוי רחמני 2018באוגוסט  14ביום 

רו"ח , מונה 2019בפברואר  3ביום  ,על הדוח הכספיתאריך הלאחר . 2018בספטמבר  30מיום 

 של החברה, גם לתפקיד מנכ"ל החברה. םשרון רייך, מנהל הכספי

 א לדוח הכספי.39-ו 1ה36ביאורים  וראלפרטים נוספים 

 אגרות חוב ומניותהנפקת  1.1.4.3

על פי דוח הצעת מדף  ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'(₪  68,750,000החברה הנפיקה  2018במרס 

 "(.מדף תשקיף)" 2017בספטמבר  20ותשקיף מדף של החברה מיום  2018במרס  25מיום 

התמורה הכוללת )ברוטו( שהתקבלה בחברה בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( הסתכמה לסך 

 ₪. 68,750,000של 

על פי תשקיף המדף ודוח מניות רגילות של החברה  4,035,900החברה  הנפיקה  2018אפריל ב

לאחר ההנפקה ירד . מיליוני  98.9תמורה )ברוטו( לסך של , ב2018באפריל  2הצעת מדף מיום 

 .167.26%לשיעור של  86.43%שיעור אחזקותיו של מר לוי רחמני בחברה, משיעור של 

 לדוחות הכספיים.ג' 1ב' 23 -ב' ו14 יםנוספים ראו ביאורלפרטים 

 הקמת וועדות דירקטוריון 1.1.4.4

מונתה ועדת השקעות שהרכבה זהה להרכב הוועדה לבחינת דוחות כספיים  2018במאי  17ביום 

 וכן מונתה ועדת תרומות שהרכבה זהה להרכב ועדת הביקורת.

  חלוקת סכום פיקדון שהתקבל ממבטח 1.1.4.5

, אישרו ועדת הביקורת ולאחריה דירקטוריון החברה, בהתאם לתקנות 2018באוגוסט  8ביום  

מליון ש"ח שהתקבל מחברת ביטוח במסגרת הסדר גישור  5ההקלות, חלוקת פיקדון בסכום של 

אביב, -, בבית המשפט המחוזי בתל2012בתובענה שהוגשה נגד חברת הביטוח בחודש אוקטובר 

                                                           
(1)

לאחרונה דיווחה החברה לרשות ני"ע ולבורסה לני"ע כי ב"כ דירקטוריון החברה שיגר מכתב לב"כ בעל השליטה בחברה, ובו נטען  

כי בעל השליטה התנגד לבחירת מי שמונה ע"י הדירקטוריון למנכ"ל החברה, וביקש למנות מועמד אחר. בנוסף דווח ע"י החברה כי 

כל פעילות שאינה  החברה האםלא תבצע ה בבקשה כי עד למועד כינוס האסיפה השנתית בעל השליטה פנה לדירקטוריון החבר

. לפי יגרום לו נזקים כלכליים כבדים החברהעל ידי שכן גיוס הון במהלך העסקים הרגיל שלה, ובפרט לא תפעל לגיוס הון נוסף, 

ה להתערב בעבודת הדירקטוריון, מצר את ממונה בתלונה על כך שבעל השליטה מנסלדיווחי החברה הדירקטוריון שלה פנה 

צעדיהם של חברי הדירקטוריון ומבקש שלא לחדש את מינויו של יו"ר הדירקטוריון כדירקטור בחברה. כן דווח ע"י החברה כי חברי 

דיווחה החברה כי  2019במרץ  4ביום  יתפטרו אם יו"ר דירקטוריון החברה יחדל מלכהן בתפקידו. הודיעו כי הדירקטוריון שלה

על הטרדה  לקיים בירור בתלונתה של דירקטורית בחברההממונה מונתה נשיאת ביה"ד האזורי לעבודה בדימוס בהמשך לדרישת 

 .תקופה שבה כיהן בעל השליטה כמנכ"ל וכדירקטור בחברהבבעל השליטה,  מינית לכאורה כלפיה מצד
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ידי דירקטורים בהווה ובעבר בחברה )"התובעים"(. בתובענה -מני ועלעל ידי החברה, מר רח

מליון ש"ח ששולם על ידי מר  27-האמורה תבעו התובעים מחברת הביטוח שיפוי בגין סך של כ

, בתביעה נגזרת שהוגשה על ידי בעלת מניות בחברה 2012רחמני בהתאם להסכם פשרה משנת 

מליון ש"ח( במסגרת הבקשה  3.13-ברה )בסכום של כובגין סכומי ההוצאות שהוצאו על ידי הח

בתביעה הנגזרת טענה בעלת המניות, כי   לאישור התביעה הנגזרת ואישור הפשרה שהושגה בה.

יש להשיב לחברה תשלומי שכר ותנאים סוציאליים שבוצעו על ידי החברה לבעל השליטה בחברה 

לו אושרו על ידי המוסדות המוסמכים וקרובו, שכיהנו כנושאי משרה בחברה מבלי שתנאי שכר א

 בחברה.

נקבע, כי החלוקה של סכום הפקדון בין החברה לבין מר רחמני, תתבצע בהתאם להוצאות שהוציא 

למר רחמני  89.68%-לחברה ו 10.32%כל אחד מהם במסגרת התביעה הנגזרת, קרי ביחס של 

דירקטורים האחרים בתובענה )ההוצאות בהן נשא מר רחמני כללו גם את ההוצאות שהושתו על ה

 הנגזרת(.

 לדוחות הכספיים. 4ה' 36עוד בעניין זה ראו ביאור 

 

 רכישת בניין משרדים ומסחר ברמת גן 1.1.4.6

( בע"מ 1979התקשרה החברה בהסכם עם חברת אלתירא נכסים ) 2018בספטמבר  4ביום 

, פינת רחוב 12ברחוב מנחם בגין  ת)להלן: "המוכרת"( לרכישת כל זכויות הבעלות של המוכר

הבניין ₪. ליוני ימ 45.5, ברמת גן, הידוע גם כ"בית דרום אפריקה", בתמורה לסך של 1הרקון 

קומות עיליות, ומושכר ברובו לשימוש כמשרדים )למעט קומת הקרקע  6הבנוי במקרקעין כולל 

ניון. היקף הזכויות המשמשת למסחר(, והוא כולל גם שלוש קומות תת קרקעיות המשמשות כח

מהזכויות בבניין, והן רשומות על שם המוכרת ביחידות נפרדות  80%ין מגיע כדי יהנרכשות בבנ

זכויות בבניין. היחידות המצויות בבניין מושכרות על ידי כל בעלי הזכויות המיחידות שאר בעלי 

מדמי  80%לקבל  בבניין יחד, וחלוקת התמורה בין הבעלים מבוצעת באופן שבו המוכרת זכאית

 השכירות המשולמים בגינם, כאשר זכאות זו לדמי השכירות מהווה חלק מהממכר.

 לדוחות הכספיים. 1ה' 8לפרטים נוספים ראו ביאור 

 תקוה-רכישת בניין משרדים ותעשייה בפתח 1.1.4.1

התקשרה החברה בהסכם עם חברת מ.א. משכנות בע"מ )להלן:  2018בדצמבר  2ביום 

, פינת רחוב אימבר, 2-4זכויות החכירה של המוכרת בבניין ברחוב הגרניט  כישת כלר"המוכרת"( ל

 ₪.מיליוני  51.5תקוה, הידוע גם כ"בית הגרניט", בתמורה לסך של -בפתח

לשימוש  ןברוב ותמושכרשקומות עיליות, כולל קומת קרקע,  7הבניין הבנוי במקרקעין כולל 

ון, וכן חניה עילית על חלק מהמגרש הלא כמשרדים, שתי קומות תת קרקעיות, המשמשות כחני

הצמוד, מכל מין וסוג,  בנוי הצמוד לבניין. המוכרת הינה הבעלים של כלל הזכויות בבניין ובמגרש
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בבניין, אשר הינן בבעלות חברת קונסיסט ירושלים השקעות  4למעט זכויות החכירה של קומה 

 (.2000במחשבים ופתרונו בע"מ )

, המחסנים ומקומות החנייה בבניין ובמגרש המשרדיםהחברה זכאית למלוא דמי השכירות בגין 

-כאמור, וכן למלוא שווי הזכויות הבלתי מנוצלות שכוללות כ 4הצמוד לו, למעט בגין שטחי קומה 

  מ"ר תת קרקעי. 1,380-מ"ר עיקרי על הקרקע וכ 3,050

 פיים.לדוחות הכס 2ה' 8ביאור  וראפרטים נוספים ל

 מדיקל סנטר TLV-עסקה לרכישת החזקות ב 1.1.4.8

איילון  ואיילון ביטוח באמצעות, התקשרו החברה, 2019במרץ  6לאחר תאריך הדוח הכספי, ביום 

"( ועם בעלות סנטר מדיקל TLV"( עם טי אל וי מדיקל סנטר בע"מ )"איילון קבוצתנאמנים )"

 ,לקבוצת איילוןמדיקל סנטר  TLV ת מניות של הקצאלמדיקל סנטר בהסכם  TLVהמניות של 

מדיקל סנטר"  TLV" מפעילה את המרכז הרפואימדיקל סנטר  TLV .בשלבים ובתנאים מסויימים

 מרכז כירורגי רב תחומי ברישיון משרד הבריאות.שהינו 

 לדוחות הכספיים. ב'39 לפרטים בדבר העסקה ראו באור       

 

  2018בשנת  ובנותיהאיילון ביטוח שינויים מהותיים בעסקי  .1.1.5

 איילון ביטוח( –)בחלק זה "החברה" 

 

   ביטוח חיים בענףמסוג יחסי  משנה ביטוח ותאעסק

עם מבטח משנה בביטוח חיים יחסי  בהסכם ביטוח משנה איילון ביטוחהתקשרה  2018במרס  

)לרבות  בגין כיסויי ריסק מוות 90% בשיעור Quota Shareמסוג . ההסכם הינו בדירוג גבוה

בשיעור ו ,םמבוטחיהבגין כלל  כיסוי נכות מוחלטת ומוות מתאונהומשכנתאות( בפוליסות לביטוח 

. ביטוח המשנה חל על חיסכון, אובדן כושר וסיעוד יהשונים למעט כיסוי הריסקעל יתר כיסויי  85%

 .קולקטיביות קאותעס למעט, 2017בדצמבר  31כל הפוליסות שנחתמו עד ליום 

מסיכון המוות והנכות בשייר בגין  10%-חשופה רק לאיילון ביטוח  בעקבות חתימת ההסכם

בגין יתר כיסויי הריסק השונים למעט כיסויי חיסכון, אובדן כושר וסיעוד ועסקאות  15%-מבוטחיה, ו

 הן החברה חשופה למלוא הסיכון. בקולקטיביות 

מימשה תחנת יציאה  איילון ביטוח, 2019בשנת  IIולבנסי לאור המעבר הצפוי למשטר ההון ס

מהסכום  90% , ואין בכוונתה לחדש את ההסכם הנדון. 01.01.2019 -בשהוגדרה בהסכם לעיל 

 .2019לשנת הועבר  בשייר בגין כלל מבוטחי איילון ונכויותבסיכון של מוות 

  להלן. 4.5.4 לפרטים בדבר העסקה ראו סעיף 

 

 רכשה את פעילות פסגות ביטוח. הפעילות הנרכשת איילון ביטוחלהלן,  1.1.5.1 כמפורט בסעיף 

, ברובו מחוזים 60% -כוללת  הסכמי ביטוח משנה, שיעור ביטוח המשנה בתיק פסגות הנו כ

  יחסיים בתיק הריסקים.
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 של פסגות עסקה לרכישת עסקי ביטוח החיים  .1.1.5.1

 ,2018בפברואר  27ביום הושלמה עסקה בה התקשרה החברה  2018ביולי  1ביום 

)זכויותיה  פעילותה כל  לרכישת  "( ביטוח פסגותחברה לביטוח )פ.ב.( בע"מ )"פסגות  עם  בהסכם 

בתחום עסקי ביטוחי החיים של פסגות ביטוח. לפרטים בדבר העסקה ראו באור   והתחייבויותיה(

 חות הכספיים.לדוב' 4

 הסכם קיבוצי .1.1.5.2

חתמו החברה והחברה הבת, איילון נאמנים, על הסכם קיבוצי עם וועד העובדים  2018בדצמבר 

 והסתדרות העובדים הלאומית.

 ג'21להלן וביאור  4.6.7  לפרטים בדבר ההסכם לרבות השפעתו הצפויה על החברה ראו סעיף

 לדוחות הכספיים.

 

 החברה השקעות בהון  .1.1.6

אשר תמורתם משמשת כהון ראשוני, הון משני באיילון ביטוח לעניין גיוס כתבי התחייבות נדחים 

, במהלך תקופת הדוח איילון ביטוחשביצעה  תשחלוף כתבי התחייבווכן לעניין  ,מורכב והון שלישוני

 בדוחות הכספיים.  א'1'ב23ו באור רא

 

 ניהול ההשקעות  .1.1.1

  4.4 . לפרטים ראו סעיף השל ההשקעות אגף על ידי מתבצעשל איילון ביטוח ניהול ההשקעות 

 להלן.

 

 דירוג החברה .1.1.8

ודירוג כתבי  איילון ביטוח( של IFSRלעניין פרסום חברת "מידרוג" אודות האיתנות הפיננסית )

 ה' בדוחות הכספיים.23באור  וההתחייבויות הנדחים רא

 

  תובענות ייצוגיות  .1.1.9

 37באור  ושהוגשו עד למועד הדוח ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות ראלעניין תובענות 

 )תובענות ייצוגיות( בדוחות הכספיים.

 

 עדכון שיעורי הריבית ששימשו בחישוב התחייבויות ביטוחיות בענפי רכב חובה וחבויות .1.1.10

בביטוח כללי  לעניין השפעת השינוי בעקום הריבית חסרת הסיכון על ההתחייבויות הביטוחיות

חישוב ההתחייבויות הביטוחיות ריבית ההיוון בביטוח כללי המשמשת בבתקופת הדוח ועדכון 

 .ה' לדוחות הכספיים35באור  ורא ,אשתקדבענפי רכב חובה וחבויות 
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 עדכון שיעורי הריבית המשמשים להיוון ההתחייבויות בתחום חסכון ארוך טווח .1.1.11

 סיכון על ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים,הריבית חסרת הבשיעור  השינוילעניין השפעת 

  הכספיים. ה' לדוחות35באור  ורא בתקופת הדוח ואשתקד,
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 תחומי פעילות של החברה .1.2

 כאמור לעיל, החברה הינה חברת אחזקות שעיקר פעילותה הוא אחזקה באיילון ביטוח.

ותחום הביטוח  , תחום ביטוח בריאותלטווח ארוךהינם עסקי חיסכון  איילון ביטוחתחומי הפעילות של 

הכללי, הכולל: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוחי חבויות, אחריות מקצועית, ביטוחי קבלנים 

 והנדסה, וכן יתר עסקי ביטוח כללי. 

 

  :איילון ביטוחלהלן תיאור תחומי הפעילות של 

 

 תחום חיסכון לטווח ארוך  .1.2.1

תחום ביטוח חיים כולל פוליסות  טהור.פוליסות חיסכון ותחום זה כולל פעילות ביטוחי חיים 

המספקות כיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים שונים, כגון: מוות, נכות, אובדן כושר עבודה 

בירה )להלן: "ריסק"(, וכן תכניות ביטוח המשלבות ֵמֵעבר למרכיב הריסק גם מרכיב של צ  דומהוכ

כספית )להלן: "חיסכון"(, ובכלל זה פוליסות הבאות לכסות את ההפרשות הסוציאליות של 

ועובדים. השילוב בין שני הרכיבים )ריסק וחיסכון( תלוי במבוטח ובצרכיו האישיים לרבות  מעבידים 

ריסק טהור או חיסכון טהור. חלק מהביטוחים נמכרים כביטוחים עצמאיים וחלקם נמכרים 

 ים נלווים. כביטוח

 

 יתהיה לא הדוח ובשנת 31.12.2016 ביום והפנסיה הגמל בתחום פעילותה הפסיקה איילון ביטוח

 .זה בתחום פעילות לאיילון ביטוח

 

 כללי ביטוח תחום .1.2.2

כולל ביטוחים המכסים סיכוני נזקים ו/או אובדן, הנגרמים לרכוש או לגוף, לרבות ביטוח  זהתחום 

ואחריות כלפי צדדים שלישיים. בתחום זה נכללים ענפי ביטוח רכב חובה, ויות נכסים, ביטוחי חב

 רכב רכוש, ביטוחי חבויות וביטוח כללי אחר.

 

 ענף ביטוח רכב חובה

 דרישת פלת"ד, שלפי לחוק מנועי בהתאם ברכב משימוש כתוצאה גוף נזקי ביטוח המכסה ענף

 בו. והנוהג רכב בעל כל על חובה הינו -1970ל"נוסח חדש[ התש[מנועי  רכב ביטוח פקודת

 

 ענף ביטוח רכב רכוש

לנזקי רכוש לרכב המבוטח וכן לנזקים הנגרמים לרכוש של צדדים  כיסויפוליסות ביטוח הנותנות 

שלישיים, אשר נגרמו על ידי כלי רכב מבוטחים. ביטוח זה כולל הן ביטוח מקיף והן ביטוח נזקי 

 רכוש לצד ג', וכן פוליסות ללא כיסוי לגניבה או ללא כיסוי לתאונה. 
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 ענף ביטוחי חבויות

ו על פי דין של מבוטח בגין נזק שעלול להיגרם על ידיו לצד שלישי ביטוחים המיועדים לכיסוי חבות

כלשהו )למעט ביטוח רכב חובה(. בכלל זה נמנים, בין השאר, המוצרים הבאים: ביטוח חבות 

מעבידים, ביטוח חבות כלפי צד ג', ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

 חבויות משולבים.משרה, ביטוח חבות המוצר וביטוחי 

 

 יתר ענפי ביטוח כללי

ביטוחי רכוש המיועדים להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו. הסיכונים העיקריים המכוסים 

בפוליסות אלו הינם סיכוני אש, התפוצצות, פריצה/גניבה, רעידת אדמה ונזקי טבע. ביטוחי הרכוש 

העיקריים  כוללים לעיתים כיסוי לנזק תוצאתי )אובדן רווחים( עקב הנזק הפיזי לרכוש. סוגי הביטוח

בענף זה הינם: ביטוחי דירות, ביטוחי מבנה אגב משכנתא, ביטוחי בתי עסק, ביטוחים הנדסיים, 

ביטוח יאכטות וכלי ביטוחי עבודות קבלניות, ביטוחי מטענים בהובלה )ימית, יבשתית, אווירית( 

רות( שייט קטנים וכן פעילה החברה בתחום הערבויות, בעיקר ערבויות על פי חוק המכר )די

 . 1974-)הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה

 

צרפה החברה גם את תחום ביטוחי הסייבר למכלול הביטוחים המוצעים על ידה  2017בשנת 

 .)רכוש וחבויות(

 

 תחום ביטוחי בריאות .1.2.3

כולל פוליסות המספקות כיסוי לאירועים התחום זה כולל פעילות ביטוח בריאות לזמן ארוך, 

, ניתוחים, השתלות ותרופות שלא סיעוד קשות,  הנובעים מסיכונים שונים, כגון: מחלות ביטוחיים

חלק מהביטוחים נמכרים כביטוחים וכן פוליסות לתאונות אישיות.  )להלן: "ריסק"(  בסל התרופות

 , וחלקם נמכרים במסגרת ביטוחי בריאות קבוצתיים.חלקם נמכרים כביטוחים נלווים ,עצמאיים

 ביטוחי בריאות לטווח קצר, לרבות ביטוחי שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל תחום זה ללבנוסף, כו

הוקפאה הפעילות בתחום ביטוח נסיעות  2017החל מחודש אוגוסט  .וביטוח רפואי לעובדים זרים

 לחו"ל.
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  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  .1.3

 כללי .1.3.1

אחת. הונה המונפק של  ע.נ. כל₪  1מניות רגילות בנות  מיליון 36 הונה הרשום של החברה הינו

. מניות החברה נסחרות בבורסה ע.נ. כל אחת₪  1מניות רגילות בנות  18,197,800 החברה הינו

 .209015 –אביב, מספר נייר הערך בבורסה -בתל

 על ידי בעל עניין מהותיות ועסקאות התאגיד בהון השקעות .1.3.2

בתקופת הדוח לא נעשו עסקאות מהותיות על  לעיל. 1.1.6 לעניין השקעות בהון התאגיד ראו סעיף 

 ידי בעל עניין.

 

 התחייבויות להשקעות נוספות בתאגיד .1.3.3

  בות נוספת כלשהי להשקעות נוספות בה.החברה לא קיבלה בתקופת הדוח התחיי

 

 חלוקת דיבידנדים .1.4

 חלוקת דיבידנד מדיניות .1.4.1

 אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים.

 

 האחרונות ייםדיבידנדים שהחברה הכריזה וחילקה בשנת .1.4.2

 -. יתרת העודפים הינה בסך של כבשנתיים האחרונות דיבידנדיםלא הכריזה ולא חילקה החברה 

מובהר כי אין ביתרה האמורה כדי להוות אינדיקציה ליכולת החלוקה  .ש"חאלפי  385,469

 העתידית של החברה.

 

 מגבלות חיצוניות על יכולת התאגיד לחלק דיבידנד .1.4.3

 דיבידנד בקבלת, היתר בין, מותנית דיבידנד לחלק ויכולתה, אחזקות חברת הינה החברה .1.4.3.1

הבנות שלה ובעיקר מדיבידנדים המתקבלים מאיילון ביטוח. חלוקת דיבידנד  מהחברות

מחברות בנות אלו כפופה לדרישות ההון הנקבעות על ידי המפקח על הביטוח. לעניין 

 בנות מחברות ההון דרישות לעניין וכןדרישות ההון מאיילון ביטוח והחברות שבשליטתה, 

 .הכספיים בדוחות 7 ביאור ראו אחרות

מסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א( נטלה על עצמה החברה מגבלות על ב  .1.4.3.2

 בדוח הדירקטוריון של החברה. 2.4חלוקת דיבידנד. לפרטים ראו סעיף 
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תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק ב'   

                                 פעילות בחברה, בסוכנויות ביטוח ובחברות אחרות .א

פעילותן של החברות האחרות . אחזקות וכנותנת שירותים לקבוצהפעילותה העיקרית של החברה היא כחברת 

אודות הפעילויות המבוצעות באמצעות אותן חברות  . פרטיםמהותית לקבוצהאינה  ,להוציא איילון ביטוחבקבוצה, 

 בנות מובאים להלן.

 ה בתאגידים כאמור(.)האחוזים בסוגריים משקפים את שיעור הבעלות של החבר

 

 מידע אודות פעילות החברות הבנות 2.1

 

מטפלת עבור מבטח בינלאומי גדול בתביעות בענף  –( 100%איילון ניהול סיכונים רפואיים בע"מ ) 2.1.1

אחריות מקצועית של רופאים ועוסקים אחרים בענף הרפואה, אשר בוטחו בישראל, בעבר, על ידי תאגיד 

 טיפול. דמי  קיבלה חברה זותמורת פעילותה זאת  .MDU –ה 

  – חברה בתלאיילון ניהול סיכונים רפואיים              

 ושולטת "חבר", עוסקת במכירת ביטוח, בעיקר לחברי מועדון  -( 100%בע"מ ) לביטוח סוכנות קבע

 (, מועדון "חבר" צרכנות פיננסים והשקעות בע"מ.100%) בת בחברה

 

 בתחום האלמנטרי, ביטוח חיים ביטוחי פרט משווקת –( 100%)הכי בריא סוכנות לביטוח בע"מ  2.1.2

 .טלפוני מוקד באמצעות ,בריאות וביטוחי

 

ין שער העיר יבבנבעלותה של איילון ביטוח חניון  חברת התפעול של – (100%איל צבי בע"מ ) 2.1.3

. ניהול המקבצים כולל ניקיון, , ומנהלת מקבצי דיור שנרכשו בשנים האחרונות מכספי הנוסטרובירושלים

 אחזקה, שמירה וגבייה. 

 

( באיילון 100%מחזיקה ) – "(בית השקעות(, )להלן: "איילון 50%בע"מ ) בית השקעותאיילון  2.1.4

 . ( בע"מ ובאיילון קרנות נאמנות בע"מ2004פתרונות פיננסים )

 . מנהלת תיקי השקעות –( בע"מ 2004איילון פתרונות פיננסים ) 2.1.4.1

 .נותמנהלת קרנות נאמ –רנות נאמנות בע"מ איילון ק 2.1.4.2

 .38ביאור  ולעניין מכירת חלקה של החברה באיילון בית השקעות, רא

 
 פעלה בשני תחומים: ליסינג מימוני וליסינג תפעולי.  –( 100%איילון בלו ליסינג בע"מ )  2.1.5

( ממניות איילון 50%איילון בלו ליסינג התקשרה בהסכם לפיו היא רכשה מחצית ) 2011בחודש נובמבר 

 קלרום בע"מ שפעלה בתחום הליסינג וההשכרה )להלן: "ההסכם"(. 

התקשרה איילון בלו ליסינג בע"מ בהסכם למכירה מיידית של כלל פעילות הליסינג  2013במרץ  12ביום 

. בע"מ, יחד עם הסכם המכירה האמור התבטל גם הסכם הניהול התפעולי שלה לחברת המאגר ב.נ.כ

שבין איילון בלו ליסינג בע"מ לאיילון קלרום בע"מ. החל מאותו המועד )תום הרבעון הראשון בשנת 
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( איילון בלו ליסינג בע"מ מתמקדת בהשלמת עסקאות הליסינג המימוני שנותרו ובגביית חובות 2013

 עבר. 

רשות שוק ההון את הדרישות ממבקש רישיון עבור מתן שירותי אשראי. פרסמה  2017מאי  בחודש

איילון בלו ליסינג בע"מ הגישה בקשה לקבלת רישיון מורחב. כחלק מתנאי הרישיון נדרשת איילון בלו 

איילון בלו ליסינג פועלת לעמוד בתנאי ההון הנדרש ₪. מיליון  1ליסינג להעמיד הון עצמי העולה על 

 וב לחברה אם ולאיילון חברה לביטוח לשטר הון.בדרך של המרת ח

את מכירת מלוא הזכויות באיילון בלו ליסינג יחד עם שטרי ההון  החברהאישרה  2017דצמבר  בחודש

לפקודת מס  104לאיילון חברה לביטוח בע"מ, ללא תמורה, במסגרת העברה פטורה ממס עפ"י סעיף 

  .התקבלה שטרםהמכירה כפופה לקבלת אישור מרשות שוק ההון, הכנסה. 

 

 ₪(:)באלפי  החברות הבנות תמפעילויונתונים כספיים על הרווח )הפסד( לחברה  2.2

 2018 2011 2016 

 (1,123) (2,186) (983) (א) איילון ניהול סיכונים רפואיים בע"מ

 481 609 721 (ב)איל צבי בע"מ 

 (2,524) (1,085) - (ג) בע"מ בית השקעותאיילון 

 (60) (1,879) (1,645) (דהכי בריא בע"מ)

 (388) 214 (398) (האיילון בלו ליסינג )

 (3,614) (4,321) (2,305) סה"כ

 בהוצאות הנהלה וכלליות. מקיטוןבהפסד בשנת הדוח לעומת אשתקד נובע בעיקר  הקיטון (א)

 מגידול בהכנסות מדמי ניהול.הגידול ברווח בשנת הדוח לעומת אשתקד נובע בעיקר  (ב)

 בדוחות הכספיים.  38ראו באור  (ג)

וקיטון בהוצאות  בהכנסות מעמלות מגידולבהפסד בשנת הדוח לעומת אשתקד נובע בעיקר  הקיטון (ד)

 .הנהלה וכלליות

מקיטון בהפרשה לחומ"ס שבוצעה אשתקד נובע בעיקר  רווחבשנת הדוח לעומת  להפסדהמעבר  (ה)

 אשתקד.
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  אודות פעילות איילון ביטוח מידע .ב

 (. אחרת נאמר כן אם"מ )אלא בע לביטוח חברה איילון -"החברה" זה בחלק

 

 תחום חיסכון לטווח ארוך –תחום פעילות א'  2.3

 מוצרים ושירותים   2.3.1

 בתחום תיאור של ענפי הפעילות והמוצרים הכלולים  2.3.1.1

 ביטוח חיים         

מספקות כיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים שונים, כגון מוות,  פוליסות ביטוח חיים

נכות ואובדן כושר עבודה. בביטוח חיים קיימת התחייבות חוזית של חברת הביטוח, המעוגנת 

בחוזה ביטוח, לשלם את תגמולי הביטוח, גם אם חלו שינויים חיצוניים, לטובה או לרעה, שלא 

 ת ההנחות שהיוו את הבסיס לפוליסה בעת עריכתה.ידה במסגר-נלקחו בחשבון על

הפוליסות יכולות לכלול רכיב ריסק טהור, רכיב חסכון טהור או שילוב של השניים. הפוליסות 

בעלות מרכיב החיסכון נחלקות למספר סוגים מרכזיים, הנבדלים זה מזה לפי סוג המבוטח 

ל ידי חברות הביטוח, סוגי הכיסויים )שכירים, עצמאיים וחיסכון לפרט(, אופן השקעת הכספים ע

לגיל פרישה הינו חיסכון השוטף ניהול או ההוצאות שגובות חברות הביטוח. כיום החיסכון הודמי 

 קצבתי בלבד )למעט מרכיב הפיצויים(, ולא ניתן לקבל את התגמולים במשיכה חד פעמית.

וביטוחים  פרטמשווקת קופות ביטוח )ביטוחי מנהלים ותגמולים לעצמאיים(, ביטוחי  החברה

 קולקטיביים, ומציעה מכלול של תכניות ביטוח. 

 

בהן נצברות הפרשות  ,פוליסות לשכיריםבהן פוליסות לשכירים ולעצמאים.  קופות ביטוח

יה במרוכז עבור המעסיק משלם את הפרמ ,תגמוליםלהמעביד והפרשות העובד לפיצויים ו

משלם את התגמולים  ,בעל הפוליסה והמבוטחשהינו העצמאי,  - עובדיו. בפוליסות לעצמאים

בעצמו. הפקדות בקופות ביטוח מזכות את המבוטח והמעסיק בהטבות מס הקבועות בדיני מס 

 הכנסה.

 

החלטת בעל כוללים מרכיב של ריסק ו/או חיסכון על פי  והם הם ביטוחים וולונטריים ביטוחי פרט

 הפוליסה.  

 

הם ביטוחים קבוצתיים, הנמכרים לאנשים המשתייכים לאותה קבוצה, ביטוחים קולקטיביים 

 כגון: קואופרטיב עובדים, תלמידי בית ספר, קיבוץ ועוד.
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 ביטוח חיים -מוצרים ושירותים עיקריים   2.3.1.2

 ריסק/ סוג הפוליסה
 חיסכון

 הוני/
 קצבתי

 ייחודיים והערותמאפיינים  תלוי תשואה

פוליסל 
 בשבילך

כוללת רכיב  חיסכון וריסק
הוני 

וקצבתי, 
בהתאם 

לצרכי 
 המבוטח

מוכרת כקופת ביטוח,  אינההפוליסה  כן
והכספים ניתנים למשיכה בכל עת בכפוף 

 לתשלום מס רווחי הון.

איילון יתרון 
 פיננסי

תכנית חיסכון לפרט לכל מטרה במגוון  כן הוני חיסכון
השקעה; מעבר בין מסלולים אינו מסלולי 

יוצר אירוע מס. הכספים ניתנים למשיכה 
 בכל עת בכפוף לתשלום מס רווחי הון.

 

משקיעים 
 בילדים

תכנית חיסכון לתקופות קצרות ובינוניות,  כן הוני חיסכון וריסק
המבטיחה את המשך החיסכון גם 
במקרה של פטירה או אובדן כושר 

 עבודה.
 

קופות ביטוח 
לשכירים 

ולעצמאים 
מסדרת 

 פוליסל

גמישּות 
בחלוקת פרמיה 

בין חיסכון 
 וריסק.

מגוון מסלולי השקעה; אין הגבלה על  כן קצבתי
מספר המעברים בין המסלולים; מעבר 
בין מסלולים אינו יוצר אירוע מס, ואין 
קנסות פדיון במשיכת הכספים. ההבדל 

מי בין התכניות השונות הוא בשיעור ד
 הניהול.

אינה כוללת מקדם המגלם הבטחת  כן קצבתי חיסכון וריסק פוליסל חדש
תוחלת חיים, למעט מצטרפים חדשים 

; מותאמת לדמי הניהול 60מגיל 
המרביים המותרים בתקנות מינואר 

2013. 

"מעורב", 
"גמלא" 
 ו"חסכון"

 – 1990עד  קצבתי חיסכון וריסק
 –לא; אחרי 

 כן 

להשתנות לפי נוסחה הפרמיה עשויה 
התלויה בתשואה בפועל; שיווק המוצר 

 .2003-הופסק ב

 – 1990עד  קצבתי חיסכון וריסק "עדיף"
 –לא; אחרי 

 כן 

-החברה חדלה לשווק את המוצר ב
2003. 

 
 

ריסק. מבטיחה  5דרור 
למוטבים את 
סכום הביטוח 

שנרכש במקרה 
 פטירה של

 שנים.  5-הפרמיה משתנה אחת ל לא הוני
למבוטח יש אפשרות להגדיל את סכום 

ימי הולדת  הביטוח באירועים כמו נישואין,
והרחבת המשפחה, ללא צורך בהצהרת 

 חדשה.  בריאות 
במקרה של מחלה סופנית מוקדם תשלום 
 מחצית מסכום הביטוח כדי לענות על
הצרכים המיוחדים המאפיינים אירוע 

  כזה.

ריסק. תכנית  1דרור 
ביטוח למקרה 

 הפטיר

לגיל   הפרמיה משתנה מדי שנה בהתאם לא הוני
המבוטח. פרמיה נמוכה יותר לנשים 
ולמבוטחים לא מעשנים )בהתאם לרמת 

 הסיכון הגלומה באוכלוסיות אלו(.
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 ריסק/ סוג הפוליסה

 חיסכון
 הוני/

 קצבתי
 מאפיינים ייחודיים והערות תלוי תשואה

ביטוח 
למקרה 

מוות ללא 
 חיתום רפואי

ריסק. כיסוי 
למקרה מוות 

ללא חיתום 
 רפואי. 

 36בתקופה של  הכיסוי הביטוחי לא הוני
החודשים הראשונים הינו רק למקרה 
מוות מתאונה. אם סיבת המוות בתקופה 
זו היא מחלה, יקבל המבוטח החזר של 

מהפרמיות ששולמו. לאחר מכן ועד  70%
(, 67תום תקופת הביטוח )גיל מרבי 

 מכסה הפוליסה מקרה מוות מכל סיבה.
החברה חדלה לשווק מוצר זה בסוף שנת 

2018. 

מטריה לכל 
 מטרה

ריסק. תכנית 
ייחודית הכוללת 

תחת מטריה 
אחת כיסוי 

למקרה של 
מחלה קשה, 

מצב סיעודי או 
 מוות.

 הוני
  

הכיסוי הינו למקרה מוות במהלך תקופת  לא
של המבוטח(.  70הביטוח )עד גיל 

במקרה של מחלה קשה או היזקקות 
לסיעוד במהלך תקופת הביטוח, יוקדם 

הביטוח, והכיסוי  מסכום 25%תשלום של 
 ימשיך על יתרת הסכום.

איילון 
בשביל 
 הכושר

תכנית המבטיחה פיצוי חודשי במקרה  לא קצבתי ריסק
כושר עבודה מוחלט, תמידי או  של אובדן

זמני, בעקבות תאונה או מחלה, כל עוד 
 התוכנית שיווקהמבוטח אינו כשיר. 

 .2017חודש יולי ף בסו הופסק

בשביל 
 הכושר זהב

דומה לתכנית איילון בשביל הכושר.  לא קצבתי ריסק
כוללת בנוסף השלמת הכנסה במקרה 

מעבר לעיסוק אחר בעקבות האירוע.  של 
חודש יולי  ףבסו הופסק התוכנית שיווק
2017. 

משלים 
 ביטוחי לגמל

מיועדת לעמיתים בקופות גמל, וכוללת  לא הוני ריסק
כיסוי ביטוחי לאובדן כושר ולמקרה 

 פטירה. 

נכות 
 תאונתית

 הוני ריסק
  

שנגרמה  פיצוי חד פעמי במקרה של נכות לא
 עקב תאונה, יחסי לשיעור הנכות.

 

נכות 
מוחלטת 
ותמידית 

רגילה 
 ומקצועית

 הוני ריסק
  

הקדמת תשלום סכום הביטוח  המבטיח לא
למקרה מוות במקרים של נכות מוחלטת 

 ותמידית.

הכנסה 
 למשפחה

למקרה פטירה, שמטרתו  ביטוח נוסף לא קצבתי ריסק
להבטיח הכנסה חודשית למשפחה 

קצובה מראש. מאפשרת  הלתקופ
להגדיל את הכיסויים עם לידת ילד נוסף 

 ללא הצהרת בריאות חדשה.
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 ריסק/ סוג הפוליסה
 חיסכון

 הוני/
 קצבתי

 מאפיינים ייחודיים והערות תלוי תשואה

כיסוי למוות 
 מתאונה

 הוני ריסק
  

הנגרם  פיצוי במקרה של מוותמבטיח  לא
 כתוצאה מתאונה.

שחרור 
מתשלום 

 פרמיות

 הוני ריסק
  

כיסוי המבטיח, במקרה של אובדן כושר  לא
עבודה, המשך הכיסוי הביטוחי והחיסכון 
בפוליסה, וזאת ללא כל תשלום מצד 
המבוטח בתקופה בה הוא נמצא באובדן 

 הופסק התוכנית שיווק כושר עבודה.
 .2017חודש יולי  ףבסו

 – חושן
תוכנית 

לביטוח מפני 
אובדן כושר 

 עבודה 

מבטיחה למבוטח שכיר או עצמאי פיצוי  לא קצבתי ריסק
מתשלום פרמיות  ושחרורחודשי 
, עבודה כושר אובדן של במקרהוהפקדות 

 כתוצאה, זמני או תמידי, חלקי או מוחלט
 המבוטח עוד כל וזאת, תאונה או ממחלה

 .עבודה כושר באובדן נמצא
 שוניםניתן לצרף נספחים  לתוכנית

 ה.תוא המרחיבים

ביטוח 
משכנתא 

לאנשים עם 
מוגבלות 
מקצרת 

 חיים

ביטוח חיים אגב הלוואה לדיור לאדם עם  לא הוני ריסק
מוגבלות מקצרת חיים בפרמיה משתנה 

 18תיקון מס' , בהתאם לאחת לשנה
לאנשים עם זכויות חוק שיוויון ל

)להלן: "תיקון  1998-תשנ"ח, מוגבלויות
. החברה החלה לשווק לחוק"( 18

 .2018פוליסה זו לקראת סוף שנת 
 

לעניין מסלולי השקעה במכשירי החיסכון לטווח ארוך והתאמת מסלול ברירת מחדל לגיל העמיתים 

 .  להלן 4.1.2.1  סעיףראו  –)"מודל צ'יליאני"( 

 להלן. 4.1.2  סעיףהרגולציה החלה על תחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח, ראו  לעניין
i.  

 

  זה בתחום למוצרים הייחודיים המאפיינים 2.3.1.3

  וכתוצאה מכך משך הזמן הארוך שהחברה נדרשת לתחזק  םמוצריהמשך הזמן הארוך בו קיימים

 אותם.

  בתוקף.אפשרות המעבר ממוצר אחד למוצר אחר במשך התקופה בה המוצרים 

  ,ריבוי החקיקה והתקינה החלות על ענף זה, לרבות דיני ביטוח, דיני קופות גמל ודיני מס

השינויים הרבים בחקיקה ובתקינה האמורות, והשפעתם הגדולה על המוצרים הנמכרים 

מבחינת סוגיהם, היקף המכירות שלהם, יכולת שימור הלקוח, דרישות המיכון והרווחיות 

 שלהם. 

 

 בתחום איילון מוצרי של הייחודיים המאפיינים 2.3.1.4

ישנם  חברהמוצרי החיסכון לטווח ארוך דומים במאפיינים שלהם בין הגופים המוסדיים השונים. ל

ומאפשרים לציבור  ,מספר מסלולי השקעה שקיבלו הכשר רבני למדיניות ההשקעות בנכסיהם

 ההלכה היהודית.חיים, תוך שמירה על כללי ההחרדי חסכון לטווח ארוך בתחום ביטוח 
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 לחברות ביחס ארוך לטווח חיסכון במוצרי היחסי בחלקה משמעותי שינוי צופה אינה החברה

 .זה בתחום המתחרות הביטוח

 

 מוצרים חדשים  2.3.1.5

לביטוח חיים אגב הלוואה לדיור לאדם , קיבלה החברה אישור לשיווק פוליסה 2018בחודש דצמבר 

 . עם מוגבלות מקצרת חיים

אנשים עם זכאים תנאים מסוימים, התקיים , ב, לפיולחוק  18תיקון להפוליסה אושרה בהתאם 

 .מוגבלות לקבל הלוואה לדיור )משכנתא( ולרכוש פוליסה לביטוח חיים אגב המשכנתא המתקבלת

 ,למכור פוליסת ביטוח חיים אגב הלוואה לדיור לסרב אינה רשאית לחוק החברה 18על פי תיקון 

 הבאים: בהתקיים, בין היתר, התנאיםלאדם עם מוגבלות מקצרת חיים, מחמת מוגבלותו, 

מחמת  , סורבהביטוח חיים אגב הלוואהלהיות מבוטח בהאדם עם המוגבלות בקשתו של 

 .מוגבלותו

"אדם עם  .אדם עם מוגבלות מקצרת חיים המבקש הינו לאקטואר ממונה, שקבע כי  פנתה החברה

הכיר במוגבלות שיש  "אקטואר ממונה"אדם עם מוגבלות שהוגדר בחוק כיים" מוגבלות מקצרת ח

לו ככזו שעלולה לקצר את תוחלת חייו לעומת תוחלת חיים ממוצעת בתקופה העולה על שלוש 

ובלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחלת החיים של האדם עם המוגבלות עולה על חמש  שנים,

 .שנים

 .המוגדרות בחוק )רכישת דירה יחידה(ואה ההלוואה היא לאחת ממטרות ההלו

 

שווה למחצית יתרת סכום בה  סכום הביטוח שפוליסה  למבקש הציעבמקרה כאמור,  החברה מ

תקופת האכשרה לביטוח חיים  שקלים חדשים. 500,000, ולכל היותר וצע  לוההלוואה לדיור שה

 .שנים 2.5 עומדת עללאדם עם מוגבלות מקצרת חיים 

 

 תחרות  2.3.2

  ביטוח חיים

החברה עשרה גופי ביטוח, אשר כולם הינם מתחרים  מלבדבתחום ביטוח החיים פועלים בישראל 

קבוצת מגדל, קבוצת  - הינם החברה של המשמעותיים המתחריםברמה כזו או אחרת של החברה. 

 קבוצת מנורה. וכלל, קבוצת הראל, קבוצת הפניקס 

 
איילון נמצאת  31.12.2018ף הנכסים המנוהלים ליום בהתבסס על נתוני משרד האוצר, על פי היק

, ועל פי הפרמיות שהורווחו ברוטו בתחום ביטוח החיים ליום 1.24% עם נתח שוק של 7-במקום ה

 .2.96%נתח השוק שלה הינו  30.9.2018

 
שנמשך תהליך , התחרות עבר שוק החיסכון לטווח ארוך מהפך מבחינת  החל מאמצע העשור הקודם

בעקבות הרפורמה בקרנות הפנסיה, אשר מרביתן נרכשו על ידי חברות ביטוח,  בתקופת הדוח.גם 

פתיחת הסכמי המסגרת בתחום התנאים הסוציאליים בישראל והנהגת פנסיית חובה, ובעקבות  ועם
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יישום המלצות ועדת בכר, התפתח שוק חדש בו קהל המטרה הוגדל משמעותית ומהווה למעשה את 

ן לטווח ארוך. במקביל לאמור גדל מספר המתחרים בתחום פעילות זה והוא כולל כל שוק החיסכו

 שונים.  גופים מוסדיים מסוגים

 

האיסור על מכירת פוליסות חדשות עם מקדם  לאור ,)וכולל בתקופת הדוח( 2014החל מינואר 

ה, האפשרות לניוד פוליסות עם הבטחת מקדם. להערכת החבר קיימת לאהמבטיח תוחלת חיים, 

, 60חוסר אפשרות הניוד ככל שתישאר וכן הפסקת השיווק של פוליסות עם הבטחת מקדם עד גיל 

  מקדם מובטח.עם לאורך זמן להקטנה של הפדיונות והעלאת יכולת השימור של הפוליסות  מביאים

 

נים ארגונים ומעסיקים לבחור עבור עובדיהם הסדרים שול וכן עובדיםהשינויים שהתחוללו בשוק גרמו ל

שכוללים סל של מוצרים הכולל ביטוחי מנהלים, פנסיה, גמל וביטוחים משלימים לתכניות פנסיה. 

התחרות בין חברות הביטוח בתחום ביטוחי החיים מתבטאת יותר ויותר בדמי הניהול הנגבים בגין 

 רות שניתן הן לסוכנים והן ללקוח הקצה.יהמוצר, בתשואה שתושג ללקוחות, ובש

 
, המרווחים להוצאות ולרווח בתכניות ביטוח החיים החדשות, הנ"ל ומהשינוייםרות כתוצאה מהתח

קטנו לעומת המוצרים המסורתיים אותם מכרה החברה בעבר. בשלב זה לא ניתן עדיין לאמוד את 

 לטווח הארוך בתחום זה.  ההשפעה של מכלול הגורמים הנ"ל על התוצאות העסקיותמלוא 

 

 פנסיה

ממניות מיטב  20%-)למעט החזקה של כ הדוח לחברה לא היתה פעילות בתחום הפנסיה בתקופת

 . דש גמל ופנסיה בע"מ(

 
 קופות גמל 

ממניות מיטב דש  20%-)למעט החזקה של כ הגמל בתחום פעילות לחברההדוח לא היתה  בתקופת

 . גמל ופנסיה בע"מ(

 

 השיטות העיקריות של החברה להתמודדות עם התחרות 2.3.3

)שיעור הוצאות, עלויות  גדולות לחברות מובנההחיים וחיסכון ארוך טווח קיים יתרון  ביטוחבתחום 

אותה  הביא, החיים ביטוח בתחום המתחרות לעומת החברה של יחסית הקטן גודלה מיכון וכו'(.

 : הבאים באמצעים התחרות עם להתמודד

 ניהול תיק איכותי לאורך  ויעודד בניית מודלים ייחודיים של עמלות לסוכנים באופן שיאפשר

 שנים רבות.

 ווק מוצריהיהסתייעות בסוכני החברה לש. 

הכללי גדול משמעותית מחלקה בשוק החיסכון ארוך הטווח, חלקה של החברה בשוק הביטוח 

ויתרונה היחסי בשוק הביטוח הכללי מאפשר לה לגייס את הסוכנים שעוסקים בביטוח כללי 

 ארוך הטווח. כתוצאה מפעילות זו מחזור הפרמיה הנפרעת שללפעילות בתחום החיסכון 
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 גדל 2018ובשנת  2016 לשנת ביחס 10.54% -בכ 2017 בשנתגדל בביטוח חיים  החברה

 .2017ביחס לשנת  13.42% -בכ

 רותישיפור איכות הש. 

ii.  לקוחות, והשירות ל האישימשפרים את הקשר ומהירים  בחברההחלטות התהליכי קבלת

  .וליועצים, למשווקים סוכניםל

 שיפור שיטות העבודהו התייעלות תפעולית. 

 ה.חברשיפור המערכות הממוחשבות של ה 

 שדרוג הידע המקצועי של העובדים ומיומנות הצוותים השונים. 

מתאפיין במיומנות גבוהה, נאמנות וידע החברות הקשורות אליה ההון האנושי של החברה ו

 תחרותי ממדרגה ראשונה.מקצועי ניכר, ומהווה יתרון 

 

 לקוחות  2.3.4

 ביטוח חיים

לקוחות איילון בתחום החיסכון לטווח ארוך הינם לקוחות פרטיים ומעבידים המפרישים את ההפרשות 

  סכון לטווח ארוך.יהסוציאליות עבור עובדיהם באמצעות מכשירי הח

 

 תלות בלקוחות

או יותר מסך הכנסות החברה  10%אין לחברה לקוח בענף זה שהכנסות החברה ממנו מהוות 

בדוחותיה המאוחדים, ואין לחברה לקוח אשר אובדנו יביא להשלכות מהותיות על התוצאות העסקיות 

 של החברה. 

 

 : 2018בשנת  התפלגות הפרמיות בתחום ביטוח החיים לפי סוגי לקוחות

 התחום שיעור מסך הכנסות  באלפי ש"חפרמיות  סוג הלקוח

 41%  279,555  מעבידים

 35%  239,168  מבוטחים פרטיים ועצמאיים

 23%  155,877  קולקטיבים

 100%  674,600  סך הכול

 

-כלעומת  4.14% -בכ 2018בשנת שיעור הפדיונות מהעתודה הממוצעת בביטוח חיים הסתכם 

 להמשיך להגביר את פעילות שימור התיק.בכוונת החברה . 2017בשנת  4.35%
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 ח:עבור שלוש תקופות דיוו( בביטוח חיים ניודים)מידע בדבר העברות כספים  להלן

 2016 2011 2018 באלפי ש"ח

 3,392 19,213 10,985 העברות לחברה מחברות ביטוח אחרות

 26,410 48,026 60,386 העברות מהחברה לחברות ביטוח אחרות

 (23,018) (28,813) (49,401) נטוהעברות, 

 

 כללי ביטוח –' ב פעילות תחום 2.4

תחום זה כולל ביטוחים המכסים סיכוני נזקים ו/או אובדן, הנגרמים לרכוש או לגוף, לרבות ביטוח נכסים, 

ביטוח חבויות ואחריות כלפי צדדים שלישיים. בתחום זה נכללים ענפי ביטוח רכב חובה, רכב רכוש, 

או המעניקות למבוטח פוליסות שיפוי הן פוליסות ביטוח כללי ככלל, ביטוחי חבויות וביטוח כללי אחר. 

שיפוי במקרה של נזק, בהתאם למידת הנזק שנגרם, והן נערכות, ברובן המכריע, לצדדים שלישיים 

שהן בעיקרן  ,לתקופה של עד שנה. זאת, להבדיל מפוליסות הביטוח בתחום החיסכון לטווח הארוך

לעניין יותר משנה.  פוליסות פיצוי, המעניקות פיצוי מוסכם מראש למבוטח ונערכות לתקופה ארוכה

 להלן. 4.1.2 סעיף רגולציה החלה על תחום ביטוח כללי ראו 

 

 ביטוח רכב חובה –ענף א'  2.4.1

 מוצרים ושירותים  2.4.1.1

 ענפי הפעילות העיקריים

זה עוסק במתן כיסוי ביטוחי מכוח דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( ענף ביטוח 

"(, המחייבת את המשתמש ברכב או המתיר לאחר להשתמש בו הפקודה)להלן: " 1970-התש"ל

הינה על נזק גוף בלבד שנגרם כתוצאה משימוש ברכב מנועי, של ביטוח זה תחולתו  לרכוש ביטוח.

המבוטח ולהולכי רגל שנפגעו כתוצאה מפגיעת הרכב המבוטח.  לנוהג ברכב, לנוסעים ברכב

ומבוסס על הוראות חוק פלת"ד, הקובע  ,הנוהג בואת הכיסוי הביטוחי מכסה את בעל הרכב ו/או 

 –הנפגעים בתאונת דרכים  בהתאם לחוק, של בעל הרכב או הנוהג בו לתאונה. אחריות מוחלטת

בטח הרכב, בהתאם להיקף הפיצוי הקבוע בחוק זכאים לקבלת פיצויים ממ –כהגדרתה בחוק 

פלת"ד, ללא צורך בהוכחת אשם של מי מהמעורבים בתאונת הדרכים. אחריות מוחלטת זו כפופה 

זכותו של הנוהג ברכב עשויה להישלל  , חריגים בהםלחריגים מסוימים הקבועים בחוק פלת"ד

ת ב"זנב ארוך", דהיינו לעיתים על פי החוק. התביעות בענף ביטוח רכב חובה מתאפיינו לפיצוי

חולף זמן רב ממועד קרות האירוע ועד מועד גיבוש התביעה וסילוקה הסופי. החל מיום 

הונהגה בענף זה פוליסה תקנית, המאפשרת בין השאר לקבוע השתתפות עצמית  1.10.2010

 תנאים מסוימים. להתקיימותם שלבכפוף  ,לנהג ששמו נקוב בתעודת הביטוח

 

נף זה הינו דיפרנציאלי ונקבע, בין השאר, בהתאם לכללים המתבססים על חישובי התעריף בע

על ידי מנהל מאגר המידע כמוסבר להלן, על פי  חישובי הסיכון מתבצעים .עלות הסיכון הטהור
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התעריף נקבע תוך  ."ּפּול"עקרונות אקטואריים מקובלים בהתאם לתוצאות הענף כולו, לרבות ה

וגעים לרכב כגון: סוג הרכב, נפח מנוע, משקל, הימצאות כריות אוויר, התחשבות בפרמטרים הנ

( וכן מערכת לבקרת יציבות) ESP קיום מערכת (מערכת למניעת נעילת גלגלים) ABSקיום מערכת 

צפוי הנהג הצעיר ביותר ה וגיל תביעות קודמות, הרשעות, מין , כגוןלנהגים פרמטרים הנוגעים

כל מבטח יכול להשתמש בכל הפרמטרים שאושרו או בחלקם,  .שלו ועודג ברכב, ותק הנהיגה ונהל

תמהיל המבוטחים תעריף ווכך לקבוע את התעריף של המבטח לאוכלוסיות נהגים שונות. עקב כך 

 .יםלהיות שונ יםשל כל מבטח עשוי

 

מאגר  הוקם, 2004-בהתאם לתקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגר מידע(, התשס"ד

 . מאגר מידע זה ולהוראותיו, לשם הבטחת מטרות הדין מפקחדע, שמנוהל בידי מפעיל הכפוף למי

 משמש את חברות הביטוח לצורך איתור הונאות בתחומי החיתום והתביעות.

 

לניהול מאגר המידע  שאחראי ,מוסמך גוף ידי על שמופעלבנוסף, קיים גם מאגר מידע סטטיסטי, 

 ולהפקת דו"חות אשר משמשים, בין השאר, להערכת הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי. 

 

את המרכיבים בהם חובה להשתמש  1.1.2017החל מיום  והוצאו מטעם הפיקוח, הרחיבשחוזרים 

 נקבע כי החל משנת ווכן כוללים הגבלות על מחירי קולקטיבים. בחוזרים אל ,בחישוב התעריף

ניתן  אולםלפי תעריף דיפרנציאלי,  ולחשב וישאין להנהיג מחיר אחיד לחברי קולקטיב  2017

 לקבוע מחיר אחיד לכלי רכב בבעלות אחת )צי(.

והותאמו לתעריפי החברה  ,לאור ההנחיות הללו עודכנו תעריפי ביטוח החובה בציי החברה

 ת התעריף ולא באופן אחיד.ע"פ הפרמטרים המשמשים לקביע ,המאושרים באופן דיפרנציאלי

  

 מאפיינים ייחודיים לענף 

  מוחלטת וללא צורך בהוכחת אשם. כאמור זכות הנפגע בתאונת דרכים לפיצוי היא 

  חוק פלת"ד והתקנות מכוחו קובעים, בניגוד לפקודת הנזיקין, תקרת פיצוי למרכיבי נזק שאינו

עד פי שלושה מהשכר הממוצע לפיצוי בגין הפסדי השתכרות את הנזק ממוני וכן מגבילים 

 במשק. 

  .הכיסוי הביטוחי נכנס לתוקף רק לאחר שדמי הביטוח שולמו במלואם 

 .הפוליסה מונפקת בדרך כלל לתקופה של שנה 

  משך תקופה ארוכה. ילה הועשוי ממושכתהתנהלות התביעה בענף זה 

  זו המקובלת בביטוח רכוש. ארוכה מ)שבע שנים( תקופת התיישנות התביעה 

  נפגע בתאונת דרכים שחוק פלת"ד מקנה לו עילת תביעה לא יהיה זכאי לתבוע בגין עילת

תביעה בנזיקין בקשר עם נזקי גוף לפי חוק אחר. כתוצאה מכך, על פי רוב, מבטח של הרכב 

ים המעורב אינו רשאי לחזור ולשובב ממזיק שגרם או תרם או החמיר את הנזק את הפיצוי

כבד זכאי מבטח הרכב הקל   ורכב קל   רכב ששילם המבטח לנפגע. בתאונה בה מעורבים 

מהעלויות בהן נשא מכוח פוליסת הביטוח שהוציא  50%מכוח החוק לקבל השתתפות בשיעור 
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 75%ממבטח הרכב הכבד, ומבטח אופנוע שהיה מעורב בתאונה עם רכב יהיה זכאי לקבל 

 ב המעורב.מהעלויות בהן נשא ממבטח הרכ

 )"חברות ש מאחרו ,דין לפיביטוח חובה ב חייב רכב כלהיות ו – הסדר הביטוח השיורי )"הּפּול

הביטוח אינן מחויבות לבטח את כל המבקשים לרכוש ביטוח כאמור, נוסד הסדר הביטוח 

השיורי במטרה לתת מענה ביטוחי למבוטחים שלא השיגו ביטוח באופן ישיר במסגרת אחת 

 המסחריות הפועלות בשוק )"הביטוח השיורי"(.החברות 

 הפול מנוהל על ידי התאגיד המנהל של המאגר לביטוחי רכב חובה )"הפול"( בע"מ.

הסדר הביטוח השיורי מתבסס על ביטוח משותף של כל המבטחים בענף ביטוח רכב חובה, 

לפי תקנות וזאת , היחסי בענף ועל פי חלק אחד כלמרווחיו(,  םבהפסדי הפול )או נהני יםנושאה

 .2001-ביטוח רכב מנועי )הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף(, התשס"א

  תאגיד שהוקם על פי חוק פלת"ד, לצורך  – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים –קרנית

שאין באפשרותם לתבוע פיצויים מחברת ביטוח בשל  זהתשלום פיצויים לזכאים על פי חוק 

מבטח שנמצא ואים: פגיעה על ידי רכב ללא כיסוי ביטוחי, מבטח שאינו ידוע אחד מהמקרים הב

   בהליכי פירוק או שמונה לו מנהל מורשה.

  )לחוק הביטוח הלאומי )נוסח  328סעיף  לפי –זכות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי )מל"ל

זכות תביעה מצד שלישי להשבת גמלאות ששולמו או  , מוקנית למל"ל1995-משולב( התשנ"ה

שלישי לפי פקודת הנזיקין או הצד ה אתשישולמו על ידו, אם המקרה משמש עילה לחייב גם 

הסכם המסדיר את מערכת היחסים בינה ובין  לפיפלת"ד. בשנת הדוח המשיכה החברה לפעול 

 המל"ל, בעניין פגיעות גוף כתוצאה מתאונת דרכים.

 נכנסו לתוקפם שינויים בטבלאות היוון  1/11/2015ביום  –וון קצבאות ביטוח לאומי ריבית הי

של הביטוח הלאומי המשמשים את המל"ל בבואו לקבוע את גובה הפיצויים בגין פגיעה 

בעבודה והיוונן של אותן קצבאות, המבוססות על לוחות תמותה ושיעורי ריבית שעודכנו בשנים 

 . ה' לדוחות הכספיים35ראו באור  –( הדוחת תקופגם ב השפיעוקודמות )שינויים ש

 

 המוצרים והשירותים העיקריים 

 ענף זה מבוסס על מוצר יחיד, פוליסת ביטוח חובה, שמאפייניה מתוארים בסעיף זה לעיל. 

 

 וברווחיותו  שינויים בהיקף הפעילות בענף 

בדוח  2.2.5הפעילות בסעיף לעניין שינויים בהיקף הפעילות בענף וברווחיותו ראו תוצאות 

 הדירקטוריון.

לחברה בענף זה חוזה ביטוח משנה יחסי בשיעור גבוה, כך שחשיפת החברה לתנודות ברווחיות 

. מעבר לכך, העמלה המתקבלת ממבטחי המשנה, בשיעור שאינו זניח, יחסית הענף מצומצמת

 משפרת אף היא את פוטנציאל הרווח.

 

 הלקוחותמגמות ושינויים במאפייני 

מנסה להמשיך  החברההפעלת התעריף הדיפרנציאלי משפיעה על תמהיל המבוטחים כך ש

יותר, וזאת בהתאם להערכת  יםרווחי רכבים יוסוג להגדיל את חלקה בקרב מבוטחים בקבוצות גיל
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 יםדומיננטי יםמרכיב םהינומערכות הבטיחות ברכב החברה כי מבחינה אקטוארית גיל הנהג 

 .ברמת הסיכון

רכב חובה קיימים לקוחות שהנם חברות בעלות ציי רכב, לרבות חברות העוסקות  ףבנוסף, בענ

 בהשכרת רכב וליסינג וכן ציי אוטובוסים. 

 

 בשוק מהותיים הצפויים בחלקה של החברהשינויים 

 ולא צפויים שינויים מהותיים.לא חלו בשנת הדוח שינויים מהותיים בחלקה של החברה 

 

 מוצרים חדשים

 לא קיים מוצר מהותי חדש בענף ביטוח רכב חובה. 

 

 תחרות 2.4.1.2

 תנאי התחרות בשוק 

קבוצת כלל, קבוצת מגדל,  -גופי ביטוח: שש קבוצות ביטוח  13בענף ביטוח רכב חובה פועלים 

קבוצת הראל, קבוצת הפניקס, קבוצת מנורה, קבוצת איילון וכן שש חברות נוספות מתוכן שתיים 

 חדשות לענף נכנסו שתי חברות ביטוח  2018בשנת . הפול וכןמול הלקוחות, הפועלות באופן ישיר 

  .)שתיהן דיגיטליות(

הייתה המובילה  הראל, קבוצת 2017שוק ההון, ביטוח וחסכון לשנת  רשותבהתבסס על נתוני 

 .9.4%-עם נתח שוק של כ שישיבמקום  האיילון נמצא .10.6%בענף, עם נתח שוק של 

 הראל, קבוצת 2018שלישי בשנת השוק ההון, ביטוח וחסכון לרבעון  רשותבהתבסס על נתוני 

עם נתח שוק של  שמיניה. איילון ממוקמת במקום 13.1%הייתה המובילה בענף, עם נתח שוק של 

 ברבעון השלישי אשתקד.  9.7%-בהשוואה לנתח שוק של כ ,8.1%-כ

 

 שיטות החברה להתמודדות עם התחרות

תחריה באמצעות התעריף הדיפרנציאלי המאפשר לה להתחרות על אותם איילון מתמודדת מול מ

אטרקטיביים לאותם ו/או תנאים פלחי שוק שלדעתה הם רווחיים, בין השאר על ידי הצעת מחירים 

 וכן ברמת השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה וסוכניה.  ,הפלחים

 

 גורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה

הביטוחי בביטוח רכב חובה הינו אחיד והתחרות מתמקדת בתעריף, בתנאי התשלום הכיסוי 

רשות שוק ההון(  –)כיום ובשירות. הקמת המערכת להשוואת התעריפים על ידי משרד האוצר 

 חברות השונות. ין המחירים ב  ופרסומה בתקשורת מאפשרים לציבור הרחב לבצע השוואות
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 לקוחות 2.4.1.3

 מאפיינים התפלגות הפעילות על פי

לקוחות איילון בענף זה הינם לקוחות פרטיים לרבות לקוחות עסקיים קטנים, לקוחות עסקיים 

לרכב פרטי ומסחרי עד  ,ציי רכב, ציי אוטובוסים, רכבי ליסינג והשכרה ביניהםוקולקטיבים גדולים 

 טון.  3.5

 

 : 2018ת להלן טבלה המתארת את התפלגות הלקוחות בענף זה לפי פרמיות ברוטו בשנ

  

 
 סכומים

 באלפי ש"ח
 אחוזים

 56.6% 248,176 קולקטיבים

 43.4% 190,230 מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקים קטנים

 100% 438,406 2018"כ לשנת סה

 

 תלות בלקוחות

או יותר מסך הכנסות החברה  10%אין לחברה לקוח בענף זה שהכנסות החברה ממנו מהוות 

בדוחותיה המאוחדים, ואין לחברה לקוח אשר אובדנו יביא להשלכות מהותיות על התוצאות 

 העסקיות של החברה. 

 

 ותק והתמדה של הלקוחות

פלח . 2017תוקף בשנת מפוליסות שהיו ב 44%במונחי דמי ביטוח שיעור החידושים עומד על 

מתוך סך כל  64%-על כ 2018הלקוחות המשותף של ביטוח רכב חובה ורכב רכוש עמד בשנת 

 חובה.ביטוח ה

 

  :2018להן פרטים אודות וותק לקוחות בביטוחי רכב חובה במונחי מחזור דמי הביטוח לשנת 

 

 מספר שנות ביטוח )שנות ותק( 
דמי הביטוח באלפי 

 ש"ח

הכנסות שיעור מסך 

 %-ב

 57% 248,785 שנת ביטוח ראשונה )ללא ותק(

 21% 91,303 שנת ביטוח שנייה )שנת ותק אחת(

 6% 25,702 שנת ביטוח שלישית )שתי שנות ותק(

 16% 72,617 שלוש שנות וותק ומעלה

 100% 438,406 סה"כ
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 רכוש רכב ביטוח ענף -' ב ענף 2.4.2

 ושירותים מוצרים 2.4.2.1

 ענפי הפעילות העיקריים

נזקי רכוש של צד ג', והוא כן בענף זה מיועדות הפוליסות לבטח את נזקי הרכוש לרכב המבוטח ו

ומהווה  ,ביטוח הרשות הנפוץ ביותר בביטוח כללי זהוכולל ביטוח מקיף וביטוח נזקי רכוש לצד ג'. 

 מרכיב חשוב בתיק הביטוח בקרב חברות הביטוח בשוק הישראלי.

 

  בו מבנה הענף והשינויים החלים

( ביטוח מקיף 1א. הפוליסה מעוגנת בתקנות על פיהן מבוטח יכול לבחור בין הכיסויים הבאים: )

( 3( ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה )2)הכולל את כל הכיסויים הקיימים בפוליסה התקנית( )

 בלבד.   ( ביטוח צד ג'4ביטוח מקיף ללא כיסוי מפני תאונות )

 לעיל. 4 או  1כיסויים פוליסות הכוללות את עיקר הפוליסות הנמכרות הינן 

ב. התעריף לביטוח רכב רכוש מפוקח והינו תעריף אקטוארי דיפרנציאלי )שאינו אחיד לכלל 

המבוטחים ומותאם לסיכון( המבוסס על מספר פרמטרים, הן אלה הקשורים לרכב המבוטח 

אפייני המבוטח )לדוגמא: והן אלה הקשורים למ ,בפוליסה )כגון קוד דגם, שנת ייצור וכיו"ב(

 מספר נהגים ברכב, גיל הנהגים, ניסיון תביעות בעבר וכד'(. 

ג. לרוב, התביעות בענף זה מתגבשות במהירות יחסית, ומשך הזמן בין קרות מקרה הביטוח 

  לסגירת התביעות מסתכם בדרך כלל במספר שבועות עד מספר חודשים בלבד.

של תאונות המאגר מידע שעיקרו רישום היסטוריית לפני מס' שנים  הקיםחברות הביטוח ד. איגוד 

והשימוש בו שולב בתהליכי העבודה של  ,שזמינה הן לציבור רוכשי הרכב והן למבטחים יםרכב

למיטב ידיעת החברה גם חברות הביטוח האחרות בשוק . החברה בתביעות בענף זה

 .משתמשות במאגר

 

שינויים בפרמטרים הבאים: שיעור גניבות הרכב, שיעור מושפעת בין השאר מ זהרווחיות ענף 

תאונות הדרכים, שינוי במחירי חלפים, שינוי במחירי כלי רכב חדשים ובערך רכבים משומשים 

 ונזקים עקב פגעי טבע. 

לעניין היקף הפעילות בענף ביטוח רכב ו עניין שינוי בהיקף הפרמיות בשנת הדוח לעומת אשתקדל

 לדוח הדירקטוריון. 2.2.5ו סעיף רכוש ורווחיותו, רא

 

 תיאור של ענפי הביטוח והכיסויים הביטוחיים שנכללו בענף

אשר  ,מעבר למתואר לעיל, הפוליסה התקנית קובעת נוסח ותנאים מינימאליים לביטוח מקיף לרכב

רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח. לפוליסה התקנית ניתן להוסיף  חברת הביטוח יכולה לשנותם

הרחבות באשר להיקף הכיסוי ולסיכונים המכוסים. מירב כלי הרכב המבוטחים באיילון בביטוח זה 

טון,  3.5טון. כלי רכב אחרים, כגון רכב כבד מעל  3.5הינם מסוג רכב פרטי או מסחרי עד 
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וכיו"ב, מבוטחים במסגרת פוליסה הכוללת גם היא כיסוי מקיף אופנועים, ציוד כבד, ציוד חקלאי 

 ו/או נזק רכוש לצד ג' אך אינה כפופה לתנאי הפוליסה התקנית. 

 

 המוצרים והשירותים העיקריים 

, בין היתר, את בהתאם למאפיינים המתוארים לעיל, החברה משווקת – פוליסת ביטוח רכב רכוש

ובעלי ניסיון תביעות  24עלי מאפייני חיתום מועדפים, מעל גיל "אוטו דיל", המיועד לנהגים ב מוצר

 . ייחודיים ואטרקטיביים חבילה מובנית של כיסויים הכולל ,טוב

 

 בחלקה של החברה בשוק  הצפוייםשינויים מהותיים 

 ולא צפויים שינויים מהותיים.לא חלו בשנת הדוח שינויים מהותיים בחלקה של החברה 

 

 מוצרים חדשים

 קיים מוצר מהותי חדש בענף ביטוח רכב רכוש.לא 

 

 תחרות 2.4.2.2

 תנאי התחרות בשוק

קבוצת כלל, קבוצת  -גופי ביטוח: שש קבוצות ביטוח  13בענף ביטוח רכב רכוש פועלים בישראל 

מגדל, קבוצת הראל, קבוצת הפניקס, קבוצת מנורה וקבוצת איילון, וכן שבע חברות נוספות, 

 בעיקר באמצעות סוכנים. ותשאר פועלהו ,יטוח ישירששתיים מתוכן הינן חברות לב

 

הייתה  חברת ביטוח ישיר, 2017שוק ההון, ביטוח וחסכון לשנת  רשותבהתבסס על נתוני 

-במקום השביעי עם נתח שוק של כ מוקמה. איילון 14.5%המובילה בענף, עם נתח שוק של 

7.8% . 

היא  ביטוח ישיר 2018בהתבסס על נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון לרבעון השלישי של שנת 

עם נתח  ביעיהש. איילון נמצאת במקום 14.4%בעלת נתח השוק הגדול בענף עם נתח שוק של 

 ברבעון השלישי אשתקד.  8.0%-, בהשוואה לנתח שוק של כ7.7%-שוק של כ

 

החברות השונות הפועלות בתחום זה, והתחרות מתמקדת  אין הבדלים מהותיים במוצר בין

 בתעריף וברמת השירות, בעיקר בעת עשיית הביטוח ובעת הטיפול בתביעה. 

 לכך שתהיה ויכול, מלא או נרחב דיגיטלי באופן תעלוושפ חדשות חברות לשוק נכנסו 2018 בשנת

 סוג המוצרים בענף זה. על , בין השארהשפעה

 

 להתמודדות עם התחרותשיטות החברה 

איילון מתמודדת מול מתחריה באמצעות התעריף הדיפרנציאלי המאפשר לה להתחרות על אותם 

אטרקטיביים, ובאמצעות מוקד ותנאים פלחי שוק שלדעתה הם רווחיים, על ידי הצעת מחירים 
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 ,הסוכנים שלה והשירותים שהוא מספק. החברה פועלת לשיפור מתמיד ברמת השירות שלה

 יקר בכל הקשור בהתקשרות הביטוחית ובטיפול בתביעות. בע

 

 גורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה

המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הם שירות למבוטח ולסוכן ומחיר תחרותי הגורמים 

 למבוטח. 

באופן דיגיטלי נרחב או מלא, ויכול שתהיה לכך  שפועלותלשוק חברות חדשות  נכנסו 2018בשנת 

 בענף זה. התחרותהשפעה על 

 

 לקוחות 2.4.2.3

 התפלגות הפעילות על פי מאפיינים 

לקוחות החברה בענף זה הינם מבוטחים פרטיים ועסקיים וכן קולקטיבים )מעסיקים או ארגונים( 

 ובעלי ציי רכב, לרבות חברות העוסקות בליסינג או השכרה. 

 

  באלפי ש"ח: 2018 הלקוחות בענף זה לפי פרמיות ברוטו בשנת התפלגות 

 

 אחוזים סכומים באלפי ש"ח 

 36.7% 241,865 קולקטיבים ומפעלים גדולים

 63.3% 416,867 מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקים קטנים

 100% 658,132 2018סה"כ לשנת 

 

 תלות בלקוחות

או יותר מסך הכנסות  10%אין לחברה לקוח אחד בענף זה, אשר הכנסות החברה ממנו מהוות 

ישפיע  םמספר מצומצם של לקוחות אשר אובדנ אוהחברה בדוחותיה המאוחדים, ואין לה לקוח 

 באופן מהותי על התוצאות העסקיות של החברה.

 

 ותק והתמדה של הלקוחות

 .2017במונחי דמי ביטוח שהיו בשנת  55%-כשיעור החידושים בשנת הדוח עומד על 

מתוך סך  83%-על כ 2018פלח הלקוחות המשותף של ביטוח רכב חובה ורכב רכוש עמד בשנת 

 של ביטוח רכב רכוש.כל ה

 
  פרטים אודות וותק לקוחות בביטוחי רכב רכוש במונחי מחזור דמי הביטוח ובאחוזים:

 מספר שנות ביטוח )שנות ותק(
דמי ביטוח באלפי 

 ש"ח
שיעור מסך 

 %-ההכנסות ב

 39% 256,295 שנת ביטוח ראשונה )ללא ותק(

 24% 159,553 שנת ביטוח שנייה )שנת ותק אחת(
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 ביטוחי חבויות  -ג'  ענף  2.4.3

 מוצרים ושירותים  2.4.3.1

 ענפי הפעילות העיקריים

ביטוח חבויות )הידוע גם כביטוח אחריות( מכסה את חבות המבוטח בגין נזק שנגרם על ידו, עקב  

נמנים המוצרים  בביטוח חבויותרשלנותו, כלפי צד שלישי על פי דין )למעט ביטוח רכב חובה(. 

הבאים: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות כלפי צד ג', ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות 

 דירקטורים ונושאי משרה וביטוח חבות המוצר. בענף זה לא חלו שינויים משמעותיים בשנת הדוח. 

 

ולכן חלקה היחסי בשוק גבוה מחלקה היחסי בכל  פים אלוהתמחות וניסיון מיוחדים בענ חברהל

ענפי הביטוח הכללי. לעניין שינויים בהיקף הפעילות בענפים אלו וברווחיותם ראו תוצאות הפעילות 

 בדוח הדירקטוריון. 2.2.5 ףבסעי

 

 המוצרים והשירותים העיקריים 

  בגין אירוע  מטרתו להגן על המבוטח מפני חבות שהוא עלול לחוב בה –ביטוח צד שלישי

פעילותו העסקית. הכיסוי הוא עבור נזקי ב המבוטח מרשלנות כתוצאהשנגרם לצד ג' כלשהו 

 גוף ורכוש, וכן עבור הנזק התוצאתי הנגרם לניזוק כתוצאה מהאירוע. 

 מטרתו להגן על מעביד מפני חבות שהוא עלול לחוב בה בגין נזק  - ביטוח חבות מעבידים

עבודתו. הכיסוי בפוליסות אלו ניתן מעל  שגרם ברשלנותו לעובד מעובדיו תוך כדי ועקב 

 לסכומים שבהם נושא המוסד לביטוח לאומי בטיפולו בנפגעי תאונות עבודה. 

  ש של צד שלישי, לרבות נזק תוצאתי נועד לכסות נזק לגוף ו/או לרכו -ביטוח אחריות המוצר

הנובע מהנזק הישיר, שנגרם על ידי מוצר פגום שהמבוטח ייצר, ייבא או סיפק, לאחר שהמוצר 

יצא מחזקתו של המבוטח, ואשר תביעה בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, 

 והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה. 

 נועד לכסות נזק לגוף ו/או לרכוש של צד שלישי ו/או נזק כספי לצד  - טוח אחריות מקצועיתבי

שלישי בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב, אשר מקורו במעשה או במחדל המהווים רשלנות, 

טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה, ואשר תביעה בגינו 

במהלך תקופת הביטוח, והאירוע הביטוחי בגין אותה רשלנות התרחש לאחר  הוגשה לראשונה

 התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה. 

  נועד לכסות את חבותם החוקית של דירקטורים ונושאי  -ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

בתום לב מחמת רשלנות, בתוקף היותם נושאי שעשו משרה אחרים, עקב מעשה או מחדל, 

 12% 75,458 שנת ביטוח שלישית )שתי שנות ותק(

 25% 167,426 שלוש שנות ותק ומעלה

 100% 658,132 סה"כ
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בחברה, אשר תביעה בגינם הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, והאירוע משרה 

 הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה. 

 

 בחלקה של החברה בשוק הצפוייםשינויים מהותיים 

 ולא צפויים שינויים מהותיים. לא חלו בשנת הדוח שינויים מהותיים בחלקה של החברה 

 

 חדשיםמוצרים 

החברה החלה בשנת הדוח  .לא קיים מוצר מהותי חדש בענף ביטוחי החבויות בשנת הדו"ח

בתקופת  . היקף המכירות של פוליסות אלה צד ג'–פוליסות ביטוחי סייבר -של מוצר חדש  במכירה

 היה קטן.הדוח 

 

 תחרות 2.4.3.2

 תנאי התחרות בשוק

קבוצת כלל, קבוצת מגדל, קבוצת  -ענף ביטוחי החבויות פועלות שש קבוצות ביטוח גדולות ב

ומספר חברות קטנות נוספות. מרבית ביטוח איילון  חברתהראל, קבוצת הפניקס, קבוצת מנורה, 

 המבטחים פועלים בענף ביטוחי החבויות באמצעות סוכנים.

 

, קבוצת הראל הייתה המובילה 2017ן לשנת בהתבסס על נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחסכו

 .14.3%-עם נתח שוק של כ שניבמקום ה היתהאיילון  .28.8%בענף, עם נתח שוק של 

, קבוצת הראל 2018שלישי בשנת הבהתבסס על נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון לרבעון 

-ם נתח שוק של כאיילון ממוקמת במקום השני עו 26.5%הייתה המובילה בענף עם נתח שוק של 

 .ברבעון השלישי אשתקד 14.7% -בהשוואה לנתח שוק של כ ,15.8%

 

חלקה של איילון בתחומים מסוימים של תחום ביטוח אחריות מקצועית עולה על חלקה היחסי 

 , ובכלל זהוזאת עקב תכניות ביטוח ייחודיות שפותחו על ידה במהלך השנים ,בשוק הביטוח בכלל

 . ורואי חשבון אחריות מקצועית של סוכני ביטוח, מהנדסים וארכיטקטים וכן של עורכי דין

 

 שיטות החברה להתמודדות עם התחרות

, אולם לא בכל מחיר. שיפור חבויותהחברה דוגלת בתחרות ובהשקעת מאמץ בהגדלת תיק ביטוחי 

לב עם טיפול הוגן ויעיל וזאת במשו ,הפוליסות המוצעות למבוטחים הוא הכלי המרכזי בתחרות

בתביעות. המוניטין של איילון בתחום מסייע במידה מסוימת בשמירה על רמת פרמיה שתבטיח 

 . להורדת הפרמיות רווחיות, גם כאשר מתחריה פועלים באגרסיביות
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 גורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה

הקשר הטוב עם כן ו ,עם המקצוענות המוניטין הצבור של החברה כמתמחה בתחום החבויות יחד

רצונם של מבטחים נוספים להגביר  ,מבטחי משנה מאפשרים לה לשמור על מעמדה. יחד עם זאת

 בתחום זה. להשפיע לשלילה על היקף פעילות החברה בתחום עלולפעילות 

 

 

 לקוחות 2.4.3.3

 התפלגות הפעילות על פי מאפיינים

חלק מחברי לשכת עורכי הדין  ,בין היתר ,כוללים החברה בתחום ביטוחי החבויותלקוחות 

בישראל, מרבית חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל, חלק נכבד מהמהנדסים והאדריכלים בישראל 

 גופים עסקיים גדולים.  זהוכן בעלי מקצועות חופשיים אחרים. כן נמנים על לקוחות החברה בענף 

 

 בשנת  לפי דמי ביטוח ברוטולהלן טבלה המתארת את התפלגות הלקוחות בענפי חבויות 

2018:     

 
 אחוזים ₪סכומים באלפי 

 21% 104,106 קולקטיבים 

 79% 393,176  יתר המבוטחים

 100% 491,282 סה"כ

 

 תלות בלקוחות

הכנסות  או יותר מסך 10%אין לחברה לקוח אחד בענפים אלו אשר הכנסות החברה ממנו מהוות 

 םאשר אובדנאו מספר מצומצם של לקוחות החברה בדוחותיה המאוחדים, ואין לה לקוח בודד 

 ישפיע מהותית על תחום פעילות זה.
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  כללי ביטוח ענפי יתר -' ד ענף 2.4.4

 ושירותים מוצרים  2.4.4.1

 ענפי הפעילות העיקריים

פעילות יתר ענפי הביטוח הכללי מתמקדת בביטוחי רכוש, המיועדים להעניק למבוטח כיסוי כנגד 

הינם סיכוני אש, התפוצצות, פריצה/גניבה,  הםהסיכונים העיקריים המכוסים בונזק פיזי לרכושו, 

עקב רעידת אדמה ונזקי טבע. ביטוחי הרכוש כוללים לעיתים גם כיסוי לנזק תוצאתי )אובדן רווחים( 

 הנזק הפיזי לרכוש.

 
)הבטחת השקעות  (דירות) חוק המכרחברה רישיון להנפקת פוליסות בתחום ערבויות מכר על פי ל

 מעטהגבירה אף ו הזבתחום  הוהיא פעיל"(, דירות מכרה חוק)" 1974-של רוכשי דירות(, תשל"ה

 הגידול למרות .יחסי. פעילות זו מגובה בביטוח משנה והטיב את פעילותה בתחום ערבויות הביצוע

 ת הדוח אינה מהותית. בתקופעל היקף הפרמיה והרווח  ההשפעה עדיין, הפעילות בהיקף הניכר

 
לרבות ביטוחי מבנה אגב  ,הביטוח הכללי הינם ביטוחי דירות ביתר ענפיסוגי הביטוח העיקריים 

בתי עסק, ציוד מכני הנדסי, עבודות הקמה, עבודות קבלניות, מטענים בהובלה ביטוח משכנתא, 

ימית, ביטוח כלי שייט קטנים וכן ביטוח הוצאות משפטיות. מרבית הפוליסות הינן פוליסות לתקופה 

ם פוליסה הכוללת סיכוני - סייבר סיכוני פוליסת במכירת הדוח בשנת החלה החברהשל שנה. 

  של פוליסות אלו עודנו קטן. המכירות קףי. ה'וסיכוני צד גלמבוטח 

 
 

 הכללי  מאפיינים ייחודיים לענפי יתר הביטוח

ענפי יתר בהביטוח הכללי מתאפיינים בפוליסות שנתיות. התביעות ענפי יתר ברוב מוצרי החברה 

הביטוח הכללי מתגבשות במהירות יחסית, ומשך הזמן בין קרות מקרה הביטוח לסילוק התביעות 

 לטווח קצר, מסתכם בדרך כלל במספר חודשים מועט. היוצא מן הכלל הוא ענף תאונות אישיות

 שנים.  7עד  5 -לאחר כרק בו התוצאות מתגבשות  ,תלמידיםשל ובמיוחד ענף תאונות אישיות 

 
בדוח  2.2.5 ףתוצאות הפעילות בסעי ולעניין שינויים בהיקף הפעילות בענפים אלו וברווחיותם, רא

 קטוריון.הדיר

 
משכנתאות חל שינוי מהותי החל מתאריך ביטוחי מבנה אגב דירות וביטוחי  של ענףה-תתיב

, אשר הגדיל משמעותית את כמות התביעות בתקופת הדוח. השינוישבא לידי ביטוי  01.09.2017

המטופלות בחברה בגין הנזקים המתוארים להלן ומנגד הקטין את העלות הממוצעת של תביעות 

הוראות בענף ביטוח  –הוראות "תיקון הוראות החוזר המאוחד אלו, נובע מכניסתן לתוקף של 

ם ב"שיטת אינו מאפשר לחברות הביטוח להמשיך לעבוד מול הספקי אשר ,דירה"

 ,מבוטח על כל תשלום השירות לספק העבירה חברת הביטוח "שיטת הקפיטציה" ב ".הקפיטציה

ותביעות  ,את הסיכון בגין תביעות נזקי מים עד לגובה חבות שנקבע בין החברה לספק והעבירה

  נזקי מים אשר היו מעל חבות זו הועברו לטיפול מחלקת תביעות בחברה.
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 :בביטוחי דירות וביטוחי מבנה אגב משכנתאות חלו השינויים הבאיםהחוזר בעקבות תיקון הוראות 

 מתן זמינותו מועדם לנקבע ;שבהסדר שרברבים רשימת מתוך השרברב בו נבחר שונה האופן

 נקבעו; שירותה מתן בעניין מסכם מסמך להוציא מחויב המבטח ;שבהסדר שרברב ידי על שירותה

 .שבהסדר שרברב באמצעות לשירות נאותים תנאים

 :כדלקמן ,המוצר מכירת באופןגם  שינוייםל האמורים גרמוים השינוי

 לבחירת האפשרות נוספה החברה לסוכני ,משכנתאל מבנהביטוח  מוצר מכירת בתהליך -

 .חירום שירותי למתן כיסוי נוסף כן כמוו ,פרטי בשרברב מבוטח

 שירותי למתן האפשרות נוספההכולל שרברב בהסדר  דירה ביטוח מוצר מכירת בתהליך -

  .איטום לנזקי הרחבה כיסוי ועודכן חירום

 תעריף עדכון וחסכון ביטוח, ההון שוק וקיבלה מרשות אור שינויים אלה הגישה החברה -

 תעריפי עודכנו וכן, עצמית השתתפות שינוי הכולל בהסדר לשרברב מים נזקי כיסוי למכירת

 . פרטי לשרברב מים נזקי כיסוי

 

 וובעואל חברת הביטוח של המבוטחים מים הטיפול בנזקי באחריות בחוזר העבירו את הים השינוי

  .כללים לאופן הטיפול והשירות למבוטח

 רהיהעב ,מים בנזקי הטיפול המשך אופן את בחנה החברהולאחר ש ,ברגולציה שינויה לאור

זאת , החוזר בדרישות לעמוד מטרה מתוך מתמחה חיצוני גוף לידיבנזקי מים  הטיפולאת  החברה

 ראייה מתוך והכל ,השירות רמת את ולשפר אחרות חלופות מול אל בעלויות לחסוך לנסותכדי 

 .החברה של המוניטין על ולשמור המבוטח מול השירות את טיבילה

 , שיכללו בהסדר האמורעם שרברבים  התקשרה מןע יחדו ניהול חברותהחברה התקשרה עם שתי 

מבלי  , וזאתהשירות ביניהן( תיחורלרבות לספק ללקוחותיה שירות טוב ויעיל יותר ) במטרה

  .של הוספת תקנים לחברהכגון ב ,קבועות תקורותלהגדיל 

במהלך עם העברת החידושים לשיטה  ההשפעה המתוארת לעיל של השינוי ארעה באופן הדרגתי

רת חידושי הפוליסות של העב הסתיימה 2018החדשה לאורך כל השנה. לקראת סוף שנת 

 החברה לקבלת טיפול בתביעות באופן המתואר לעיל. 

 
 המוצרים והשירותים העיקריים 

 :אלה המוצרים המשווקים במסגרת זאת הם

 

 :ביטוחים מקיפים לבית ולעסק

המעניקה מגוון של כיסויים לביטוח המבנה ו/או דירות ובתים פרטיים פוליסה לביטוח  .א

 התכולה, לרבות תכשיטים ודברי ערך של המבוטח, צד ג' וחבות מעבידים. 

 פוליסה לביטוח כל הסיכונים של חפצים שונים.  – כל הסיכוניםפוליסה לביטוח  .ב

פוליסות "מטריה" במסגרתן ניתן מענה למגוון  –לעסקים מסוגים שונים  פוליסות מגוונות .ג

הצרכים הביטוחיים של בתי מלאכה, בתי עסק, מוסכים, משרדים, מספרות, מכוני יופי ועסקי 

 צרכיו המיוחדים של המבוטח.לקוסמטיקה. פוליסות אלו הינן מודולאריות וניתנות להתאמה 
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אמצעות פוליסת "מטריה" מבוטחים גדולים יותר מקבלים את הפתרונות הביטוחיים שלא ב

 מהות הכסוי דומה.  כאשראלא באמצעות פוליסות פרטניות לכל ענף 

 
 :ביטוחים הנדסיים

 הבאים: ביטוחים אלה כוללים את הכיסויים

בגין נזק פיזי כתוצאה משבר  –ביטוחי שבר מכני ואובדן רווחים כתוצאה משבר מכני  .א

 זה.פיזי ום במחזור המכירות עקב נזק ובגין נזק תוצאתי שנגרם עקב צמצ ,לרכוש המבוטח

בגין נזק למערכות המחשב ולציוד ההיקפי כולל אפשרות לכיסוי  –  ביטוח ציוד אלקטרוני .ב

לתוכנה, למאגרי המידע, לשכירת ציוד חליפי ולהוצאות תפעול מוגדלות, כולל אפשרות 

  לתוכנה. ביטוח מאגרי מידע ומערכות מחשב כולל נזקים –ל"גיבוי פלוס" 

מכסה עבודות קבלניות )ביטוח הפרויקט וחבויות הקבלן המבצע  –  ביטוח עבודות קבלניות .ג

 ואחרים. ,ביטוחי הקמה של פרויקטים הנדסיים ,הנובעות מביצוע העבודות(

 מכסה אובדן או נזק לכלים מסוג ציוד מכני הנדסי. – .ביטוח צ.מ.ה .ד

 
 :ביטוחים חקלאיים

 חיים וציוד חקלאי. , בעלי וקיבוצים מושבים חברי  פוליסות מודולאריות לביטוח

 
 שינויים מהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשוק

 תלא היו שינויים מהותיים בחלקה של החברה בשנת הדוח ולא צפויים שינויים מהותיים בשנ

2019. 

 
 מוצרים חדשים

 לא קיים מוצר מהותי חדש בענף ביטוחי רכוש אחרים בשנת הדו"ח. 

" הכוללת תנאי פוליסה על בסיס "livingאיילון החלה לשווק פוליסת דירה חדשה  2018באוקטובר 

הפוליסה התקנית כיסויים נוספים וכן  שינוי במבנה התעריף. החברה סבורה ששיווק פוליסה חדשה 

תומכים, צפוי להביא לצמיחה בענף זה ובגידול בנתח השוק  ומיכוןאטקטיבי זו,  בתוספת תעריף 

 ובחלק היחסי של הענף מתוך סך פעילות הביטוח הכללי של החברה. 

 
 תחרות 2.4.4.2

 תנאי התחרות בשוק

הייתה המובילה בענף הראל , קבוצת 2017שוק ההון, ביטוח וחסכון לשנת  רשותבהתבסס על נתוני 

 . 7.7%-עם נתח שוק של כשישי במקום  מוקמה . איילון 19%ענפי רכוש אחרים, עם נתח שוק של 

 2018של שנת  לתשעה חודשים ראשוניםשוק ההון, ביטוח וחסכון  רשותבהתבסס על נתוני 

איילון נמצאת במקום  .19%נתח השוק הגדול בענף עם נתח שוק של  הראל הינה בעלתקבוצת 

 .אשתקד 8.0%-בהשוואה לנתח שוק של כ 8.1%-עם נתח שוק של כ שישי
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 שיטות החברה להתמודדות עם התחרות

רות מהיר בעת עשיית הביטוח וטיפול ימחיר, תנאי ביטוח, ש -פרמטרים  במספרהחברה נמדדת 

יעיל והוגן בתביעות. גישה מקצוענית ומתן פתרונות אמיתיים ללקוחות החברה, בשילוב עם רמת 

 רות גבוהה מסייעים בהתמודדות עם תחרות. יש

 
ון הסוכנים בחברה ומסייעת להם לשווק מחזקת את אמ ,יציבה לאורך שניםעסקית הפגנת מדיניות 

 את מוצרי החברה. 

 

 גורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה

הפגנת היציבות המוזכרת לעיל, הבולטת במיוחד על רקע שינויים מהותיים בחברות המתחרות 

, מסייעת לשמירת מעמד הדוחהשפעתם ניכרת גם בתקופת אשר ו לפני תקופת הדוחשהחלו 

 החברה ומביאה לגידול שהושג בשנת הדוח. 

 
שכל אחת מהן אינה מהותית בפני  ,במקביל, שוקדת החברה על פיתוח תכניות ביטוח "נישתיות"

לקוחות  וצירוףם מיקיי ותלקוח שמירתקל על מ כאמור תכניותעצמה, אבל קיום מספר רב של 

נותנים תמיכה לסוכני החברה היודעים כי ניתן יהיה למצוא פתרונות  החדשים. פיתוחים שכאל

  את סוכניה ולקוחותיה לאורך זמן. לשמרחברה ל מאפשריםללקוחותיהם, ו

 

 לקוחות 2.4.4.3

   התפלגות הפעילות על פי מאפיינים

הינם בעיקרם לקוחות פרטיים. בנוסף, נמנים על לקוחות החברה בענפי יתר  החברהלקוחות 

 לי קבלנים וחברות בניה ותשתית ומשקים חקלאיים. הביטוח הכל

 

להלן טבלה המתארת את התפלגות הלקוחות בענפי יתר הביטוח הכללי לפי דמי ביטוח ברוטו 

2018 : 

 
 אחוזים ₪סכומים באלפי 

 6% 23,850 קולקטיבים ומפעלים גדולים

 94% 379,598 מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקים קטנים

 100% 403,448 סה"כ *

 

 .לעיל בריאות ביטוח בתחום הכלולות אישיות תאונות פרמיות כולל לא* 
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 תלות בלקוחות

או יותר מסך הכנסות החברה  10%אין לחברה לקוח בענף זה שהכנסות החברה ממנו מהוות  

יביא להשלכות  םמספר לקוחות מצומצם אשר אובדנ אובדוחותיה המאוחדים, ואין לחברה לקוח 

 מהותיות על התוצאות העסקיות של החברה. 

 

 ותק והתמדה של הלקוחות

 במונחי דמי ביטוח שהיו בשנת  84%-בשנת הדוח עומד על כבביטוח דירה החידושים שיעור 

2017.  

 

 : 2018פרטים אודות ותק לקוחות בביטוחי דירות במונחי מחזור דמי הביטוח ובאחוזים לשנת 

 

 ₪דמי ביטוח באלפי  ביטוח )שנות וותק(מספר שנות 
שיעור מסך 

 %-ההכנסות ב

 17% 17,016 שנת ביטוח ראשונה )ללא וותק(

 13% 13,050 שנת ביטוח שנייה )שנת וותק אחת(

 9% 9,299 שנת ביטוח שלישית )שתי שנות וותק(

 61% 60,257 שלוש שנות וותק ומעלה

 100% 99,622 סה"כ
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 בריאותביטוח  – ג'תחום פעילות  2.5

 מוצרים ושירותים  2.5.1

 בתחום תיאור של ענפי הפעילות והמוצרים הכלולים 2.5.1.1

 ו של המבוטח(ילכל חיביטוחי הבריאות מוצעים הן כביטוחי פרט )פוליסה אישית למבוטח, לרוב 

לביטוח קבוצתי )הסכם בין מעסיק או כל גוף המייצג קבוצת אוכלוסייה ובין והן במסגרת הסכמים 

 חברת הביטוח לתקופה קצובה לביטוח עובדיו או חבריו של הגוף ובני משפחותיהם(. 

 

 בריאות ממלכתי ו/או שב"ן. ביטוח לחלק מהכיסויים ישנם תחליפים במסגרת חוק 

 

)ביטוח מחלות קשות וביטוח סיעודי( והן כחלק ביטוחי בריאות מוצעים הן כחלק מביטוח חיים 

ביטוחי בריאות לפרט ולקולקטיבים, והם כוללים  מביטוח כללי )מחלות ואשפוז ותאונות אישיות(

זרים. ביטוחי תאונות אישיות הינם ביטוחים  ביטוחי שיניים, וכן ביטוח רפואי לעובדים ושוהים 

 זק גופני לו עצמו. המכסים את המבוטח בגין נזק מתאונות שגרמו לנ

 

המשיכה החברה לשווק את המוצרים שאושרו על ידי הפיקוח לפני תקופת הדוח:  2018 תבשנ

פוליסות ניתוחים בישראל, ניתוחים בחו"ל, תרופות שאינן בסל התרופות, השתלות ומחלות קשות. 

נוגעות הוראות רגולטוריות בתחום הבריאות אשר  2018 -ו 2017נכנסו לתוקף בשנת בנוסף, 

הנהגת תוכנית ביטוח, הוראות הנוגעות לאופן ותיקון  ביטוחתכנית הל לאופן צירוף מבוטחים

 שינוי תנאים כלליים, חריגים וסילוק תביעות.  שעיקרן

שאושרו על ידי הפיקוח, והופסק שיווקם של כתבי שירות אחרים שלא בנוסף משּווָקים כתבי שירות 

 חדשות של הפיקוח בנושא כתבי שירות. ת אושרו כאמור, וזאת בהתאם להוראו

 

 להלן. 4.1.4.1לעניין רגולציה החלה על תחום הבריאות, ראו סעיף 

 
 

 סוגי מוצרים ושירותים עיקריים 

  במסלול מהשקל הראשון או במסלול משלים , פוליסה אחידה –ניתוחים ומחליפי ניתוח בארץ

  שב"ן.

  .השתלות וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"ל 

 ."תרופות שאינן ב"סל הבריאות 

 כיסויים לשירותי רפואה אמבולטוריים, בדיקות אבחנתיות ורפואה  מגוון – אמבולטורי נספח

 ייעוצים והתפתחות הילד. מרפאות כאב, בדיקות לרפואה מונעת, סקר מנהלים, מונעת, הריון,

 הגנה מתאונה AL מכסה מגוון אירועים תאונתיים לכל הפוליסה  –)תאונות אישיות(  למשפחה

בפרמיה כמו מוות מתאונה, נכות מתאונה, שברים, כוויות וסיעוד ח"פ כתוצאה מתאונה,  ,החיים
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בגין אי כושר עבודה זמני, חלקי או חודשי/שבועי נספח לפיצוי  פוליסהניתן להוסיף ל. קבועה

 מלא כתוצאה מתאונה.

  מקרה רפואי של בקרות כספי מעניקה פיצוי  –פוליסה למחלות קשות  – "חוסן"בשביל ה

 בפוליסה. נים המצוי מחלות ואירועים רפואיים 35גילוי מחלה קשה מתוך רשימת 

 הפוליסה מעניקה פיצוי כספי בעת גילוי מחלת הסרטן.–" סרטן–"בשביל החוסן 

  קרי נמצא במצב  הופך לסיעודי,מבטיחה פיצוי חודשי במקרה בו המבוטח  –פוליסת סיעוד

. הפוליסה מוצעת בפרמיה קבועה עם ערכי סילוק, המצריך השגחה ועזרה בתפקודי היום יום

 במגוון מסלולים. 

 כתב שירות לאבחון מהיר, רפואה משלימה.חו"ל, ב ניתוחים – ריידרים / נספחים נוספים 

 ביטוח לעובדים זרים, הכפופה לצו עובדים זרים )איסור העסקה פוליסת – זר לעובד ביטוח

כוללת גם הו, 2001-כדין והבטחת תנאים הוגנים( )סל שירותי בריאות לעובד(, תשס"א שלא

 שנים. 13שנמצא בארץ מעל  עובד זרל₪  80,000 עדלאבדן כושר עבודה כיסויים נוספים 

 Medical Insurance – בישראל.  תכנית לביטוח רפואי לתיירים השוהים 

  פרוטטי ופריודונטי אצל רופא הסכם של החברה פולים מסוג משמר, מכסה טי –שיניים  ביטוח

 פוליסה קבוצתית בלבד.בחירת הלקוח. לפי או רופא פרטי 

 

 המאפיינים הייחודיים למוצרים בתחום זה 

 )כל  -לתקופות ארוכות מוצרים ם ינה חלק מהמוצרים בתחום )כגון פוליסות בריאות וסיעוד

 החברה נדרשת לתחזק אותם זמן ארוך מאד.והחיים 

 .אפשרות המעבר והשדרוג בין המוצרים במשך התקופה בה המוצרים בתוקף 

  ריבוי החקיקה והתקינה החלות על ענף זה, השינויים הרבים בהן והשפעתן הגדולה על

המוצרים הנמכרים מבחינת סוגיהם, היקף המכירות שלהם, יכולת שימור הלקוח, דרישות 

 המיכון ורווחיות המוצרים. 

 

 מוצרים חדשים 

 דוח לא הושקו מוצרים חדשים.הבשנת 

 

 תחרות  2.5.1.2

שוק ביטוחי הבריאות נמצא בצמיחה, הן במגוון המוצרים והן בהיקפי הפעילות, והחברה מעריכה 

מהאוכלוסייה מחזיקים בביטוח  45%-בתחום זה. כיום למעלה מהיחסי בחלקה גם המשך צמיחה 

 .)שב"ן( פות החוליםמהאוכלוסייה רכשו ביטוח משלים בקו 85%-בריאות פרטי וכ
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לחלק מהכיסויים בביטוחי הבריאות יש תחליפים במסגרת חוק בריאות ממלכתי ושב"ן. שינויים 

בתחום זה משפיעים  ותבסל הבריאות או בכיסויים המוצעים על ידי השב"ן וכן החלטות רגולטורי

 ."ןועל יכולת החברות להתחרות בשב חברות הביטוח ות על ידיהמשווק על הפוליסות

 

שש קבוצות  כשהמתחרים בענף הםהבריאות פועלים בישראל כעשרה גופי ביטוח,  יבתחום ביטוח

ארבע חברות נוספות. מירב  וכןאיילון, והראל, הפניקס כלל, מגדל, מנורה מבטחים : הביטוח

 המבטחים פועלים באמצעות סוכנים. 

 

, קבוצת הראל הייתה המובילה בענף, עם נתח 2018התבסס על נתוני רשות שוק ההון, בשנת ב

 .3.7%-איילון ממוקמת במקום השישי עם נתח שוק של כ 39.2%שוק של 

 

 שיטות החברה להתמודדות עם התחרות

מחיר, תנאי ביטוח, שירות מהיר בעת עשיית הביטוח וטיפול  -החברה נמדדת בכמה פרמטרים 

נות אמיתיים ללקוחות החברה, בשילוב עם רמת יעיל והוגן בתביעות. גישה מקצועית ומתן פתרו

 שירות גבוהה, מסייעים בהתמודדות עם התחרות. 

 

נתח גדל בשנה האחרונה, עדיין  בתחום ביטוחי הבריאותעל אף שנתח השוק של החברה בנוסף, 

להציע מאפשרת לחברה רשות שוק ההון, הביטוח והחסכון  ולכן  קטן יחסיתשל החברה השוק,  

למבוטחיה במסגרת פוליסת הניתוחים האחידה שהיא מוכרת לפנות לכל מנתח שהמבוטח מעונין 

בו, ולא רק למנתחים שיש להם הסכמים עם המבטח )"רופאי הסדר"(, דבר המהווה יתרון שיווקי 

  בתחום זה.יותר מול המתחרים בעלי נתחי שוק גדולים 

 

את אמון הסוכנים בחברה ומסייעת להם לשווק את פגנת מדיניות יציבה לאורך שנים מחזקת ה

 מוצרי החברה. 

 

גם הם  -התייעלות תפעולית, שיפור שיטות העבודה ושיפור המערכות הממוחשבות של הקבוצה 

 מהווים גורמים מסייעים בתחרות. 

 

ההון האנושי של החברה מתאפיין  –שדרוג הידע המקצועי של העובדים ומיומנות הצוותים השונים 

 מיומנות גבוהה, נאמנות וידע מקצועי ניכר, ומהווה יתרון תחרותי ממדרגה ראשונה.ב
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 גורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה

מעבר לכל הגורמים המנויים לעיל לעניין התחרות וההתמודדות איתה, החברה משווקת את כל 

וביניהן החברה, משווקות מוצרים בתחום מגוון המוצרים בתחום. בנוסף, רק שלוש קבוצות ביטוח, 

בתחום עובדים זרים ושוהים זרים  חלקהלהערכת החברה,  עובדים זרים ושוהים זרים )תיירים(.

 . 11%-כהינו  )תיירים(
iii.  

 

 לקוחות  2.5.1.3

 :2018בשנת  התפלגות הפרמיות בתחום ביטוח הבריאות לפי סוגי לקוחות                  

 סוג הלקוח
פרמיות באלפי 

 ש"ח

שיעור מסך הכנסות 

 התחום

 57% 316,513 ומפעלים גדולים קולקטיבים

 43% 167,333 לקוחות עסקים קטניםמבוטחים פרטיים ו

 100% 483,846 סך הכול
iv.  

 

לראשית  בתוקף מהפוליסות לשנה )חידוש אי או הקטנה פוליסה, ביטול )סילוק, הביטולים שיעור

, 2017בשנת  6.4%לעומת , 2018בשנת  8.6%-ב הסתכם בביטוחי סיעוד , במונחי פרמיות,השנה

   .2017בשנת  14.2% לעומת ,2018בשנת  14.1%-בובביטוחי בריאות אחרים 

 

 התפלגות הפעילות על פי מאפיינים

פוליסות קבוצתיות הינם מהלקוחות  57% -בתחום ביטוחי הבריאות הינה: כלקוחות איילון התפלגות 

 .ועסקים קטנים לקוחות פרטייםהינם  43% -ו

 

 תלות בלקוחות

או יותר מסך הכנסות החברה  10%זה שהכנסות החברה ממנו מהוות  תחוםאין לחברה לקוח ב

בדוחותיה המאוחדים, ואין לחברה לקוח אשר אובדנו יביא להשלכות מהותיות על התוצאות 

 העסקיות של החברה. 
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 מידע נוסף אודות ענפי ביטוח שלא נכללו בתחומי הפעילות  - ג'  חלק

 .אין

 
 

 מידע נוסף ברמת כלל החברה -חלק ד' 

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -בחלק זה "החברה"

 

 חסמי כניסה ויציאה 4.1

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -בחלק זה "החברה"

 

 כללי 4.1.1

 תחיקתיים  הסדרים 4.1.1.1

להלן תובא תמצית הוראות דין מהותיות החלות על החברה באופן כללי, ואשר התפרסמו לאחר 

 מועד פרסום הדוח השנתי הקודם:

 

 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 ההסדר
 מהות ההסדר

חוזר ביטוח 
2017-1-23 
עדכון בנושא 

הוראות בדוח 
תקופתי של 

 חברות ביטוח

01/01/2018 

"עדכון דוח תקופתי של חברות  2014-1-3חוזר זה מתקן את חוזר 
החוזר(, ואת נספח ב' המצורף לו  -( )להלן 20.1.14ביטוח" )

לעניין דוח דירקטוריון. מטרת החוזר קיצור ושיפור דוח דירקטוריון 
 של חברות ביטוח.

 .הוטמעו הוראות החוזר בחוזר המאוחד והחוזר בוטל 4.3.2018-ב

חוזר ביטוח 
2017-1-22 
עדכון בנושא 

הנחיות בדבר 
מבנה הגילוי 
הנדרש בדוחות 
הכספיים של 
חברות ביטוח 
בהתאם לתקני 

הדיווח 
הבינלאומיים 

(IFRS) 

01/01/2018 

 2010לפברואר  3מיום  2010-1-4חוזר זה מעדכן את חוזר מס' 
 שעניינו "הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של

(" )להלן: IFRSחברות ביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים )
 "(, ואת הנספח המצורף לו. 2010-1-4"חוזר 

 אורים: יתיקונים מהותיים בב
 הון עצמי ודרישות הון  -
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -
 טווח נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך  -
 התחייבויות פיננסיות  -
 ניהול סיכונים -
 הוטמעו הוראות החוזר בחוזר המאוחד והחוזר בוטל. 4.3.2018-ב

תיקון הוראות 
החוזר המאוחד 

 –לעניין מדידה 
דחיית יישום תקן 
דיווח כספי 

 בינלאומי

01/02/2018 

בחלק  1הוראות חוזר זה נועדו לעדכן את הוראות סימן א' בפרק 
'עקרונות לעריכת דוח כספי', לעניין דחיית יישום של  -5 של שער 2

מתן אפשרות לחברות מנהלות לדחות  –תקן דיווח כספי בינלאומי 
לעניין מכשירים פיננסיים  9את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

(IFRS9 עד מועד תחולתו בישראל של תקן דיווח בינלאומי מספר )
 (.IFRS17לעניין חוזי ביטוח ) 17
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 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 ההסדר
 מהות ההסדר

עמדת ממונה 
לעניין הגדרת הון 
מוכר והון נדרש 
במכשירי הון 

 מורכב 

04/03/2018 

לאחר ביטול תקנות ההון, הפרשנות הראויה למונחים 'הון נדרש' 
ו'הון מוכר' בתנאי מכשירי הון מורכב שהונפקו בעבר, לעניין 
נסיבות משהות, תהיה בהתאם להגדרות המונחים הרלוונטיים 

ר באות במקום תקנות ההון, דהיינו: חוזר בהוראות האסדרה אש
 סולבנסי וחוזר הון עצמי לכושר פירעון, לפי העניין, כמפורט להלן:

ביצעו ביקורת על ולגבי חברות ביטוח שקיבלו את אישור הממונה 
 ,יישום הוראות חוזר סולבנסי

המונח 'הון נדרש' יפורש בהתאם להגדרת המונח "סף הון 
( SCR-מ 45%סולבנסי בגבולו העליון )(" בחוזר MCRמינימאלי )

כשהוא מחושב ללא ההוראות בתקופת הפריסה וללא התאמת 
 תרחיש מניות. 

המונח 'הון עצמי' יפורש בהתאם להגדרת המונח "הון עצמי" 
 בחוזר סולבנסי.

 לגבי חברות ביטוח שלא קיבלו את אישור הממונה כאמור לעיל,  
ירעון" יפורשו בהתאם "הון עצמי" ו"הון עצמי נדרש לכושר פ

 להגדרתם בחוזר הון עצמי לכושר פירעון.

חוזר ביטוח 
בנושא  2018-1-3

הוראות בדבר הון 
עצמי לכושר 
 פירעון של מבטח 

04/03/2018 

מחליף את הוראות תקנות ההון לעניין הון עצמי נדרש החוזר 
לכושר פירעון של חברת ביטוח, ובא לצד תקנות הפיקוח על 

פיננסיים )ביטוח( )הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון שירותים 
 השלכותיו הן: .2018-מבטח(, התשע"ח

( לעניין הון עצמי מזערי לקבלת רישיון של חברת ביטוח יחולו 1) 
 תקנות הון עצמי מזערי לקבלת רישיון מבטח;

( לעניין הון עצמי נדרש לכושר פירעון, הוראות חוזר זה יחולו 2) 
טוח שאינה כפופה לחוזר סולבנסי, ואילו על חברת על חברת בי

ביטוח הכפופה לחוזר סולבנסי הן יחולו עד למועד קבלת אישור 
הממונה כי ביצעה ביקורת רואה חשבון על יישום הוראות חוזר 

 סולבנסי.
בחוזר זה עוגנו, ככל הניתן, ההסדרים הקיימים בתקנות ההון 

ירעון, מבלי שבוצעו בהם הנוגעים לעניין הון עצמי נדרש לכושר פ
שינויים, ונוספו לו רק ההסדרים המחויבים ליישום חוזר סולבנסי. 

 תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

חוזר גופים 
-2018-9מוסדיים 

החוזר בנושא  10
דין  –המאוחד 

 וחשבון לציבור

04/03/2018 

"דין וחשבון לציבור" בחוזר  5של שער  4בחלק  1צורף פרק לחוזר 
המאוחד. בפרק זה מאוגדות כל הוראות הממונה שקשורות 
לדוחות התקופתיים של גופים מוסדיים, קופות גמל וקרנות פנסיה 

כמו כן, מעדכנות הוראות חוזר זה  ר.חדשות המפורסמים לציבו
 .הגדרות" בחוזר המאוחד" 1 את שער

חוזר גופים 
-2018-9מוסדיים 

בנושא אישור  9
נושאי משרה 

בעלי ודיווח על 
תפקיד בגופים 

 מוסדיים

04/03/2018 

רשימת נושאי המשרה  הנושאים הבאים: מעדכן אתהחוזר 
שמינוים טעון אישור ממונה, המידע שיש להעביר לממונה לצורך 

והמידע הנוסף הדרוש אודות בעלי תפקידים  ,קבלת האישור
משמעותיים אחרים שמינוים אינו טעון אישור הממונה. כמו כן, 

וטלו הוראות החוזרים שהיו קיימים בנושא זה. תחילתו אוחדו וב
 של חוזר זה ביום פרסומו.

 4תיקון לפרק 
 5בשער  2חלק 

 לקודקס הרגולציה
לעניין ניהול נכסי 
השקעה מהדורה 

3. 

04/03/2018 

תיקון בוצעו מספר שינויים מבניים מהותיים ביחס לשתי במסגרת ה
 המבניים היא ליצורהמהדורות שפורסמו בעבר. מטרת השינויים 

בין היתר רצף לוגי וקישורים רלבנטיים בין ההוראות שעוסקות 
בניהול נכסי השקעה )שהינן חוזרים( בנוסף לשינוי לגבי ההגדרה 

בוטלו מרבית החוזרים הקודמים כך  ,של "הלוואה לדיור". בנוסף
  שישנה בהירות גדולה יותר.

חברה תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או  18/03/2018חוק מס הכנסה 
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 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 ההסדר
 מהות ההסדר

)ניכוי הוצאות 
הנפקה( )הוראת 

-שעה( התשע"ח
2018  

יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה 
 2018בינואר  1בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה, החל מיום 

 .2020בדצמבר  31ועד יום 

תקנות הפיקוח 
על שירותים 
פיננסיים )ביטוח( 
)הון עצמי מזערי 
הנדרש לקבלת 
רישיון מבטח( 

  2018-התשע"ח

25/04/2018 

מחליפות את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים התקנות 
, 1998-)ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( התשנ"ח
לקבלת ומורידות באופן משמעותי את סך ההון המזערי הנדרש 

 רישיון מבטח.

חוזר גופים 
-2018-9מוסדיים 

בנושא מיקור  19
חוץ בגופים 

 מוסדיים 

03/06/2018 

, וכולל 2013אוגוסט ממבטל ומחליף את החוזר בנושא זה החוזר 
הוראות לעניין אחריות הגוף המוסדי, תפקידי הדירקטוריון, 
מדיניות מיקור חוץ, הוראות מיוחדות לעניין הוצאת פעילות 
מהותית למיקור חוץ, מעקב ובקרה, סיום התקשרות, נותן שירות 

 יושהוא צד קשור, דיווחים שנתיים ומידיים לממונה ועוד. הוראות
. עם זאת, גוף 2019באפריל  1-יחולו על הסכמי מיקור חוץ החל מ

מוסדי רשאי להתאים הסכם מיקור חוץ של פעילות מהותית 
 .2021צמבר בד 31שנכרת לפני תאריך זה עד ליום 

קובץ שאלות 
ותשובות ליישום 
משטר כושר 
פירעון כלכלי של 
חברת ביטוח 

  2מבוסס סולבנסי 

03/06/2018 
מבטאות את עמדתה ופרשנותה  זההתשובות הכלולות בקובץ 

 המחייבת של הממונה לחוזרים הרלוונטיים לנושא.

חוזר ביטוח 
2018-1-9 

הנהגת כתבי 
שירות ואופן 

 תיקון -שיווקם 

09/07/2018 

"הנהגת כתבי שירות ואופן  2015-1-27מתקן את הוראות חוזר 
אי מתן אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח ללא . 1 :וקובע כי, שיווקם"

הנחה הניתנת בגין פוליסת  .2כתבי שירות תחשב התניה אסורה. 
הביטוח לא תושפע מרכישת כתבי שירות המשווקים על ידי חברת 

סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח לא עמלות . 3 הביטוח.
 .4 יושפעו ממכירת כתבי השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח

סוכני הביטוח יחוייבו להציג בפני המבוטח בצמוד לכתב השירות 
החיצוני את כתב השירות המקביל אשר משווק על ידי חברת 

 .2018באוקטובר  1הביטוח. תחילתו של חוזר זה ביום 

חוזר גופים 
-2018-9מוסדיים 

בנושא תיקון  24
הוראות החוזר 
המאוחד פרק 
ניהול נכסי 
השקעה )הלוואות 

 לא סחירות(

09/07/2018 

את שיעור המגבלה מהיקף הנכסים  5%-ל 3%-מ משנה
שמנוהלים על ידי גוף מוסדי, להשקעות הכוללות אשראי שאינו 

ו של החוזר . תחילת-BBB-מדורג או שרמת הדירוג שלו נמוכה מ
 .2018באוגוסט,  1ביום 

חוזר ביטוח 
2018-1-10 

בנושא צירוף 
 תיקון –לביטוח 

15/07/2018 

, ומוסיף חובת בדיקה של 2016יוני ממעדכן את החוזר בנושא זה, 
רשימת מוצרי הביטוח של המועמד לביטוח, באמצעות אתר הר 
הביטוח, כחלק מהליך התאמת הצרכים למועמד לביטוח. לצורך 

ביטוח לקבל הרשאה ביצוע שאילתה יידרש המבטח או סוכן ה
 .מהמועמד לביטוח

 
כמו כן, נקבעו הוראות שונות לאופן מסירת פרטים ביחס לפוליסות 
 קיימות, וכן הרחבת המידע המוצג למבוטח בביטוח חיים.
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 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 ההסדר
 מהות ההסדר

 .2018באוקטובר,  1תחילתו של החוזר ביום 
 

 2018-9-31חוזר 
דירקטוריון גוף 

 מוסדי
26/08/2018 

קובע הוראות לעניין הרכב הדירקטוריון, תנאי כשירות של 
דירקטורים, הגבלות שיחולו על דירקטור, נושאים לדיון ודרכי 

יחליפו במלואן את חוזר  יו. הוראותת הדירקטוריון וועדותיועבוד
נוהל עבודת הדירקטוריון, ובהתייחס לגופים מוסדיים שאינם 

מל ענפיות, יחליף את מרבית חברות המנהלות רק קופות ג
הוראות תקנות הדירקטוריון. בנוסף, הוראות החוזר משלבות 
ומטמיעות בתוכן הוראות הקבועות מתוקף חוק החברות. תחילתן 

, למעט מספר עניינים 2019 פרילבא 24של הוראות חוזר זה ביום 
שלגביהן נקבע תאריך תחילה מאוחר יותר ובין השאר ההוראות 

שנים לאחר תאריך תחילת  3הדירקטוריון שתחילתן  לעניין הרכב
 החוזר כאמור לעיל.

 

מכתב למנהלי 
גופים מוסדיים 
בנושא דיווחים 
לרשות שוק ההון 
על השקעה 

 בקרנות סל

11/10/2018 

מסדיר את  לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 28תיקון 
מכשיר פיננסי חדש בשם "קרן סל", אשר נועד  –ההנפקה של 

להחליף את המכשיר הפיננסי המונפק כיום כתעודת סל. בעקבות 
התיקון לחוק יחדלו תעודות הסל בישראל מלהתקיים עד סוף שנת 

 יסחרו קרנות סל בלבד. יובבורסה בישראל  2018
שוק ההון,  על מנת להתאים את הדיווחים המועברים לרשות

לתיקון החוק, ועד לפרסום הסדרה מתאימה לגבי –ביטוח וחיסכון 
אופן הדיווח על השקעה בקרנות סל, ידווח גוף מוסדי על השקעה 
בקרנות סל בכל הדיווחים הרלוונטיים המועברים לרשות, במסגרת 

 סעיפי הדיווח על השקעה בתעודות סל. 
 

כללי ההגבלים 
העסקיים )פטור 

למיזמים סוג 
 משותפים(

 שעה( )הוראת
)תיקון(, 
  2018-התשע"ט

05/11/2018 

במסגרת תיקון הכללים עודכנו ההגדרות לעניין "מתחרים" וכן 
נוסף סעיף חדש העוסק בפטור מן החובה לקבל אישור של בית 
הדין להגבלים עסקיים למיזם משותף בכפוף לתנאים הנקובים 

 בסעיף.

כללי ההגבלים 
)פטור העסקיים 

סוג לכבילות 
נלוות 

למיזוגים()הוראת 
שעה()תיקון(, 

 2018-התשע"ט

05/11/2018 
במסגרת תיקון הכללים ניתן פטור סוג אשר יחול על כבילה 

כמו כן, והנלווית למיזוג לגביה מתקיימים התנאים הנקובים בסעיף, 
 .5/11/2023 -לעד הוארך תוקף הכללים 

חוזר ביטוח 
2018-1-15 
תיקון בנושא 

הוראות החוזר 
המאוחד לעניין 

 -דיווחים לממונה 
 3עדכון טופס 

27/12/2018 
 דרישות מידע נוספות.  עודכן והוא כולל 3טופס 

 . 2018החל מהדיווח לשנת  -תחילת ההוראות 
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 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 ההסדר
 מהות ההסדר

חוזר גופים 
-2018-9מוסדיים 

בנושא תיקון  33
הוראות החוזר 
המאוחד לעניין 
 דין וחשבון לציבור

27/12/2018 

בחוזר המאוחד  5של שער  4בחלק  1ן הוראות פרק ועדכ
שכותרתו "דין וחשבון לציבור" במטרה לשפר, לעדכן ולהשלים 
מידע חסר בהוראות הגילוי הנדרש. עיקר השינויים נוגעים לאופן 
הצגת הדיווח הכספי, הוראות בנושא יישום משטר כושר פירעון 

ירקטוריון, לדוח כלכלי של חברת ביטוח, עדכון הוראות לדוח הד
 ,דוח אקטואר רבעוני של קרן פנסיה חדשהולתיאור עסקי התאגיד 

 ושינויים נדרשים בדוח הכספי. תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

 

 

 להסדרים תחיקתיים  והצעותטיוטות  4.1.1.2

 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים:

נושא טיוטת 
 ההסדר

מועד פרסום 
טיוטת 
 ההסדר

 מהות טיוטת ההסדר

טיוטת חוזר 
-2017מוסדיים 

הדנה בוועדת  536
השקעות שאינן 
תלויות תשואה 

 )נוסטרו(

1/2/2018 

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים בהמשך לפרסום 
המסדירות עניינים  2017 -)קופות גמל()ועדת השקעות( התשע"ז

השקעות תלויות תשואה )עמיתים( של חברות  הנוגעים לועדת
ביטוח לרבות לעניין כשירות חברי הוועדה, הרכבה, תפקידה, 

תסדיר שפורסמה טיוטת חוזר , דרכי העבודה וכיוצא בזה
היבטים שונים בדרכי עבודת ועדת השקעות נוסטרו והרכבה, כך 
שיותאמו לתפקידי הוועדה ולמסגרת העדכנית של ממשל תאגידי 

ם המוסדיים. טיוטת התקנות כאמור יחד עם טיוטת החוזר, בגופי
לאחר פרסומן וכניסתן לתוקף יבטלו את ההוראות הקודמות 
בתקנות דרכי ההשקעה הרלוונטיים לועדת השקעות עמיתים 
ולוועדת השקעות נוסטרו ותיצור אחידות כללים לעניין וועדות 

 אלו.

 
 
 
 
 
 

 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים:

נושא טיוטת 
 ההסדר

מועד פרסום 
טיוטת 
 ההסדר

 מהות טיוטת ההסדר

טיוטת תקנות 
הפיקוח על 

שירותים פיננסיים 
)קופות גמל( )כללי 
השקעה החלים על 

גופים מוסדיים( 
 -)תיקון(, התשע"ט

2018 

29/11/2018 

לחוק השקעות משותפות, הוגבלו השקעות  28עד לתיקון 
לתקנות הפיקוח  14הגופים המוסדיים בתעודות סל מכוח תקנה 

על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כללי השקעה החלים על 
, אשר קבעה בין היתר כי 2012גופים מוסדיים(, התשע"ב 

לא  השקעות גוף מוסדי בניירות ערך מסחריים סחירים של מנפיק
אחוזים מערכן הנקוב הכולל. לאחר התיקון והפיכת  25יעלו על 

תעודות הסל לקרנות סל, המגבלה הרלוונטית להשקעות הגופים 
לתקנות העיקריות,  12המוסדיים בקרנות סל קבועה בתקנה 

אשר מסדירה בין היתר את ההשקעות של גוף מוסדי ביחידות 
 מיחידות אלה. אחוזים  20קרן וקובעת כי אלה לא יעלו על 

כך שהמגבלה על  12בהתאם לכך, מוצע לתקן את תקנה 
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השקעות גופים מוסדיים בקרנות סל תחול רק על קרנות סל שהן 
 צד קשור לגוף המוסדי, ושאינן קרנות כשרות כאמור שם. 

 ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך -תחום פעילות א'  4.1.2

 רקע כללי 4.1.2.1

 לעיל. 2.3 ראו סעיף  –לעניין רקע כללי לתחום 

 

 מידע כללי נוסף בענף ביטוח חיים 

 פוליסות של החברה שבתוקף כיום:ל הרלבנטיות דיןלהלן סקירה קצרה של הוראות 

  היו מגובות  חיים ביטוחמרבית הפוליסות הכוללות מרכיב חסכון שנמכרו בענף  1990עד שנת

, והפוליסות החדשות שנמכרו )אג"ח בעלות תשואה מובטחת שהונפקו ע"י המדינה( באג"ח ח"ץ

לאחר מכן הן פוליסות משתתפות ברווחי השקעה )פוליסות תלויות תשואה( ללא הבטחת 

מושקעים כספי הפוליסות תלויות התשואה כולל בין השאר מגוון  תשואה. תיק ההשקעות בו

השקעות באג"ח )סחירות ושאינן סחירות(, מניות, הלוואות ונדל"ן מניב, הכול לפי תקנות 

 ההשקעה.

  בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת

"( נכללו מספר שינויים בפקודת מס 2000ההסדרים  )להלן: "חוק 1999 -(, התש"ס 2000

הכנסה, אשר שינו באופן מהותי חלק מההסדרים לגבי תנאי החיסכון ארוך הטווח לגיל פרישה 

 באפיקי החיסכון השונים: 

 בוטל הפטור ממס על כספים 1.1.2000 -לגבי הפקדות בפוליסות קצבה המבוצעות החל מ ,

-שלא בדרך של קצבה, ולגבי עובדים שפרשו לאחר השישולמו על ידי קופת גמל לקצבה 

גמל לקצבה עד  בוטל הפטור הנוסף שחל על כספי פיצויים שעמדו לזכותם בקופות 1.1.2000

 תקרת ההכנסה המזכה, ואשר יועדו לצורך תשלום קצבה בעתיד.

  לשווק תכניות ביטוח מנהלים מסוג  החברההחלה  2000עם כניסת חוק ההסדרים לתוקף בשנת

, לקראת כניסת חוק 1999"עדיף הוני" שהותאמו להוראות חוק זה ולהוראות הפיקוח. בסוף שנת 

למעבידים ולמבוטחים בעלי פוליסות ביטוח מסוג  החברהלתוקף, אפשרה  2000ההסדרים 

ליהנות מהטבות הפוליסות, אשר אפשר למבוטח, על פי בחירתו,  קצבה להחיל נספח הוני על 

המס בגין כספים המיועדים להון, ללא פגיעה בפוליסה שלו וללא צורך בפתיחת פוליסה הונית 

 .1.1.2008חדשה. הנספח ההוני האמור לעיל התייתר החל מיום 
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 המס על כספי קופות גמל 2002-(, התשס"ב132החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  לפי ,

חל על מרכיב התשואה הריאלית בגין הצבירה של הפקדות  לתגמולים ותכניות ביטוח חיים 

 15%היה  31.12.2005. שיעור המס על הפקדות עד 1.1.2003לחיסכון, וזאת החל מיום 

לחוק קופות גמל מינואר  3. בעקבות תיקון מס 1.1.2006לגבי הפקדות מיום  20%-והועלה ל

 וא נשאר לגבי תכניות חיסכון פרטיות., בוטל המס על קופות ביטוח הוניות וקופות גמל, וה2008

 פורסמו תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(, התשס"ג 2003 ץמר בחודש-

, הכוללות בין היתר הוראות בקשר להפרדת מרכיב הריסק ומרכיב החיסכון בפוליסות 2003

  .1.1.2004לצורך קביעת החלק החייב במס. הוראות אלה נכנסו לתוקפן ביום 

נכנסו לתוקפם שינויים בתכניות ביטוחי חיים הכוללות מרכיב חיסכון,  2004בהתאם, בשנת 

כדלקמן: הוחלה חובה להפריד ולהציג באופן ברור בפוליסה את  ,מועד  מאותו  ששווקו החל

נקבע כי דמי  ;ארבעת מרכיבי דמי הביטוח: חיסכון, כיסוי ביטוחי )סיכון(, דמי ניהול והוצאות

הוקטן  ;נגזרים מהצבירה יהיו בשיעור קבוע מירבי אשר אינו תלוי בתוצאות ההשקעותהניהול ה

נקבעו קנסות מרביים למקרה של משיכת כספים  ;והוגבל מרכיב דמי הניהול הנגזר מהפרמיה

וכן  ;נקבעה דרישת הון מלאה בשל הוצאות נדחות בגין תכניות חדשות ;מוקדמת מהתכנית

( הקשורות להפקדות לתכניות ביטוח DACאות רכישה נדחות )הוגדלה דרישת ההון בשל הוצ

 . 1.1.2005-חיים ישנות המבוצעות החל מ

 

 יוקטן מרכיב  1.1.2004החליט המפקח על הביטוח כי בפוליסות המופקות החל מיום  עוד

 הפרמיה בביטוח חיים המיועד לכיסוי הוצאות ורווח. 

 כלולות הנחיות שעיקרן: 2007יולי -אפרילהמפקח, בתוקף החל מחודשים של עמדה  בנייר ,

איסור על גביית קנסות הן לעניין העברת כספים בין קופות גמל והן לעניין משיכת כספים, לרבות 

הופסק שיווקן  ;פוליסה  בוטל מעמדו של המעביד כבעל ;בפוליסות שאינן מוכרות כקופת ביטוח

ח בגין החיסכון והכיסויים הביטוחיים תקופת הביטו ;התמדה של תכניות ביטוח שכללו בונוס 

ותקופת תשלומי תגמולי הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה תהיינה זהות והן תמשכנה 

איסור על גביית תשלומים מלבד דמי ניהול מפרמיה או נקבעו , 60לפחות עד הגיע המבוטח לגיל 

ו בנייר העמדה, לרבות חיוב לכלול בתכניות הביטוח הנחיות בנושאים שונים שפורטומצבירה 

 מתוך ההסדר 

וכן נקבעו הוראות המסדירות את  ;משלוח דיווחים שונים ודרך הצגת מקדמי הקצבה ;התחיקתי

 . עודו  הכללים שיחולו במקרה של קבלת דמי הביטוח לפני הוצאת הפוליסה

 העמדה.חברות הביטוח )ובכללן החברה( התאימו את תכניות הביטוח הרלוונטיות להוראות נייר 

 

  2008שהופקדו מינואר הפנסיוני כספי החיסכון לעניין לחוק קופות גמל קובע עקרונות  3תיקון 

האחדת כללי המיסוי שחלים על המוצרים הפנסיוניים; מתן האפשרות  ובהם בין השאר: ,ואילך

למבוטח/עמית לקבל החלטה באשר לכספי החיסכון בסמוך לגיל הפרישה, לאחר שיובטח סכום 
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 זיכוי מס אחיד מזערי; קביעה שכל מוצרי החיסכון הפנסיוני מזכים את החוסכים בשיעור קצבה

 .35% -לכל המסלולים   הפקדות בגין

  חברה מנהלת תוכל לעסוק בעיסוק אחר, כל בין השאר שקובע  לחוק קופות גמל  5תיקון מספר

הפנסיוני, בכפוף לאישור  עוד הינו רלוונטי למוצר הפנסיוני ומוסדר בחוק הפיקוח ובחוק הייעוץ

הכוונה היא בעיקר להתיר לחברה מנהלת קופות גמל לשווק ביטוחים נלווים לצד כש ,המפקח

קופות הגמל, ובכך להגביר את התחרותיות של שוק קופות הגמל כשוק תחליפי לקרנות הפנסיה 

 ן(.בקופות גמל להלביטוחיים וקופות הביטוח )ראו בנוסף התייחסות לתקנות כיסויים 

 

 ייעוץ ושיווק פנסיוני

  בחוק הייעוץ הפנסיוני נקבעו הוראות מפורטות לעניין הסדרת הייעוץ והשיווק ודרכי ההפצה של

המוצר הפנסיוני והמוצר הפיננסי והמגבלות לגביהם, וכן הוראות לעניין הפרדה בין מרכיב הייעוץ 

"משווק" יש "זיקה" למוצר  לבין השיווק שלהם. ההבחנה בין יועץ למשווק מבוססת על כך של

 פנסיוני, בעוד "יועץ" הינו אובייקטיבי.

  עוד נקבעו הוראות לעניין הפיקוח על בעל רישיון, לרבות סמכות המפקח להוציא הוראות לניהול

תקין ושמירה על עסקי מבוטחים, וכן הוראות המקנות למפקח סמכות להטיל עיצומים וקנסות 

 ת. סנקציות פליליו לרבות אזרחיים,

  מכוח הוראות חוק הפיקוח וחוק הייעוץ הפנסיוני הותקנו תקנות לעניין רישיון, הכשרה, התמחות

ם, לרבות תקנות לעניין פטור יובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני

 ליועצים ולמשווקים שעסקו בתחום הפנסיוני לפני פרסום החוק.

  ות הגמל ובחוזרים שפרסם המפקח הוכנסו תיקונים לחוק הייעוץ לחוק קופ 3בתיקון מספר

הפנסיוני ונקבעו כללים הנוגעים למערכת היחסים בין היועץ/הסוכן הפנסיוני ובין הגוף המוסדי 

והלקוח, לרבות חובת קיום הסכם בכתב בין היועץ/המשווק ללקוח, שבין תנאיו חיוב היועץ 

לחוק הפיקוח, והחלה של  30פעול בתנאים הקבועים בסעיף הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני ל

הוראות חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח, החלות על סוכן ביטוח ועל עיסוק בתיווך, גם על ביצוע 

 הפנסיוני.   עסקה לפי חוק הייעוץ

  שפרסם המפקח מפרט, בין היתר, את אופן עריכת מסמך ההנמקה שעל מסמך הנמקה חוזר

למסור ללקוח בעת מתן המלצה לרכישת מוצר פנסיוני, את המידע שיש לכלול בו ואת בעל רישיון 

 משך הזמן בו על בעל הרישיון לשמור העתק ממסמך ההנמקה. 

  בעקבות החקיקה בעניין זה הפכו הבנקים מיצרנים ששיווקו את המוצרים של עצמם לערוצי

בחקיקה מגבלות על כניסתם  הפצה שאמורים לשווק את כלל המוצרים הפנסיוניים, והוטלו

לתחום ההפצה של המוצרים הפנסיוניים. פעילות הבנקים כיועצי/משווקי מוצרים פנסיוניים באה 

לידי ביטוי בעיקר בתחום הגמל וההשתלמות, באופן שולי בתחום הפנסיה ועדיין לא באה לידי 
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יווק הקיימים, אך בשלב ביטוי בתחום ביטוח החיים. בפעילות זו קיים פוטנציאל לנגוס בערוצי הש

 טרם מומש ואינו מורגש באופן משמעותי בתחומי הפעילות של החברה.  זה, הפוטנציאל

  ,כחלק מהיערכותה של החברה לשינויים בתחום השיווק, ההפצה והייעוץ של מוצרים פנסיוניים

 ם. את איילון נאמנים שהינה סוכנות לניהול הסדרים פנסיוניי 2004רכשה החברה בסוף שנת 

  עמיתים שחלק הארי שלהם עוסק באפשרות פורסמו תקנות וחוזר  2008בשנת  -רפורמת הניוד

בין נקבע בין קופות גמל מסוגים שונים, ולעניין ביטוח חיים  חסכון פנסיוני להעביר בכל עת כספי

כי ניתן היה לנייד בין חברות הביטוח פוליסות ביטוח חיים המגלמות הבטחת תוחלת חיים השאר 

ניתן לנייד רק למוצר  2014והחל משנת  ,בתנאים שנקבעו 2013למוצר דומה עד תום שנת 

 60לביטוח גילם עולה על  םשאינו מגלם הבטחת תוחלת חיים, למעט מבוטחים שבעת הצטרפות

 שנה. 

ההוראות הנ"ל חייבו את הגופים המוסדיים, ובכללם החברה ובנותיה, להיערך בהתאם, לרבות 

 ערכות המידע שלהן.לצורך התאמת מ

 

 מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

פרסם הממונה חוזר בדבר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית  2012בחודש במרץ 

"המסלקה הפנסיונית"(. במכרז שקיים משרד האוצר נבחרה חברת נס טכנולוגיות בע"מ  -)להלן 

ולה לאוויר בשלבים והחברה מתאימה להיות המפעיל של המסלקה הפנסיונית. פעילות המסלקה ע

את מערכות המידע לדרישות החוזר ופועלת באופן שוטף מול המסלקה הפנסיונית. החוזר קבע את 

הפעולות שיבוצעו באמצעות המסלקה הפנסיונית לרבות: טיפול בכל בקשה לקבלת מידע, לרבות 

מינוי משווק ויועץ פנסיוני  ;בקשות לביצוע פעולות בחשבון עמית/מבוטח ;קבלת מידע באופן שוטף

 קבלת הוראות לפיצול כספים ממעסיקים וסוכנים. ;לעמית/מבוטח

משתמש יישא בדמי שימוש במסלקה הפנסיונית בהתאם לתעריף שנקבע על ידי נס טכנולוגיות 

בע"מ במסגרת המכרז, כאשר הגופים המוסדיים נושאים בעלות קבועה, בנוסף לדמי השימוש 

 השוטפים עבור פעולות. 

 

 פרסום מידע השוואתי על מוצרי החיסכון הפנסיוני ועל היצרנים בשוק

מפורסמים המכשירים "גמל נט", "פנסיה נט" ו"ביטוח נט" שבאמצעותם ניתן  ההוןרשות שוק באתר 

לבצע השוואה לגבי מספר פרמטרים בין קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח חיים, בהתאמה. 

 במערכות אלו ניתן להפיק גם דוחות ניהוליים. 

 של חברות הביטוח למפקח.  בנוסף, קיימת מערכת שמשווה דוחות כספיים הנגזרים מהדיווחים

עדכונים והשוואות בין תכניות ביטוח, פנסיה וגמל והשוואת המוצרים אצל האוצר  פהכמו כן, מוסי

 היצרנים השונים.
v.  
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 דמי ניהול מרביים במוצרי החיסכון הפנסיוני

  חברת ביטוח רשאית לגבות בפוליסות חסכון לשכירים ועצמאיים שנמכרות החל מחודש ינואר

מההפקדות ועד  4%לשנה מהיתרה הצבורה, עד  1.05%דמי ניהול בשיעור של עד  2013

רשאית החברה מנהלת של קופות גמל לעומת , וזאת מהצבירה לגבי עמית המקבל קצבה 0.6%

קרנות ב ;מההפקדות 4%לשנה מהיתרה הצבורה, ועד  1.05%לגבות דמי ניהול בשיעור של עד 

השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל מרכזית, וקופת גמל לדמי מחלה, לחופשה או 

 6%מהצבירה ועד  0.5%עד  -קרן חדשה מקיפה ; במהצבירה לשנה 2%עד  -למטרה אחרת 

 מההפקדות.

  בגין מנותקי קשר, כהגדרתם על פי התקנות בנושא זה, מותר לגבות דמי ניהול בשיעור שלא

 מהצבירה. 0.3% יעלה על

 כיסויים ביטוחיים בקופות הגמל 

 2012-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כיסויים ביטוחיים בקופות גמל( התשע"ג

מאפשרות לחברה מנהלת לרכוש עבור עמיתיה כיסויים ביטוחיים לאריכות ימים, לסיכוני מוות, 

ם לכיסוי ביטוחי, הוראות בדבר שמירת כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ולשחרור מתשלום, וקובעות תנאי

 במקרה של סיום תקופת ההפקדות או משיכות והוראות לעניין דמי הביטוח.

התקשרה החברה עם חברה מנהלת של קופות גמל לצורך שיווק  בשנים שקדמו לתקופת הדוח

כיסויים אלו המשיך שיווקם של  .םהחלה בשיווקוכיסויים ביטוחיים לעמיתיה בהתאם לתקנות אלו 

 .2018בשנת 

 

 מסלולי ברירת מחדל תלויי גיל –חוזר מסלולי השקעה 

 פרסמה המפקחת חוזר בנושא "מסלולי השקעה בקופות גמל", הקובע 2015בחודש פברואר 

, וכן ובקופות ביטוח כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל

לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים. החוזר עודכן בחודשים מסדיר כללים אחידים 

 .2016ואוגוסט  2015 ספטמבר

 

 השפעת הרפורמות והשינויים על התחום 

התוצאה הכוללת של הרפורמות בתחום ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח הינה שינוי מהותי של 

המוצרים ויכולת הניוד של הלקוחות ביניהם, השוק מבחינת המוצרים המוצעים בו, התחליפיות בין 

ההיקף הפוטנציאלי של השוק, אופני השיווק של המוצרים ומגוון השחקנים בתחומי השיווק 

 וההפצה שלהם. 

מוקדם להעריך את מלוא ההשפעות של הרפורמות על המשתנים הנ"ל, במיוחד לאורך זמן, מאחר 

שוק, כאשר הבידול מושפע מהתשואות על שמצד אחד הרפורמות אמנם מגבירות את התחרות ב

ההשקעות, מדמי הניהול הנגבים מהלקוחות, ומטיב ההסכמים בין היצרנים למפיצים ולמשווקים 

בתחום )לרבות ההרכב והשיעור של עמלות ההפצה והשיווק(, אך מצד שני נשמרת עדיין 

לפגוע ברווחיותו, הריכוזיות בתחום. בהגברת התחרות יש מחד כדי להקשות על שימור התיק ו
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ומאידך יש בה פוטנציאל לפתוח פתח להזדמנויות להגדלת היקפי הפעילות ונתח השוק של 

 החברה והחברה הבת בתחום.

אמור לעיל בסעיף זה, הכנסות החברה מדמי ניהול מקופות ביטוח בתחום ביטוח החיים בהתאם ל

   הרפורמה בדמי הניהול., בשל יישום 2013נשחקו החל מתחילתן של התקנות, בתחילת 

בשל האמור לעיל ובשל כך ששינויי הרגולציה בתחום נמשכים, עדיין לא ניתן בשלב זה להעריך 

באופן מלא האם תהיה למכלול הרפורמות והשינויים השפעה על תמהיל מוצרי החיסכון ארוך 

מסתמן  .תיתהטווח שיועדפו על ידי הלקוחות, ואם תהיה השפעה כאמור, עד כמה היא תהיה מהו

כי הצמיחה בפעילות קרנות הפנסיה הינה מגמה מתמשכת, אשר תגבר אף יותר על חשבון 

  .האפיקים האחרים

 פירוט נוסף לעניין מגבלות בביטוח חיים

סוגיות  ותמסדיראשר כוללים הוראות חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח ותקנות קופות גמל 

חוזה ביטוח, חובות של הצדדים לחוזה ביטוח, דרכי כריתת אופן  לרבותבנושא ביטוח מהותיות, 

התקנות, הצווים וחוזרי בנוסף לחוקים האמורים, חלים גם . הפעולה של המבטח ושל סוכן הביטוח

המפקח שהוצאו מכוח חוק הפיקוח וחוק קופות גמל. מסגרת זו של חקיקת משנה מסדירה הוראות 

כרה בהוצאות, תנאים בתכניות ביטוח, גילוי נאות משלימות לסוגיות מהותיות, כגון כללי השקעה, ה

  למבוטח ועוד. 

 

 החלות גם על קופות ביטוחפירוט נוסף לעניין מגבלות בקופות גמל 

חוק קופות גמל ופקודת מס הכנסה וחקיקת המשנה מכוחן, ובעיקר תקנות קופות גמל, המקנות 

רים ממס רווחי הון, מעודדים את הציבור לעניין זיכויים וניכויים ממס ופטו,מעמד מיוחד לקופות גמל

לחסוך, לרבות לגיל פרישה, באמצעות קופות אלה, כאשר עיקר ההפקדות החדשות מופנות 

לקופות גמל משלמות, היינו קופות גמל לקצבה. הוראות דין אלו כוללות, בין היתר, הוראות בדבר 

גמל, השימוש בכספי קופת האישורים הנדרשים לניהול ולהפעלת קופת גמל, תשלומים לקופת 

גמל, תשלומים לעמיתים, השקעת כספים של קופת גמל, שיערוך נכסי קופת גמל, חישוב רווחים 

וחלוקתם, חובת הנאמנות של חברה מנהלת כלפי עמיתי קופת הגמל, זכאותו של העובד לבחור 

זכויות בקופת  בהסדר הפנסיוני הרצוי לו, תנאי משיכת כספים על ידי עמיתים, איסור על שעבוד

גמל, עיקול וכיו"ב, סמכויות ואופן פעולה של ועדת השקעות, אופן ניהול חשבון קופת גמל, אופן 

תכניות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חיסכון והמוכרות   ניהול חשבונות, הגשת דוחות כספיים ועוד.

הן ממעמד מיוחד דומה כקופות ביטוח )וידועות כפוליסות מנהלים וכפוליסות לעצמאים(, נהנות גם 

 לזה המוקנה לקופות גמל בדיני מס הכנסה ובדיני קופות גמל.

הוראות לניהול תקין  לפרסםחוק קופות גמל כולל גם הוראות לעניין סמכות המפקח על הביטוח 

מבטח והוראות דומות לעניין עיצומים  שלהוראות לניהול תקין  לפרסםבדומה לסמכות המפקח 

הפיקוח. חלק מהוראות חוק קופות גמל  חיים ועבירות פליליות, בדומה לחוקכספיים, קנסות אזר

 חלות גם על קופת ביטוח.
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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , כגון: נוספות מכוח חוק קופות גמל הותקנו מספר תקנות

; תקנות הפיקוח על שירותים 2012-)קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, תשע"ב

 על הפיקוח תקנות ;2008  -התשס"ח  -עסקאות(פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע 

 .2007-התשס"ח הכספי( העיצום סכומי של הפחתה) (פיננסיים )קופות גמל שירותים

 

 תחיקתיים הסדרים 4.1.2.2

להלן תובא תמצית הוראות דין מהותיות החלות על החברה בתחום החיסכון לטווח ארוך, ואשר 

 התפרסמו לאחר מועד פרסום הדוח השנתי הקודם:

 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 ההסדר
 מהות ההסדר

חוזר גופים מוסדיים 
בנושא  2018-9-26

דוח שנתי ודוח 
רבעוני לעמיתים 
ולמבוטחים בגוף 

 תיקון -מוסדי 

04/07/2018 

החוזר מתקן מספר סעיפים בחוזר קודם שפורסם בנושא זה 
, לעניין אישורי המס ומסמכים חתומים על ידי 2017בדצמבר 

מבוטח שהחברה צריכה להציג בריכוז פרטי הפוליסות הקיימות 
  רסומו.שלו בחברה. תחילתו ביום פ

בתקופת הדוח החברה נדרשה להשקיע משאבים ותשומות לשם 
 עמידה בחוזר זה.

-2018חוזר ביטוח 
בנושא שיווק  1-8

תכניות לביטוח 
מפני אובדן כושר 

 עבודה

01/05/2018 

קובע הוראות להסדרת הליך שיווק כיסוי אובדן כושר החוזר 
עבודה לקראת כריתת חוזה ביטוח, כולל חובת בירור צרכים, 

במאי,  1יום בגיבוש המלצה והכנת מסמך הנמקה. תחילתו 
2018. 

, גוף מוסדי יעדכן את היקף 2019באפריל,  1בנוסף, החל מיום 
כך  ,קופת גמלהכיסוי הביטוחי בתכנית לאובדן כושר עבודה אגב 

שהעלות המצטברת בשל סך כל הכיסויים הביטוחיים במסגרת 
קופת הגמל, לרבות כיסוי הנמכר אגב קופת הגמל, בעד תקופת 
הביטוח של עמית עד לכל אחד ממועדי תשלום דמי הביטוח, לא 

מסך כל ההפקדות למרכיב התגמולים עד לאותו  35%תעלה על 
 מועד.

עיף העוסק בתכנית אובדן כושר מועד פרסומו למעט סב ותחילת
 1עבודה הנמכרת אגב קופת גמל שייכנס לתוקף בתאריך 

 .2019לאפריל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_710.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_710.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_710.htm


 תיאור עסקי התאגיד  – 2018לשנת  דוח תקופתי                                                                                      
 

57- 1 

 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים  4.1.2.3

 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 טיוטת נושא
 ההסדר

מועד פרסום 
טיוטת 
 ההסדר

 ההסדרטיוטת מהות 

אסדרה מוצעת: 
הוראות לעניין 

משיכת כספים של 
עצמאי במצב -עמית

אבטלה שחייב 
 בהפקדה

04/03/2018 

מסמך האסדרה מפרט את המועדים והתנאים שבשלם זכאי 
עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל שלא -עמית

 בדרך של קצבה. 
לאחר קבלת הערות הגופים המפוקחים, צפוי מסמך האסדרה 

ת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים לבוא לידי ביטוי בטיוט
עצמאי במצב אבטלה -)קופות גמל( )משיכת כספים של עמית

 . 2018-שחייב בהפקדה(, התשע"ח

 

 
 

 ביטוח כללי  –תחום פעילות ב'  4.1.3

 ביטוח רכב חובה –ענף א'   4.1.3.1

לתיאור מגבלות וחקיקה בענף רכב חובה לרבות הסדרים משפטיים יסודיים הנוגעים לבסיסו של 

 . 2.4.1.1 לעיל בסעיף תחום ביטוח זה, והייתה להם השפעה מהותית גם בשנת הדוח, ראו 

 

 ביטוח רכב רכוש –ענף ב'   4.1.3.2

, חלים על לעיל. בנוסף 2.4.2.1 ראו סעיף למגבלות החלות על פעילות החברה בענף רכב רכוש, 

הפעילות בענף זה בעיקר החוקים וההסדרים הבאים: תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאים 

המסדירות את תנאי הפוליסה התקנית, ותקנות  1986 –בחוזה לביטוח רכב פרטי( התשמ"ו 

-ביטוח )דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב(, התשמ"ו הפיקוח על עסקי

  המסדירות את נושא התעריפים. 1986
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 ענפי ביטוח חבויות -ענף ג'   4.1.3.3

האחריות  וחוק הנזיקין פקודת שבהן הן שהעיקריות ,נזיקיות דין הוראות של סדרה חלה זה ענף על

 פגומים. למוצרים

 -אחריות  בביטוח ביטוח לתגמולי תביעה התחום הינו התיישנותנושא נוסף שיש לו השלכה על 

 לא עוד כל מתיישנת אינה ביטוח לתגמולי זה התביעה בביטוח כי נקבע הביטוח חוזה בחוק

 התיישנה 

 שבע שנים, כעבור כלל, בדרך מתיישנת, השלישי הצד המבוטח. תביעת נגד השלישי הצד תביעת

 תקופת שנים, בתוספת שבע לאחר מתיישנות נזיקית שעילתן ביטוח לתגמולי תביעות ,ככלל ולכן

 יותר, בהתאם ארוכה תקופה לאחר אף ולעיתים -שנים  3 -ביטוח  חוזה פי חוק על ההתיישנות

 .התביעה מוגשת מכוחו לחוק

 

 יתר ענפי ביטוח כללי  -ענף ד'   4.1.3.4

 על הפעילות חלים בעיקר חוק חוזה הביטוח ותקנות שונות. 

 

 תחיקתיים הסדרים 4.1.3.5

להלן תובא תמצית הוראות דין מהותיות החלות על החברה בתחום הביטוח הכללי, ואשר התפרסמו  
 ביטוח כללילאחר מועד פרסום הדוח השנתי הקודם:

 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 ההסדר
 מהות ההסדר

-2018חוזר ביטוח 
תיקון בנושא  1-2

הוראות החוזר 
לעניין המאוחד 

דיווחי ביטוח משנה 
 לממונה

01/02/2018 

הוראות לעניין דיווח על הסכמי ביטוח משנה מעוגנות כיום 
בחוזר  5בשער  4שבחלק  3בפרק  5.4.3.4-ו 5.4.3.3בנספחים 

הוראות דיווח ביטוח משנה(. לאחרונה נערכה  -המאוחד )להלן 
בחינה מחודשת של הוראות הדיווח והוחלט לאחד את מבנה 

דיווח של החברות אודות הסכמי ביטוח משנה ולהתאים אותו ה
לשינויים שחלו במהלך השנים במאפייני הפעילות של חברות 
הביטוח כמו גם להתפתחויות במערכות המיכון והמידע. איחוד 
המבנה וההתאמות יקלו על אופן הגשת המידע והצגתו, וכן 
 יאפשרו ניתוח השוואתי שלו. 

ת מבנה המידע המדווח לממונה אודות מטרת חוזר זה לעדכן א
הסכמי ביטוח משנה, בשלושה מישורי התייחסות: דיווח 

 תקופתי, דיווח מידי, ואופן הגשת הדיווחים לממונה. 

חוק ההתייעלות 
הכלכלית )תיקוני 
חקיקה להשגת 

יעדי התקציב לשנת 
( 2019התקציב 
 2018-התשע"ח

22/03/2018 

, לחוק הביטוח הלאומי 204 לחוק כולל את תיקון מס' 28סעיף 
שר האוצר הוראות לעניין סכום שנתי קבוע אותו  יקבע ועל פי

יעבירו חברות הביטוח למוסד לביטוח לאומי בגין תשלומים 
ששילם המוסד עבור תאונות דרכים, וכן סכום שייקבע כתשלום 
של חברות הביטוח בגין תשלומים ששילם המוסד עבור תאונות 

, ושהמוסד לא הגיש תובענה 2018עד סוף  2014דרכים בשנים 
 או דרישה לתשלום בגינם.
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חוק לתיקון פקודת 
ביטוח רכב מנועי 

( 23)מס' 
 2018-התשע"ח

01/07/2018 

"מרכיב ההעמסה" )הסכום שעל מבוטח שלא במסגרת הפול 
לשלם כתוצאה מעלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול( 

אופנועים במסגרת הפול יהיה עד הצפוי למימון העלות לביטוח 
, למעט בשנתיים 6.5%מעלות הסיכון הטהור, במקום עד  8%

 8.5%אז יהיה שיעורו עד  2018ביולי,  1הראשונות מיום 
 מעלות הסיכון הטהור.

 

 תחיקתיים להסדרים והצעות טיוטות 4.1.3.6

 ביטוח כללי

 טיוטות והצעות להסדרים תחיקתיים:

נושא טיוטת 
 ההסדר

 מועד פרסום
טיוטת 
 ההסדר

 מהות טיוטת ההסדר

הוראות  תטיוט
הפיקוח על שרותים 
פיננסיים )ביטוח( 
)תנאי חוזה ביטוח 

חובה של רכב 
מנועי( )תיקון מס' 

 2010-( התש"ע 2

26/08/2018 

התאמת ההוראות לחוק תיקון פקודת ביטוח רכב מנועי )מס' 
אשר קובע כי תעודת ביטוח יכול שתימסר  ,2017-( התשע"ח22

כמסר אלקטרוני בנוסף לאפשרות של המבוטח לקבל תעודה 
מודפסת, קביעת הוראות לעניין הודעת המבוטח על השבתת 
הרכב אשר במסגרתן יוכל ליהנות מהפחתת דמי הביטוח 

יום  30בתמורה להפחתת היקף הכיסוי הביטוחי לתקופה של 
 רכב חובה-תו סוחרנית לביטוח לפחות, הוספת פוליסה תק

ותעודת ביטוח תואמת אשר תעניק כיסוי ביטוחי לשימוש ברכב 
  בעל לוחית זיהוי "במבחן".

 

 

  בריאותביטוח  –' גתחום פעילות  4.1.4

תקנות  , כגון:שונות חוזרים ותקנות, חוק חוזה הביטוח, בין היתר, חליםבתחום זה על הפעילות 

תקנות הפיקוח על , 2015-הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )ביטוח בריאות קבוצתי( התשע"ה

שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל(, 

חוזר , , הקובעות פוליסה אחידה לביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל2015-התשע"ה

הכולל ", אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט", חוזר "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט"

כך שמבוטח יוכל לרכוש או לבטל כיסוי  ,הוראות לעניין הפרדת כיסויים בסיסיים בביטוחי בריאות

 , ועוד.בסיסי כלשהו ללא תלות ברכישה או ביטול של כיסוי בסיסי אחר

 

  תחיקתייםהסדרים   4.1.4.1

, ואשר התפרסמו הבריאותלהלן תובא תמצית הוראות דין מהותיות החלות על החברה בתחום ביטוח 

 לאחר מועד פרסום הדוח השנתי הקודם:
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 ביטוח בריאות

 הסדרים תחיקתיים בתוקף:

 נושא ההסדר
מועד פרסום 

 ההסדר
 מהות ההסדר

-2018חוזר ביטוח 
בנושא תיקון  1-12

הוראות החוזר 
 6שער  -המאוחד 

ביטוח  - 3חלק 
 סיעודי

27/11/2018 

קובע הוראות ליישוב תביעות בביטוח סיעודי שמטרתן החוזר 
להבטיח הליך יישוב תביעות מהיר, ככל הניתן, הוגן, המצריך 
טרחה מינימלית מצד המבוטח, שלרוב נמצא בגיל מבוגר. 
הוראות אלה באות במקום ההוראות הכלליות שקבועות בחוזר 

 יישוב תביעות. 
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 חסמי כניסה ויציאה 4.2

 

 חסמי הכניסה העיקריים של פעילות החברה  4.2.1

  ,לעיל. 4.1 כמפורט בסעיף מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה 

 לצורך קבלת רישיון מבטח. מונהעמידה בדרישות המ 

 רשותהעמדת ההון העצמי המינימאלי הנדרש ממבטח בהתאם לדרישות ה. 

  הקמת תשתית ארגונית בתחומי השיווק, האקטואריה, החיתום, ניהול הסיכונים, עבודה מול

 מבטחי משנה, ניהול וסילוק התביעות, האדמיניסטרציה, ההשקעות, הבקרה והציות.

  ,הקמת תשתית מיכונית לניהול הפוליסות, התביעות, הכספים וההשקעות, ניהול הסיכונים

 דיווחים לרשויות, אקטואריה, מידע ניהולי, שירות לקוחות וכו'.

 ,הנעת סוכנים ומשווקים, האקטואריה,  הקמת תשתית של ידע ומומחיות לרבות בתחומי השיווק

החיתום, ניהול הסיכונים, ביטוח משנה, ניהול וסילוק התביעות, אדמיניסטרציה, השקעות, בקרה 

 וציות.

 של סניפים, מנהלי מכירות, משווקים וסוכנים בפריסה ותמיכה מערך הפצה וניהול של  ההקמ

 ארצית. 

 ת הגיבוי הנדרש.יצירת מערכת קשרים ואמון עם מבטחי משנה לקבל 

 .הקמת מערך של ספקים 

  שמירה על גודל פעילות מינימאלי על מנת לכסות את עלויות התפעול הקבועות הגבוהות

הנדרשות לשם הפעלת המערכות הביטוחיות וההשקעתיות, כולל מתן מענה לכל הדרישות 

 הרגולטוריות המתעדכנות מעת לעת.

  נתחי שוק משמעותיים בתחומי הפעילות השונים. התמודדות עם חברות קיימות וותיקות בעלות 
vi.  

 

 חסמי היציאה העיקריים של פעילות החברה  4.2.2

  חיסול עסקים, פירוק, מיזוג או פיצול של מבטח מחייבים אישור מראש של המפקח וכפופים

לפיקוחו. המפקח רשאי להורות למבטח לפעול בדרך מסוימת בחיסול העסקים, או לפנות לבית 

 למתן צו פירוק.המשפט בבקשה 

 בויות הביטוחיות יציאה תתאפשר רק לאחר שתם תוקף כל הפוליסות וסולקו כל ההתחיי

לאחר שהחברה התקשרה בהסדר להמשך הטיפול במימוש כל זכויות  או והתביעות בגינן,

המבוטחים/העמיתים. חסם זה משמעותי עוד יותר בענפים המאופיינים ב"זנב תביעות" ארוך, 

 הבריאות.והחיים  יויות בביטוח כללי, וענפי ביטוחכגון ענפי החב

 

 מגבלות הכלולות בהיתר השליטה 4.2.3

ניתן למר לוי רחמני "( השליטה היתר)להלן: " 2016בדצמבר  29מיום היתר השליטה המעודכן 

שליטה "(, ונסמך לעניין הרחמניה"ה ולגב' נחמה רחמני סברון )להלן יחדיו: "ולמר נגה רחמני 
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 לצורך "(.הקודם השליטה היתר)להלן: " 2013באוגוסט  19השליטה שניתן ביום על היתר  בחברה

 מיטבבע"מ לתוך מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "פנסיה וגמל בת, איילון ה החברעסקי המיזוג 

"( וחיסול החברה הבת, מאפשר היתר השליטה לה"ה רחמני, לרבות לתאגידים הנשלטים על דש

. תוקף במיטב דש 20%וש או לקבל אמצעי שליטה בשיעור שלא יעלה על ידם )כולל החברה(, לרכ

, איילון ביטוחהותנה בכתב ההתחייבות שמסר מר לוי רחמני להשלמת הון בהקודם היתר השליטה 

צורף נספח תנאים להיתר השליטה הקודם אם וכאשר תידרש השלמה כזו. להיתר השליטה 

בהיתר  חסים לשמירת מסגרת קבוצת השליטה.. התנאים מתייבחברהולהחזקת אמצעי שליטה 

השליטה נקבעו גם תנאים לעניין ההחזקה באמצעי שליטה במיטב דש )ובכללם שמירת מבנה 

 ההחזקה והוראות דיווח(. 

 

פרסמה המפקחת מסמך בנושא מדיניות לשליטה בגוף מוסדי, המתאר את  2014בחודש פברואר 

שליטה, וכולל הוראות ביחס לשליטה יחד עם  מדיניות הממונה בבחינת בקשות לקבלת היתר

אחרים, מבנה השליטה ודרך החזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי, שיעור החזקה מינימלי, מימון 

התאגידים שבאמצעותם מוחזק הגוף המוסדי, שיעבוד אמצעי שליטה וחוסן פיננסי של מבקש היתר. 

ומחזיק ההיתר יידרש להמשיך ולקיים את ההוראות הנ"ל יעוגנו בהיתר השליטה, במסמך נקבע כי 

התנאים כפי שיפורטו בהיתר השליטה כל עוד הוא שולט בגוף המוסדי. הוראות המסמך יוחלו על כל 

מבקש היתר חדש, וכן על מחזיק היתר שליטה קיים, בהתאמות הנדרשות, כאשר נעשה שינוי 

  מהותי בהיתר בו הוא מחזיק.

 

 גורמי הצלחה קריטיים   4.3

חלק את גורמי ההצלחה הקריטיים להצלחת פעילות החברה לגורמים כלליים המשפיעים על כלל המשק ניתן ל

פועלת החברה מחד, ולגורמים בעלי השפעה ייחודית על  םועל כלל הגופים הפועלים בתחומי הפעילות בה

 הפעילות הספציפית של החברה מאידך. 

 
 

 גורמי הצלחה כלליים

הבאים כגורמי הצלחה המשותפים לכל הגופים הפועלים בתחומי הפעילות השונים ניתן למנות את הגורמים 

 של החברה:

 .איכות, נאמנות ומיומנות מקצועית של ההון האנושי 

 .שימור ופיתוח רמת ההון האנושי 

 .שינויים במצב המשק, התעסוקה ושוק ההון 

 .שינויים רגולטוריים, לרבות פיקוח על התעריפים 

 ת ערוצי שיווק שונים. רמת התחרות ופעילו 

 שימור התיק.יכולות נאמנות לקוחות ו 

 .איכות ניהול הסיכונים בחברה, לרבות ניהול סיכונים פיננסיים, סיכונים ביטוחיים וסיכונים תפעוליים 

 והתאמתן לעולם דיגיטלי חדש.איכות מערכות המידע והטכנולוגיה , 
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 .יעילות מערכי התפעול, השיווק והמכירות 

 ם לתנאי השוק ולצרכי הלקוח.מצרים והיכולת להתאימגוון המו 

 

 גורמי הצלחה ייחודיים לחברה

הגורמים הבאים משותפים לכל גוף העוסק בתחום, אולם לדעת החברה דרך טיפולה בהם מהווה גורם הצלחה 

 חשוב לגביה:

 .איכות החיתום 

 .איכות ניהול הסיכונים 

 למות את שכיחות התביעות וחומרתן, לרבות לעניין תמחור התואם את רמת הסיכון וקביעת עתודות ההו

 אירועי קטסטרופה.

 .איכות ניהול התביעות, לרבות ניהול הסכמים עם נותני שירותים ובקרת הונאות 

 .הסדרי הגנות ביטוחי המשנה ועלותם 

 .איכות ניהול ההשקעות 

 .בניית מסלולי תגמול חדשניים וייחודיים לסוכנים, המקדמים שימור תיק איכותי במח"מ ארוך 

 למשווקים, ליועצים ולסוכנים. ,איכות השירות ללקוחות 

  .יצירת תיק לקוחות נאמן ואיכותי שיסודו קשר אמיץ עם סוכנים וסוכנויות ביטוח 

 של מותג שיחזק את מעמדה התחרותי. מיצוב החברה כחברה מובילה בתחומה, תוך יצירה ושימור  

 .ניסיון וותק המנהלים והעובדים ויכולות שימור עובדים ומנהלים איכותיים 

 .התמחות והתמקצעות בענפי פעילות מסוימים הדורשים ניסיון וידע 

  טכנולוגי של מערכות החברה לתמיכה בעולם הדיגיטל והטרנספורמציה דיגיטלית.ושדרוג חדשנות 
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 השקעות  4.4

  השקעות מבנה ניהול  4.4.1

ניהול השקעות החברה, וכפועל יוצא ההכנסות הנובעות מפעילות זו, מהווים נדבך מרכזי בתוצאות 

תשואות ברווחיות תיק ההשקעות העצמי של החברה )"נוסטרו"( והן הן ב - הכספיות של החברה

מבוצעות באמצעות  החברההשקעות  המושגות בתיקי המבוטחים בביטוח חיים משתתף ברווחים.

 אגף ההשקעות המרכז את הידע, המומחיות וכוח האדם הנדרשים לניהול ההשקעות.

 

 הוראות ודינים שונים, לרבות תקנות, חוזרים והנחיות הממונה לפיההשקעות מתבצעות 

, תוך יצירת מגבלות ומסגרות שונות המותאמות בהתאם להסדר התחיקתי שמתעדכנים מעת לעת

לעדכוני הדין בתחום נוסטרו(. )כספי עמיתים וכספי  החברהסוגי ההתחייבויות השונות של לאופי ול

 לעיל. 4.1  סעיףראו  –זה 

 

החברה קובע מדיניות השקעות ואשראי כוללת וכן מגבלות השקעה ומדרג סמכויות  ןדירקטוריו

בנוסף  את ועדות ההשקעה השונות בישומה של מדיניות זאת. הבנושא השקעות ואשראי, ומנח

חברה את סדר הפעולות, מדרג הסמכויות ותחומי האחריות של כל הגורמים ב ןקובע הדירקטוריו

הניתן הן מתוך כספי התחייבויות תלויות תשואה והן  –העמדת אשראי לא סחיר המעורבים בתהליך 

 מתוך כספי הנוסטרו. 

 

ם חדשים חוזרי דרישות לש הכוללת הטמעה 2019 לשנתמדיניות אשראי חדשה אישר הדירקטוריון 

 -יקרם הוטמעו במסגרת קודקס הרגולציה לעניין פרק ההשקעות )מהדורה אחרונה פורסמה בשע

הדירקטוריון מעגן  .( ועדכונים נוספים, לרבות בנושא מדרג הסמכויות ומגבלות החשיפה9.7.2018

ות של מקבלי אשראי חובהאת הקווים המנחים באשר לקיומה של בקרה שוטפת אחר מצב 

עבודה לזיהוי ואיתור חובות בעייתיים וזיהוי מוקדם של אפשרות תהליכי ולקיומם של  החברה,מ

וועדות ההשקעות קבעו נהלים להבטחת זיהוי מוקדם ומנגנון החברה דירקטוריון  לכשל בפירעון חוב.

: "חוב הבאיםסוגי החובות הבעייתיים  , לפידיןבקבע נכפי ש וזאת,, כאמור פול בחובות בעייתייםילט

 "חוב מסופק". -ובהשגחה מיוחדת", "חוב בפיגור" 

 

 דיןנציגים חיצוניים אשר עומדים בכשירות הנדרשת על פי  הינםעדת השקעות משתתפת ווכל חברי 

 . לכהן בועדה כנציגים חיצוניים

 

לכל  ותהתייחס)לרבות לתיקי ההשקעות שבסמכותן  הנוגעיםועדות ההשקעה דנות בנושאי השקעה 

 ומסלול ותיק וקובעות את מדיניות ההשקעות הפרטנית בהתייחס לכל קרן (נפרדמסלול ותיק ן, קר

 וזאת במסגרת מדיניות ההשקעה הכוללת שקבע הדירקטוריון.

בהלוואות  הצעות השקעה שונות הדורשות את אישורן, כגון השקעהגם בפני הועדות מובאות 

 .וכיוצא באלו קרנות השקעה פרטיות, השקעות בנדל"ן, השקעות במותאמות מסוגים שונים
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הוועדות מקבלות בישיבותיהן, בין היתר, סקירות מאקרו ומיקרו כלכליות מגורמי פנים וכן מגופים 

, השוואתן וזמין חיצוניים, סקירות אודות מבנה תיקי ההשקעות והתשואות שהושגו, וככל שניתן

 לתשואות שהושגו על ידי גופים מתחרים.

 

האגף  תמנהלבראשות של ההשקעות בקבוצה מתבצע על ידי אגף ההשקעות הניהול המקצועי 

אגף ההשקעות מתנהלות יחידות הסמך השונות  תמשרה בחברה. בכפוף למנהל תכנושא תהמשמש

 באגף ההשקעות המפורטות בהמשך.

 

  ניהול סיכוני אשראי

הוראות ו םקיימים חוזרי כמתואר לעיל, חוזרים המסדירים את הפעילות בתחוםלתקנות ומעבר ל

נכסים וסיכוני האשראי החישוב שווי שמסדירים את אופן  ,קודקס הרגולציהבפרק שערוך נכסים ב

הכרוכים בסוגיה זו ובניהול הסיכונים בגוף מוסדי, כולל התייחסות לנוכחות מנהל הסיכונים בישיבות 

יישם את ההנחיות הנ"ל, אומצו נהלים שמטרתם לבחברה וועדות ההשקעות והאשראי, בהתאמה. 

אגב פעילות  והם קובעים סמכויות, גבולות אחריות והליכי בקרה בנושא של ניהול סיכוני אשראי

השקעות עבור מגוון סוגי ההלוואות לרבות הלוואות מותאמות, וכן כללים לתמחור האשראי 

 כדלקמן: מספר אורגנים בנושא האשראי, ועליםפבחברה  בהתחשב בסיכון העסקה.

 

 ועדת אשראי פנימית

אורגן המורכב מנציגים פנימיים בעלי מומחיות וניסיון בהעמדה או אישור אשראי, ותפקידיו כוללים 

בין היתר מתן המלצה או אישור להעמדת הלוואה מותאמת לפי העניין, אישור שינויים לא מהותיים 

 בהלוואות מותאמות. בתנאי הלוואות, וקיום דיון והמלצה בקשר לאופן הטיפול בחוב בעייתי 

 

במערך לכל יחידה  .תשתית ארגונית והפרדה מבנית לתפקוד מערך האשראיבחברה קיימות 

 :ות, כדלקמןנפרדהאשראי נקבעו מטלות 

 .לרבות באמצעות מחלקת ניהול סיכונים אשראייחידת הערכת סיכוני  •

 יחידת תפעול אשראי נפרדת מיחידת הערכת סיכוני אשראי. •

 בקרת אשראי נפרדת מיחידת הערכת סיכוני אשראי.יחידת  •

עקרונות השימוש בכלים מקצועיים לצורך הבטחת איכות  על פי תבוצעשל יחידות אלה מהפעילות 

  .האשראי

 

 מרכז חובות בעייתיים 

. ההבחנה בין מסווג את החובות הבעייתייםועל ביצוע תהליך הערכת מצב חוב אורגן שאחראי 

לחובות אחרים הינה בשים לב לשינויים במצבם הפיננסי של לווים ובכושר הפירעון חובות בעייתיים 

שלהם, ובהתבסס בין היתר על ניתוח דוחות כספיים, דיווחים של החברה המנפיקה הלווה לרשות 

מהשוק המשני הסחיר, עמידת הלווים בתניות  םלני"ע, דיווחים של הלווה לגוף המוסדי, אינדיקטורי

נטים, הערכת הבטוחות שניתנו כנגד החוב, שינויים במעמדו של בעל החוב וקדימות חוזיות וקובנ
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החוב. מרכז חובות בעיתיים מגיש המלצות ודיווחים תקופתיים ומידיים לגורמים הרלוונטיים באשר 

 והשלכותיהם על כספי החוסכים.לאופן הטיפול בחוב בעייתי 

 למינויוכמרכז חובות בעיתיים באופן זמני עד תקופת הדוח כיהן אנליסט במחלקת המחקר תחילת ב

 . 2018בסוף חודש פברואר  בעיתיים חובותמנהל מחלקת המחקר כמרכז  של

 

 מערך האשראי 

בתוך אגף האמור לעיל נסמך על יחידה פנימית של מערך אשראי לא סחיר  האשראיניהול 

אנליזה מתבצעת בנפרד על ידי  .חברהותפעול של האשראי הלא סחיר ב ניהולהמבצעת ההשקעות 

מחלקת האנליזה באגף ההשקעות. הערכת סיכוני האשראי מתבצעת בנפרד על ידי מחלקת ניהול 

סיכונים )ללא כפיפות למערך האשראי(. בקרת האשראי מתבצעת בנפרד על ידי מחלקת בקרת 

 השקעות )ללא כפיפות למערך האשראי(. 

 

 ניהול השקעות תיק נוסטרו

 .בחברהבאגף ההשקעות  מתבצעניהול השקעות תיק הנוסטרו 

 בחברה. אגף ההשקעות תכפוף למנהלשל הנוסטרו השקעות ה מנהל

 

 המשתתפת ברווחיםניהול השקעות תיק 

 .בחברהבאגף ההשקעות  מתבצע משתתפתניהול השקעות תיק ה

 בחברה.  אגף ההשקעות תכפוף למנהלשל המשתתפת השקעות ה מנהל

 

 ואנליזהמחקר 

ניהול ההשקעות האמור לעיל נסמך בין השאר על יחידה פנימית למחקר ואנליזה, וכן על אנליזות 

 שונות המתקבלות ו/או נרכשות ממקורות מגוונים בארץ ובחו"ל.

 

  מערכות ממוחשבות שונות לניהול הסיכון

קוד ", המבוססת על MatRiskהחברה משתמשת במערכת מידע למדידת סיכוני שוק בשם "

MatLab ומאפשרת יישום של ו"מגמה", " בלומברגנתוני גורמי סיכון השוק המסופקים על ידי "ו

. מדדי החשיפה והסיכון מתודולוגיות בינלאומיות מקובלות לחישוב מדדי חשיפה ומדדי סיכון

משמשים את מחלקת ניהול הסיכונים בניטור שוטף של סיכוני השוק בתיקי הנכסים וההתחייבויות 

 ובדיווח לוועדות ההשקעה, למנכ"ל ולדירקטוריון. ,החברהשל 

 

 בקרות

 –( back-officeמערך עורפי ) כולל גם יחידות תפעול ובקרה כדלקמן: החברהההשקעות של מערך 

ובקרה על של נכסים על קליטה, רישום בין היתר יחידה שכפופה למנהל אגף פיננסים ואחראית 

כפופה שבאחריות אגף פיננסים יחידה  –( mid-officeאמצעי )מערך ; ביצוע עסקאות בנכסי השקעה

לרבות בנוגע  ניטור וביצוע בקרה שוטפת מערך האמצעי כולל בין היתר,ה תפקידלמנהל האגף. 
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הכנה של דיווחים מידיים ותקופתיים, הגשת חומר רקע לבקרת אשראי על הלוואות מותאמות, 

ותקנות ההשקעה  הרשותאחר ביצוע בפועל של הנחיות חוזרי ובקרה לוועדת השקעות ומעקב 

וועדות האשראי  ,הנחיות הדירקטוריון ,לרבות קודקס הרגולציה לעניין ניהול נכסי השקעה השונות

 לעניין ההשקעות.כפי שנקבעו  וועדת ההשקעות הרלוונטית, וכן עמידה בנהלים

  

 מידע אודות התפלגות הנכסים המנוהלים

  (:ש"ח  )באלפי 31.12.2018ידע אודות התפלגות הנכסים המנוהלים של החברה נכון ליום להלן מ     

 

 נוסטרו

)אלמנטר+ביטוח 

 חיים(

 כספים תלויי תשואה

 3,451,717 4,296,372 חברת הביטוח

 442,167 - פסגות *

 4,296,372 3,893,884 

 לדוחות הכספיים 4. לפרטים  ראו באור 2018שנרכשה על ידי החברה ביולי פעילות  )*(        

 

  פעילויות השקעה מהותיות

נחתמה עסקה שהינה השתתפות במימון השקעה ואושרה  2018רבעון האחרון של שנת ב 

במסגרת עסקת  ש"חבפרוייקט תשתיות של תחנות כח, שהיקפו הכולל עמד על כמיליארד 

 )משתתפת ונוסטרובמימון של איילון הכולל מוסדיים ובנקים. חלקה גופים קונסורציום שכללה מספר 

הם  ש"חמיליון  5חוב בכיר ועוד הינם  ש"ח מיליון 45 -כמתוכם ₪, מיליון  50-כ( עמד על במצטבר

 חוב נחות .

  

  הכספיים.לדוחות  8ראו באור רוט לגבי אחזקות החברה בנדל"ן יפל 

 

 מדיניות ניהול ההשקעות  4.4.2

 ראו מדיניות ניהול ההשקעות כפי שפורסמה באתר האינטרנט של החברה:

https://www.ayalon-ins.co.il/files/Main/finances/10medinot-ashkaot/Bl_Mediniyut_Hashkaa_Jan_2019_new_Nagish.pdf  
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 משנה ביטוח  4.5

 תיאור הסדרי ביטוח המשנה של החברה  4.5.1

 

 כללי  4.5.1.1

על ידי מסירת  ,בין השאר ,נעשה על ידי המבטח , והואיסוד קיומו של ביטוח הוא פיזור הסיכון

המבטח הישיר, דהיינו החברה המוסרת,  המשנה.  למבטחים אחרים, הם מבטחי מנוחלק מ

מעביר חלק מהפרמיה למבטח המשנה, אשר מתחייב תמורתה לפצות את החברה המוסרת 

בשיעור מוסכם )או מעל רף מסוים מוסכם( מתוך תשלומי התביעות שהחברה המוסרת תשלם 

ה על פי פוליסות הביטוח שהפיקה. המבטח הישיר קובע לעצמו את החלק בסיכון שהוא רוצ

 .כפי שהוסכם עימםומעביר למבטחי המשנה את יתרת הסיכון  -"השייר"  -להשאיר לעצמו 

 

 סוגים: חלקים לשני נביטוחי המשנה 

  בהם החברה המוסרת מעבירה למבטחי המשנה חלק יחסי מהפרמיה  יחסיים ביטוחים

שהיא מקבלת ובתמורה מעבירה לאותם מבטחי משנה גם אותו חלק יחסי בסיכון, וכך 

אשר תשולמנה תביעות בגין אותם ביטוחים, משתתפים מבטחי המשנה בחלקם היחסי כ

 התביעות.  בתשלומי

  מופיעים תחת השמות "עודף הפסדים"  יחסיים ביטוחים לא(Excess of Loss”" או "Stop 

Loss בהם החברה המוסרת מחליטה לגבי ענף ביטוחי מסוים מה הסיכון המרבי שהיא )"

מה בגין תביעה בודדת ו/או בגין ההצטברות של כל התביעות באותו מוכנה לקחת על עצ

 משנה. ענף או באירוע ביטוחי בודד, ואת הסיכון שמעל לאותו רף היא מבטחת בביטוח

 

 הסדרי ביטוח משנה  4.5.1.2

 לרבותיפורטו הסדרי ביטוח המשנה העיקריים הנהוגים בכל תחום פעילות של החברה,  להלן

 :המשנה מבטחי של העמלות מבנה

  )חוזה יחסי, עמלות כפונקציה של  –ענף ביטוח הרכוש )לרבות ביטוח מבנה אגב משכנתא

 הפרמיה עם שינוי בעמלה בהתאם לתוצאת החוזה. 

  כנ"ל.  –ענף ביטוח הנדסי 

  ענפי ביטוח תאונות אישיות, ימי, טרור, חבות נושאי משרה, אלקטרוני, ביטוח בעלי חיים– 

 כנ"ל.

  חוזה יחסי, עמלות כפונקציה של הפרמיה עם שינוי בעמלה  –ערבויות חוק מכר דירות

 בהתאם לתוצאת החוזה. 

  בשנת הדוח נרכש חוזה יחסי עם עמלה קבועה.  –דירות 

  מבנה אגב בביטוח דירות )כולל חלק מענף ביטוח  השיירעל השייר בענף ביטוח הרכוש ועל

 טסטרופות כגון רעידת אדמה, ללא עמלה. הגנה לא יחסית מפני ק –משכנתאות( 
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  חוזה לא יחסי, ללא עמלה )בחלק מביטוחי החבויות יש ביטוח משנה  –ביטוחי החבויות

 (.יחסי

  ללא השייר על המגן יחסי לא חוזה ובנוסף קבועה עמלה עם יחסיחוזה  –רכב חובה ,

)בענפי רכב חובה וכן בחבות מעבידים( המעבירים  .L.P.Tלחברה שני חוזים מסוג  עמלה.

למעשה חלק מהרזרבות למבטח המשנה בגין שנים עברו. ביצוע חוזים אלו הקל במידה 

 להלן. 4.5.4 מסוימת על דרישות ההון של החברה. לפרטים בדבר חוזים אלה ראו סעיף 

   3.5על רכב פרטי ומסחרי עד בפני אירוע חריג אחד מגן המוגן בשני חלקים:  –רכב רכוש 

למקרה קטסטרופה שתפגע  , והשני על כלל תיק הרכבוכן על משאיות ואוטובוסים טון

 שני החוזים על בסיס לא יחסי וללא עמלה.  במספר רב של כלי רכב באירוע אחד.

 ביטוחי משנה יחסיים. בנוסף רוכשת החברה ביטוח  –חיסכון ארוך טווח ובריאות  מיבתחו

 משנה לא יחסי לקטסטרופות על השייר שלה מסוג "עודף הפסדים". 

 

  שינויים מהותיים בהסדרים עם מבטחי המשנה בשנת הדוח 4.5.2

הורחב השימוש במסירות ביטוח משנה פרטני לא בוצעו עסקאות ביטוח משנה חריגות בשנת הדוח. 

 החבויות.וביטוח הרכוש, ההנדסי  מי)עסקאות בודדות( בעיקר בתחו

 עסקה קבוצתית בביטוח חיים 

, בכיסויים הבאים: מוות, 2012באפריל  1 -קיים קולקטיב גדול שמבוטח בחברה בביטוח חיים החל מ

בדירוג  אובדן כושר עבודה ונכות תמידית.  קולקטיב זה היה מבוטח בביטוח משנה של מבטח משנה

AA-  לביטוח משנה של   הסכם חתמה עלהחברה  2018באפריל  1-מ .2018במרס  31-עד ל

הוא  QS 75%. הלידר בביטוח המשנה בשיעור של 2024במרס  31הקולקטיב שיהיה בתוקף עד ליום 

 +.Aנוספים תחת מבטח משנה בדירוג  AA-  ,5%רוג מבטח משנה בדי

 

מהסכום בסיכון  90%העברת +, לA, חתמה החברה על הסכם עם מבטח משנה בדרוג 2018בשנת  

)ללא קולקטיבים( למבטח המשנה, כנגד תשלום  בגין כלל מבוטחי איילון ,בשייר ונכויותשל מוות 

 90%והשתתפות ברווחים. עלות  90%בה פרמיות משנה. בנוסף כולל ההסכם החזר תביעות בגו

מהתביעות  בשייר של החברה יועמסו על מבטח המשנה, בהתאם לחלקו היחסי בתקופת הביטוח. 

בעקבות חתימת ההסכם, במקרה שבו גובה התביעות בשייר עולה על פרמיות בשייר, החברה חשופה 

 ערת של החוזה אינה מהותית. מסיכון המוות בשייר בגין מבוטחיה. העלות השנתית המשו 10%-רק ל

 

לעיל, החברה נכנסה בנעליה של  1.1.5.1 לאור רכישת פעילותה של פסגות ביטוח, כמפורט בסעיף 

 -ביטוח בהסכמי ביטוח המשנה שהיו בפסגות ביטוח. שיעור ביטוח המשנה בתיק פסגות הנו כ פסגות

  , ברובו מחוזים יחסיים בתיק הריסקים.60%
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 מדיניות החשיפה למבטחי משנה 4.5.3

ומעלה. מתבצע מעקב לאורך כל  -Aמדיניות החברה הינה לפעול רק עם מבטחי משנה המדורגים 

התקופה לגבי שינויים בדרוג. לחברה אופציה להחליף מבטח משנה אם דירוגו יורד מרמת הסף. 

 מדיניות זו רלבנטית לכל תחומי הפעילות. 

  עסקאות ביטוח משנה חריגות 4.5.4

 שאינן במסגרת החוזים הרגילים:  תעסקאות ביטוח משנה ייחודיותקופת הדוח החברה חתמה על ב

לביטוח חיים. ביטוח  Quota Shareיחסי מסוג  ביטוח משנה בהסכםהחברה התקשרה  2018במרס 

)לרבות משכנתאות(,  עם מבטח משנה בדירוג גבוה בגין כיסויי ריסק מוות 90% בשיעורהמשנה הינו 

על יתר כיסויי  85%בנוסף כיסוי בשיעור ו ,החברה בגין כלל מבוטחי כיסוי נכות מוחלטת ומוות מתאונה

 31חיסכון, אובדן כושר וסיעוד וזאת ביחס לכל הפוליסות שנחתמו עד ליום  יהשונים למעט כיסוי הריסק

 )להלן: "תיק הביטוח"(. קולקטיביות עסקאות למעט, 2017בדצמבר, 

-יכון המוות והנכות בשייר בגין מבוטחיה, ומס 10%-בעקבות חתימת ההסכם, החברה חשופה רק ל

בגין יתר כיסויי הריסק השונים למעט כיסויי חיסכון, אובדן כושר וסיעוד ועסקאות קולקטיביות להן  15%

 החברה חשופה למלוא הסיכון. 

 

המייצג את החלק של מבטח המשנה ביתרת הוצאות הרכישה  ליון ש''חימ 120סך של קיבלה  החברה

"חלק מבטח המשנה בהוצאות -כ החברהבספרי  נרשםהנדחות ברוטו, בגין תיק הביטוח. סכום זה 

הפיקוח על  על פי תקנות החברהובהתאם, ההון הנדרש של  ,"(משנה DAC"  -רכישה נדחות" )להלן

 2001-ן והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו(, תשס"אשירותים פיננסיים )ביטוח( )דרכי השקעת ההו

מעל להון  21.7% לכ 6.4% -גדל מלפי משטר ההון הקיים  החברהקטן בסכום זהה, ועודף ההון של 

 מבטח לחלק בהתאם תקופה מדימתעדכנת  משנה DAC. יתרת במועד תחילת העיסקה הנדרש

 הביטוחים המפורטים לעיל,בגין  ,31.12.2018 -נכון ל DAC -יתרת ה .הביטוח תיק בתוצאות המשנה

 .מלש"ח 59 - עומדת על כ

 , Solvency IIלעסקה זו השלכה מהותית על דרישות ההון תחת משטר לא היתה , החברהלהערכת 

החברה  .2019ינואר  1ביום  תהשהראשונה בהן הי ,מספר "תחנות יציאה"היו שמורות בהסכם  לחברה

 .עלות ביטול החוזה אינה מהותית לחברה .האמורהיציאה מימשה את תחנת ה

 

כי מכתבה "חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח" , הבהירה הממונה לחברה, לעניין חלוקת דיבידנד

, מתייחס ליחס כושר פירעון ללא התחשבות בעסקה 2017באוקטובר  1מיום   2017-5742שמספרו 

 הנ"ל.

 

+ בדבר העברת Aמבטח משנה בדרוג  הסכם עם חתמה עלהחברה בנוסף לעסקה האמורה לעיל, 

 מפרמיית סיכון המוות בגין כלל מבוטחיה )ללא קולקטיבים( בגין מכירות חדשות בלבד למבטח  90%

והשתתפות ברווחים.  90%המשנה כנגד תשלום פרמיות משנה. כמו כן, יתבצע החזר תביעות בגובה 

יועמסו על מבטח המשנה, בהתאם לחלקו היחסי בתקופת מהתביעות בשייר של החברה  90%עלות 
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החברה חשופה, במקרה שבו גובה התביעות בשייר עולה על פרמיות הביטוח. בעקבות חתימת ההסכם, 

העלות השנתית  ,"(עסקת סכום בסיכון" -)להלןמסיכון המוות בשייר בגין מבוטחיה  10%-בשייר, רק ל

 המשוערת של החוזה אינה מהותית.

בשייר בגין  ונכויותמהסכום בסיכון של מוות  90%העברת  בעבורלא חידשה את החוזה  החברה

  בגין מכירות חדשות בלבד. מבוטחי איילון

 

 קבוצתית בביטוח חיים  עסקה

, בכיסויים הבאים: מוות, אובדן 2012באפריל  1 -קולקטיב גדול מבוטח בחברה בביטוח חיים החל מ

  -AAבדירוג  הקולקטיב היה מבוטח בביטוח משנה על ידי מבטח משנהכושר עבודה ונכות תמידית.  

 QS 75%הקולקטיב מבוטח בביטוח משנה שבו  2018באפריל  1 -החל מ .2018במרס  31-עד ל

נוספים מבוטחים על ידי מבטח משנה  5%ועוד  -AAמבוטחים על ידי הלידר שהינו מבטח משנה בדירוג 

   .2024במרס  31הינו עד +. הסכם ביטוח המשנה Aבדירוג 

 בבריאות  קבוצתית בביטוח העסק

: תרופות, השתלות בין היתר ללורובד הבסיס כקולקטיב גדול מבוטח בביטוח בריאות. בקולקטיב זה 

 וטיפולים מיוחדים בחו"ל ,נכות מתאונה וכיסויים נוספים, הוצאות מיוחדות.

טיפולים אמבולטוריים, תאונות אישיות הנגרמות  משלים שב"ן, –: ניתוחים בין היתר ללורובד הרשות כ

פיצוי כספי ואשפוז מתאונה, תאונות  –כתוצאה מתאונה הכוללות מוות, נכות, כוויות, שברים, סיעוד 

 פיצוי שבועי הנגרמות כתוצאה מתאונה, מחלות קשות, כתבי שירות. –אישיות 

את מבוטחי סיסי הכוללים לרובד הבמבוטחים  25,000 -החברה קיבלה כ הקולקטיבבמסגרת 

כאשר ברובד הרשות ישנם פחות מבוטחים אך הינם כלולים ברובד  ,םהוילדי םבני זוגהקולקטיב 

 .הבסיס. יש לציין שהצטרפות לביטוח הינה וולונטרית

שנים  5לתקופה של  -AAבדירוג הסכם עם מבטח משנה  על  2018חתמה במהלך שנת החברה 

בחוזה יחסי מסוג ₪, מיליון  23 -( עם פרמיה שנתית של כ2017מספטמבר  אקטיבית)החלה רטרו

Quota Share  80%בשיעור  . 

 

  חשיפה מהותית למבטחי משנה 4.5.5

בשנת הדוח /נכון  10% -המשנה שחלקם בסך פרמיות המשנה בתחום הפעילות, היה גבוה מ מבטחי 

 :כדלקמן הינם 31.12.2018ליום 
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 ביטוח חיים 

 המשנה שם מבטח

 הדרוג בהתאם 

או  S&P-ל

BEST 

פרמיית ביטוח 

משנה מועברת 

למבטח המשנה 

 ₪()באלפי 

שיעור מסך 

פרמיות ביטוח 

משנה לתחום 

 פעילות באחוזים

Swiss Re A+ 34,267 18% 

Cologne Re AA+ 20,577 11% 

Munich Re AA- 90,134 47% 

Scor Re A 28,464 15% 

 

 ביטוח בריאות

 המשנהשם מבטח 

 הדרוג בהתאם 

או  S&P-ל

BEST 

פרמיית ביטוח 

משנה מועברת 

למבטח המשנה 

 ₪()באלפי 

שיעור מסך 

פרמיות ביטוח 

משנה לתחום 

 פעילות באחוזים

Lloyd's A+ 95,523 66% 

 

 ביטוח כללי 

 רכב חובה 

 שם מבטח המשנה

 הדרוג בהתאם 

או  S&P-ל

BEST 

פרמיית ביטוח 

משנה מועברת 

למבטח המשנה 

 ₪()באלפי 

שיעור מסך 

פרמיות ביטוח 

משנה לתחום 

 פעילות באחוזים

Swiss Reinsurance Co AA- 105,174 34% 

General Ins Corp of India A- 56,749 18% 
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 רכב רכוש 

 שם מבטח המשנה

הדרוג 

 בהתאם 

או  S&P-ל

BEST  

פרמיית ביטוח 

משנה מועברת 

 למבטח המשנה 

 ₪()באלפי 

שיעור מסך 

פרמיות ביטוח 

משנה לתחום 

 פעילות 

Kölnische 

Rückversicherungs-

Gesellschaft AG 

AA+ 897 49% 

Hannover 

Ruckversicherung AG 
AA- 469 26% 

General Ins Corp of India A- 272 15% 

 

 ענפי חבויות אחרים 

 שם מבטח המשנה

הדרוג 

 בהתאם 

או  S&Pל

BEST 

פרמיית ביטוח 

משנה מועברת 

 למבטח המשנה

 ₪()באלפי  

שיעור מסך 

פרמיות ביטוח 

משנה לתחום 

 פעילות 

Swiss Reinsurance Co AA- 37,834 23% 

Odyssey America 

Reinsurance Corp 
A- 31,361 19% 

Everest Reinsurance 

(Bermuda) Ltd 
A+ 20,759 12% 

  

 ענפי רכוש ואחרים  

 שם מבטח המשנה

הדרוג 

 בהתאם 

או S&P-ל

BEST 

פרמיית ביטוח 

משנה מועברת 

 למבטח המשנה 

 ₪()באלפי 

שיעור מסך 

פרמיות ביטוח 

משנה לתחום 

 פעילות 

Swiss Reinsurance Co -AA 45,792 17% 
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 הדוח שינויים מהותיים לאחר תאריך 

.  עלות ביטול החוזה 01.01.2019 -ב DAC -החברה מימשה את תחנת היציאה הראשונה בעיסקת ה

  אינה מהותית לחברה.

  .2019עסקת סכום בסיכון" לשנת "חוזה לא חידשה את  , החברהIIלאור המעבר לסולבנסי בנוסף, 

 

  מגבלות מהותיות בכיסוי מבטחי המשנה 4.5.6

 מגבלות כיסוי

מבטח משנה בעסקת ביטוח החיים של אחד הקולקטיבים רכשה החברה ביטוח משנה יחסי באמצעות 

  .+Aנוספים תחת מבטח משנה בדירוג  5%ועוד  QS 75%שהנו הלידר בשיעור של  -AAבדירוג 

מחריג אירוע בו נפגעו שניים או יותר מבוטחים, ועבורו רוכשת החברה ביטוח ההסכם עם מבטח המשנה 

 פרד מסוג עודף הפסדים. משנה נ

במסגרת מעקב שוטף של החשיפה כיסוי זה נרכש עבור החשיפה של החברה בשייר ברמת התיק כולו 

מיליון  212ובהיקף כיסוי ביטוחי של סולבנסי לאור דרישות התיאבון הסיכון של החברה ל בהתאםבתיק 

, בתיק לעיל 4.5.4 כאמור בסעיף  ונים., ובנוסף לכך כולל הכיסוי שני כינש"חמיליון  3ש"ח מעל לנזק של 

יסוי זה נרכש עבור החשיפה של כ ביטוח משנה נפרד מסוג עודף הפסדים.הביטוח של פסגות קיים 

מיליון  1מיליון ש"ח מעל לנזק של  21הנו ביטוחי הכיסוי ההיקף הביטוח של פסגות. תיק בהחברה בשייר 

 לחברה יש אפשרות למספר כינונים עד לסכום המקסימלי.₪. 

קיימת מגבלה לנזק מרעידת אדמה. המגבלה אינה זהה לכל שבו  רכושיחסי לבחוזי ביטוח משנה 

 מסכום החשיפה לרעידת אדמה.  3%-ל 2%מבטחי המשנה, ונעה בין 

 לגבי חוזים לא יחסיים, החברה לא התקרבה למגבלת הכיסויים.

 

 חי המשנה לרעידת אדמהחשיפת מבט

בשיטת "עודף כן ( וProrotional)איילון מוגנת מפני סיכוני רעידת אדמה על ידי ביטוח משנה יחסי 

  (.Excess of Loss)הפסדים" 

יליון מ 4,208 -כב מסתכמתחברה לנזקי רעידות אדמה בפוליסות החשיפתן של חברות ביטוח המשנה 

 בחוזים יחסיים.  יליון ש"חמ 3,673 -בחוזים לא יחסיים וכ יליון ש"חמ 535 -המחולקים ל ש"ח,

מסך החשיפה של החברה  10%לסיכון רעידת אדמה עולה על  החברת ביטוח המשנה שחשיפת

₪, מיליון  771-כלסיכון רעידת אדמה ב וחשופה, AA– המדורגת Swiss Re,ינה לרעידת אדמה ה

 כלל חשיפת החברה. מ 18.3%-המהווים בסה"כ כ
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  ריכוז תוצאות ביטוח המשנה בביטוח כללי 4.5.1

  להלן ריכוז תוצאות ביטוח המשנה בביטוח כללי באלפי ש"ח:

 רכב חובה 2018
רכב 

 רכוש

ענפי רכוש 

 אחרים

ענפי חבויות 

 אחרים
 סה"כ

 81,289  87,289   פרמיית רעידת אדמה

 629,683 149,640 182,383 42 297,618 פרמיית ביטוח משנה יחסי

 33,101 16,948 39 1,792 14,322 פרמיית ביטוח משנה לא יחסי

 150,013 166,588 269,111 1,834 311,940 סה"כ פרמיה

 (35,658( 1,903 53,019 1,810 (98,390) תוצאות ביטוח משנה

 

 

2011 
 רכב חובה

רכב 

 רכוש

ענפי רכוש 

 אחרים

ענפי חבויות 

 אחרים
 סה"כ

 14,431  74,431   פרמיית רעידת אדמה

 615,010 125,481 159,824 - 329,765 פרמיית ביטוח משנה יחסי

 31,409 15,007 19 1,847 14,536 פרמיית ביטוח משנה לא יחסי

 120,910 140,488 234,214 1,841 344,305 סה"כ פרמיה

 (288,666) (121,929) 31,101 1,491 (200,929) תוצאות ביטוח משנה

 

 רכב חובה 2016
רכב 

 רכוש

ענפי רכוש 

 אחרים

ענפי חבויות 

 אחרים
 סה"כ

 72,882  72,882   פרמיית רעידת אדמה

 *( 1,001,317 פרמיית ביטוח משנה יחסי
 

24 
144,799 142,388 )** 1,288,528 

 26,938 13,512 23 971 12,432 פרמיית ביטוח משנה לא יחסי

 1,388,348 155,900 217,704 995 1,013,749 סה"כ פרמיה

 73,412 12,656 77,314 729 (17,286) תוצאות ביטוח משנה

 בגין שנות חיתום ₪ אלפי  594,157תביעות תלויות למבטחי משנה בסך תיק  מכירתכולל פרמיה בגין   *(

 .2015-ו 2016וכיסוי מסוג קווטה עבור חיתום  1992-2015    

בגין שנות  חבות מעבידיםענף אלפי ש"ח ב 47,544בסך  למבטחי משנהתביעות תלויות תיק  מכירת**( כולל פרמיה בגין 

  .1992-2013חיתום 
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 הסברים לתוצאות ביטוח משנה:

מהוות אלה  .בחישוב תוצאות הפעילות של מבטחי המשנה לא נלקחו בחשבון הכנסותיהם מהשקעות

קיימות רזרבות רכיב משמעותי בתוצאה הסופית של פעילותם, במיוחד בענפי החבויות, שבהם 

 ארוך.   בסכומים מהותיים והתביעות מתאפיינות בזנב

 

  ביטוח חובה ענף

נובע הן משנת החיתום הנוכחית לאור שיעור גבוה של עלויות בגין עמלות  2018עיקר ההפסד בשנת 

 ותביעות והן בגין התפתחות שנות חיתום קודמות, הכוללת בין השאר הצמדת ההתחייבויות הביטוחיות

 (ב' לדוחות הכספיים(.6()2ה')39למדד והורדת שיעור ריבית ההיוון )לפרטים נוספים ראה באור 

נובע מהתפתחות שלילית של תביעות לאור עלייה בקצב התשלומים ועליה  2017עיקר ההפסד בשנת 

  (ד' לדוחות הכספיים.6()2ה')35( ובאור 1ב')17בתביעה הממוצעת. לפרטים נוספים ראה באור 

 .2016 חיתום התוצאות החיתומיות של שנתמעיקר ההפסד נובע  2016 בשנת

 

  ואחרים רכוש ענפי

הרווח נובע בעיקרו מענף אובדן רכוש ומענף הנדסי מהתפתחות לטובה בתביעות   2018בשנת 

 מארועים משנים קודמות.

בפלחים עם הרווח נובע בעיקרו מענפי דירות שבהם יש כסוי משנה יחסי ומענף הנדסי  2017בשנת 

 שיעור משנה גבוה.

בהתפתחות  שיפור חל רכוש באובדן. ודירות רכוש אובדן מענפי בעיקרו נובע הרווח 2016 בשנת

בענף דירות, מחוזה קווטה שהחל וכן  ,2015שהיו בשנת התביעות ומשחרורי רזרבות בגין נזקי הסופה 

 . 2016משנת חיתום 

 

 אחרים חבויות ענפי

 אךומעבידים  מקצועית אחריות בענף בתביעות לטובה מהתפתחות בעיקרו נובע 2018 בשנת הרווח

 '. ג צד בענף הרעה עם

 נובע מגידול מהתפתחות לרעה של תביעות בענפי צד ג' ואחריות מקצועית. 2017ההפסד בשנת 

 הרעה עם אך מקצועית אחריות בענף בתביעות לטובה מהתפתחות בעיקרו נובע 2016 בשנת הרווח

 '. ג צד בענף

 לדוחות הכספיים. 17ראו באור  –עוד לעניין ביטוח משנה 
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  ון אנושיה 4.6

איילון כולה, לרבות בחברה, הפועלת תחת המוטו "אנשים לשרות אנשים", חשיבות רבה להון האנושי    בקבוצת

באמצעות קידום פנימי של  , בין השארולאיכותו. החברה דואגת לשימור עובדיה ולשימור הידע הנצבר בה

צורך לספק לעובדיה ומנהליה סביבת עבודה פיזית נאותה כן מייחסת החברה חשיבות רבה ל עובדים ומנהלים.

  וכן שירותי רווחה, התורמים ליכולתה לגייס עובדים איכותיים, לשמר אותם ולשפר את תפוקותיהם.

 

  הדוחאיילון ביטוח, נכון למועד פרסום של  המבנה הארגוני 4.6.1

 

  מספר העובדים המועסקים 4.6.2

עובדים.  956-כליום הדו"ח  ו נכוןהעסיקובנותיה  עובדים. איילון ביטוח 10החברה העסיקה נכון ליום הדוח 

עובדים. מרבית העובדים הינם עובדים מקצועיים בתחומי הביטוח, הכספים  1,131הועסקו בקבוצה  ,ובסה"כ

בנושאי מזכירות חברה, ייעוץ משפטי וביקורת  שירותים של עובדיהמעניקה לאיילון ביטוח והמנהל. החברה 

  פנים, שנכללו בטבלה שלהלן.
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  :, כולל חברות בנותבקבוצהלהלן חלוקת העובדים על פי תחומי הפעילות השונים 

 מחלקה
מספר עובדים 

ליום 
31.12.2018 

מספר עובדים 
ליום 

31.12.2011 

 24 22 הנהלה )בכל החברות(

 18 20 משאבי אנושתחום 

 74 78 תחום ביטוח כללי

 74 78 תחום כספים, כולל חברות בנות

 89 77 תחום מערכות מידע

תחום חיסכון לטווח ארוך 

)לרבות איילון נאמנים סוכנות 

 לביטוח( 

143 123 

 119 126 תחום תשלומי ביטוח )תביעות( 

 170 165 שיווק, מחוזות ומנהלי מכירות 

 17 23 אקטואריה וניהול סיכוניםתחום 

 42 44 תחום ביטוח בריאות

 12 13 תחום השקעות

תחום תפעול, לרבות מוקדי 

 שרות

167 172 

 92 101 )סוכנויות ביטוח )הכי בריא

חברות אחרות )איילון פתרונות 

 פיננסיים(
0 

39 

חברות המחזיקות נכסי נדל"ן 

 )אייל צבי(
74 

74 
 

 בקבוצהסך הכול 
1,131 

1,205 

 12 10 *איילון אחזקות )מתוך הסה"כ(

 

  שינויים מהותיים במצבת העובדים  4.6.3

ביחס לשנת  הקיטוןעובדים.  1,131 -, מצבת העובדים בחברה ובנותיה הסתכמה ב2018נכון לתום שנת 

 איילון פתרונות פיננסיים.של החברה הבת  מהפרדותבעיקר נבע  2017
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 תלות מהותית בעובדים  4.6.4

היא לפעול בנושאי גיוס והכשרה של עובדים ובניית המבנה הארגוני ותהליכי  איילון ביטוח מדיניות

העבודה, ככל שניתן, באופן שלא תיווצר תלות מיוחדת בבעל תפקיד זה או אחר, ושבכל עת יימצא 

 המידע והידע אצל יותר מאדם אחד במערכת.

צוות ניהולי )בכיר ובדרגי הביניים( בעל כישורים וניסיון עשיר בתחומי  וגיבש החברה ואיילון ביטוח

פעולתה, שחלקו עובד שנים רבות בחברה וחלקו חדש יחסית בה אך בעל ניסיון רב בתחומו, ואשר 

יום, בעזרת צוות עובדים מקצועי, מסור ונאמן, ללא תלות מהותית -מוביל ומפעיל את החברה ביום

 פועלת לשימור צוות ניהולי איכותי זה.החברה  בעובד מסוים.

 

 השקעות החברה באימונים והדרכה  4.6.5

הדרכה ופיתוח המתבססת על צורכי הדרכה כפי  תכניתבאיילון ביטוח אחת לשנה נבנית ומתוקצבת 

 שאותרו ביחידות השונות. העובדים משתלבים בפעילויות ההדרכה בדרכים הבאות:

ביטוח כללי,  -הכוללות הקניה של ידע מקצועי בענפים השונים  : פעילויות פנים ארגוניותלימודי פנים

וכן פיתוח מיומנויות התנהגותיות כגון: שירות, ניהול משא ומתן,  ,בריאותוחיסכון לטווח ארוך 

קורסים להעשרה  תוכנית - "College איילון"את  השיקה החברה 2018בשנת  בתחילת וכדומה.

אישית של עובדי החברה במגוון תחומים: חיסכון לטווח ארוך, ביטוח כללי, ביטוחי בריאות, תחום 

הושם דגש מיוחד על סדנאות שירות וכן על הכשרת  הדוח ת. בשנOffice השקעות, והכשרות

  מנהלים.

חיצוניים, בהתאם לתרומת : הוצאת עובדים לקורסים, השתלמויות, כנסים וימי עיון לימודי חוץ

 הלימודים לעובד ולשיפור יכולותיו ותפקודו בארגון.

ומשוב,  ביצועיםתהליכי פיתוח ופרויקטים רוחביים, כגון: תהליך הערכת מתקיימים גם בחברה 

תכניות הדרכה רוחביות לעניין חובות האכיפה הפנימית, ו פיתוח מנהלים תכניות הטמעת קוד אתי,

 הציות והנגישות.

 

 תכניות תגמול לעובדים  4.6.6

תלוי ביצועים. בעבר חולקו בונוסים שהינו נבנה לראשונה מודל תגמול לעובדים  2018שנת ב

לעבור לשיטת דירוג איכותית,  הוחלט 2018בשנת ו של העובד, שכרהוותק והלעובדים על בסיס 

המודל הושם במהלך שנה זו  .העובדים שבה בונוס יחולק בצורה דיפרנציאלית, בהתאם לביצועי

 .2017בגין ביצועי שנת 

ולתוצאות  םעובדיהאת הערכת הדירקטוריון למאמצים שהשקיעו  מבטאתההחלטה לשלם בונוסים 

הליך שבמסגרתו דרגו מנהלים את ת הבונוסים התקיים חלוקעל מנת לקבוע את שהשיגה החברה. 

. המיקום של העובד ושקופים ועים, ברוריםעובדיהם למספר קבוצות איכות על בסיס קריטריונים יד

 באחת מארבע קבוצות איכות, קבע את הבונוס שהתקבל ע"י העובד. 
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 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה 4.6.1

על הסכם קיבוצי עם וועד  ,איילון נאמנים, נכדההחברה הו איילון ביטוח וחתמ 2018בדצמבר 

העמידה תקציב באישור הדירקטוריון  ביטוחאיילון העובדים והסתדרות העובדים הלאומית. הנהלת 

יעודי למימוש ההסכם. במסגרת הסכם זה הוסדרו תהליכי עבודה ארגוניים, ניתנו לעובדים הטבות 

 .םשכר דיפרנציאלי עדכוניבתחום הרווחה וגובש מודל 

לפי מודל עדכוני שכר דיפרנציאלים כל עובד יהיה זכאי להעלאת שכר בגובה מחצית שיעור 

 שנקבעה במודל יעודי בהתאם לטווח השכר שלו. ההעלאה

 איילון ביטוחהמחצית השנייה של שיעור ההעלאה תשולם בהתאם לשיקול דעת החברה, כאשר ל

יכולה להביא בחשבון את תוספות השכר  איילון ביטוחיכולת ניוד תקציב בין הטווחים השונים, ו

 .הפרטניות שקיבל העובד בשנה שקדמה להעלאת השכר

חודשים נכון ליום  24והינם בעלי וותק של  איילון ביטוחזה חל על כל העובדים הקיימים בהסכם 

, אשר הוחרגו מן איילון ביטוחחתימת ההסכם, למעט עובדים בעלי תפקידים בכירים/רגישים ב

 ההסכם.

 מנגנוני העסקה: פרמס איילון ביטוחלאור ההסכם הקיבוצי נוצרו ב

  "לעובד רגיל, שהסכם קיבוצי חל עליו."טופס העסקה על תנאי העסקה 

  בעלי  איילון ביטוחעובדי כאמור,  מוחרג מההסכם הקיבוצי.ש"הסכם אישי" לעובד

 וההטבות להן הם זכאים יםתגמולההסכמים אישיים, ונכללים ב התפקידים הבכירים/רגישים

 . נקבעים בהסכמים אלו

 תומים על הסכמים אישיים. עד למועד חתימת ההסכם ח איילון ביטוחעובדים שהועסקו ב

. ככל שתנאי ההסכם אישיים אלהם מיתגמולים והטבות להם הם זכאים נקבעו בהסכ

טיבים אלו גם י, יחולו תנאים משלו אמור בהסכם האישיל עם העובד מעברטיבים יהקיבוצי מ

 על העובדים החתומים על ההסכם האישי.

גם מעבר לשכר הבסיסי,  ,אשר מתוגמלים דיםקבוצות עוב ןישנ באיילון ביטוח ובחברות הבנות שלה

 באופן הנגזר מביצועיהם או על פי עמידתם ביעדי מכירות.

 

 ג' לדוחות הכספיים.21לפרטים נוספים בדבר ההסכם הקיבוצי ראו באור 

 

  שינויים מבניים  4.6.8

במטרה לתת מענה ממוקד לצרכים משתנים  ים,אגף שיווק ומכירות" לשני"בתקופת  הדו"ח פוצל 

 שירות לסוכני החברה.הפעילות ומתן הובמטרה לחזק את  ,תקשורתהו לדיגיטהשיווק, הבתחום 

ה "חטיבת המכירות" אשר מרכזת תחתיה את כל המחוזות של  הוקמבמסגרת הפיצול האמור 

החברה, והוקם אגף חדש "אגף שיווק ותקשורת" המרכז את פעילות השיווק, הדיגיטל, התקשורת, 

 הכנסים והפעילות החברתית התאגידית.
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  שיווק והפצה 4.1

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -בחלק זה "החברה"

 

 יווק וההפצהדרכי הש 4.1.1

 כללי 4.1.2

סוכנים המשווקים את  1000–משווקת את מוצריה באמצעות סוכני ביטוח. לחברה למעלה מהחברה 

בדוחות  36, ראו באור קשורים )בעניין זהגם סוכנים וסוכנויות שהינם צדדים  זה מוצריה, ובכלל

אחרות. פעילות  ומרביתם עובדים גם עם חברות, הכספיים(. סוכני החברה הינם מתווכים עצמאיים

וזכאותם לעסוק בתיווך בענייני ביטוח מותנית בקבלת  ,סוכני הביטוח נתונה תחת פיקוחו של הממונה

תוקף. ברישיון הסוכן מוגדרים ענפי הביטוח בהם הוא רשאי ר מהממונה ובהיות הרישיון ב רישיון

והידע ה המקצועית תמורת שירותיהם הסוכנים מקבלים עמלות. החברה פועלת להעלאת הרמ לעסוק.

עדכני של הסוכנים, בין השאר על ידי אספקת חומרים שיווקיים וקיום ימי עיון מקצועיים. בנוסף, ה

 חדשני. לרבות באמצעות פורטל סוכנים סוכניה עםוהממשקים פועלת החברה לשיפור התקשורת 

 

 חיים  ביטוח  4.1.3

הארץ רחבי ר בכל והחברה. מערך זה פזמפיצה את מוצריה בעיקר על ידי מערך הסוכנים של איילון 

מחוז , ז ת"א, מחוז מרכז, מחוז ירושליםמחו –ונהנה מתמיכה שוטפת באמצעות מחוזות החברה 

. בנוסף, פועלת חברה בת, איילון נאמנים, כסוכנות לניהול הסדרים וסניף נתניה חיפה והצפון

 ביטוחי מנהלים ושילובים פנסיוניים.  רות לגופים רבים במשק הישראלי ומוכרתימעניקה שהפנסיוניים, 

רות מקצועי וניהול תומך על ידי קבוצת מנהלי יהסוכנים מקבלים מאיילון תמיכה המתבטאת במתן ש

מבצעי מכירות מיוחדים, הדרכות מקצועיות לסוכנים ולמשווקים אמצעות מכירות )מפקחי רכישה(, ב

 .עמם יםהדיגיטליוהממשקים שיפור התקשורת כן בו ,הפנסיוניים בכל הנושאים הרלוונטיים לתחום

 

 רכב חובה 4.1.4

השיווק בענף זה מבוצע על ידי מערך הסוכנים והסוכנויות המשווקים את ביטוחי החברה. הפקת 

וכן על ידי , הביטוח המקושרים למחשבי איילון פוליסות ביטוח חובה מתבצעת בעיקר על ידי סוכני

 עובדי איילון במשרדי החברה. 

 

 רכב רכוש 4.1.5

השיווק בענף זה מבוצע על ידי מערך הסוכנים והסוכנויות המשווקים את ביטוחי החברה. הפקת 

וכן על ידי  ,פוליסות ביטוח רכב רכוש מתבצעת בעיקר על ידי סוכני הביטוח המקושרים למחשבי איילון

 עובדי איילון במשרדי החברה. 
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 ביטוחי חבויות  4.1.6

על ידי מערך הסוכנים של איילון. הפקת פוליסות הביטוח חבויות מבוצע בעיקר ההשיווק בענפי 

 החברה. במשרדי  בצעת בעיקרה על ידי עובדי איילוןמת

 

 יתר ענפי הביטוח הכללי  4.1.1

הביטוח הכללי מבוצע בעיקר על ידי מערך הסוכנים והסוכנויות של איילון. בביטוחי יתר בענפי שיווק ה

הפקת הפוליסות מתבצעת  סוכנויות בבעלות הבנקים.מבנה אגב משכנתא השיווק מבוצע גם על ידי 

 הן על ידי עובדי איילון במשרדי החברה והן על ידי סוכני הביטוח המקושרים למחשבי איילון. 

 

 ביטוח בריאות  4.1.8

את מוצריה בעיקר על ידי מערך הסוכנים של החברה. ומשווקת איילון מפיצה בתחום ביטוחי הבריאות 

מחוז ת"א, מחוז מרכז, מחוז  –נהנה מתמיכה באמצעות מחוזות החברה ר בכל הארץ ופזומערך זה 

איילון נאמנים, כסוכנות לניהול  ,בתהחברה ה. בנוסף, פועלת וסניף נתניה ירושלים, מחוז חיפה והצפון

שילובים  ,רות לגופים רבים במשק הישראלי ומוכרת ביטוחי מנהליםימעניקה שההסדרים פנסיוניים, 

 חי בריאות.וביטו פנסיוניים

 

  מבנה העמלות ועלויות הרכישה האחרות 4.1.9

 

 העמלה המשולמת לסוכנים בביטוח חיים  4.1.9.1

נהנו סוכני הביטוח מעמלות שניתנו בעיקר בשנים  2003פוליסות שתחילתן עד תום שנת בגין 

. עמלות אלו 4%-2%הראשונות לחיי הפוליסה. כיום משולמים בגין פוליסות אלו דמי גביה בשיעור של 

 ופרסים לעידוד המכירות., תמריצים כללו עמלות שוטפות וכן עמלות היקף

שיעור העמלה נקבע על פי סוג המוצר, היקף התפוקה של הסוכן, רווחיות תיק הביטוח של הסוכן 

בגין כל הפוליסות אשר נמכרו  מהפרמיה ובהתאם למשא ומתן הנערך עמו. שיעור העמלה הממוצעת 

 14.8% -, ו2017בשנת  14.3% -הדוח, כ כולל מע"מ בשנת 9% -ד על כועד היום עמ 2014מתחילת 

 .2016בשנת 

 

 העמלה המשולמת לסוכנים בביטוח רכב חובה  4.1.9.2

המשולמת לסוכנים בביטוח רכב חובה מחושבת כאחוז מוסכם מהפרמיות נטו. שיעור העמלה העמלה 

 -, לעומת ככולל מע"מ  4.49% -הממוצעת מדמי הביטוח בענף ביטוח חובה עמד בשנת הדוח על כ

 .2016שנת ב 4.3%-וכ ,2017בשנת  5%
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 העמלה המשולמת לסוכנים בביטוח רכב רכוש  4.1.9.3

המשולמת לסוכנים בביטוח רכב רכוש מחושבת כאחוז מוסכם מהפרמיות נטו. שיעור העמלה העמלה 

 ,2017בשנת  16.2%-לעומת כ ,כולל מע"מ 16.3%-הממוצעת מדמי הביטוח עמד בשנת הדוח על כ

 .2016בשנת  12.1% -וכ

 

 חבויות יהעמלה המשולמת לסוכנים בביטוח  4.1.9.4

המשולמת לסוכנים בביטוחי חבויות מחושבת כאחוז מוסכם מהפרמיות נטו. שיעור העמלה העמלה 

בשנת  16.7% -לעומת כ ,כולל מע"מ 15.79% -הממוצעת מדמי הביטוח עמד בשנת הדוח על כ

 .2016בשנת  17%-וכ ,2017

 

 העמלה המשולמת לסוכנים ביתר ענפי הביטוח הכללי 4.1.9.5

המשולמת לסוכנים ביתר ענפי הביטוח הכללי מחושבת כאחוז מוסכם מדמי הביטוח נטו. העמלה 

 -כ שיעור העמלה הממוצעת מדמי הביטוח של כל ענפי יתר הביטוח הכללי עמד בשנת הדוח על

 .  2016בשנת  17.5%-וכ ,2017בשנת  17.2% -לעומת כ ,כולל מע"מ 14.03%

 

 לסוכנים בביטוח בריאות העמלה המשולמת   4.1.9.6

מבנה העמלות המשולם דומה בעיקרו למבנה העמלות המשולם במסגרת  -בביטוחי בריאות פרט 

 .לעיל( 4.7.9.1 ביטוח חיים )ראו סעיף 

 העמלות משולמות בשיעור מוסכם מהפרמיה השנתית. -בביטוחי בריאות קולקטיביים 

לעומת , 20.19%-שיעור העמלה הממוצעת מדמי הביטוח של ביטוחי הבריאות עמד בשנת הדוח על כ

 . 2016ת בשנ 17%-וכ 2017בשנת  20.13%–כ

 

 שינויים מהותיים בדינים המתייחסים לעמלות ולתשלומים לערוצי ההפצה  4.1.10

 – פנסיוני למוצר צירוף בעת פנסיוני שיווק הליך", פרסמה הממונה מסמך 2018בחודש פברואר 

שבו הבהירה, כי סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע עסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח, כולל   "הבהרה

בצירוף ברבים למוצר פנסיוני, מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כפי שנקבע בהוראות החוק. הליך 

והגוף השיווק על פי החוק כולל בירור צרכי הלקוח, בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני עצמו 

המוסדי המתאימים ביותר ללקוח וכן נימוק בכתב להמלצה של הסוכן. ככל שלא מבוצע הליך שיווק 

לאמור לעיל  בהתאם מסמך זהפנסיוני כאמור, גוף מוסדי אינו רשאי לשלם עמלת הפצה. עוד צוין ב

וכני שאין בכוונת הממונה להפעיל את סמכויות האכיפה בכל הקשור לפעולת הגופים המוסדיים וס

הביטוח הפנסיוני ביחס לעמלת הפצה ששולמה לסוכן ביטוח פנסיוני בשל ביצוע עסקה ללא הליך 

 . מסמך זהשיווק פנסיוני לפני פרסום 
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  מהפרמיות בתחום הפעילות 10%ערוצי הפצה המהווים מעל  4.1.11

 .ממכירות החברה 10%אין ערוץ הפצה אשר מהווה מעל 

 

 ספקים ונותני שירותים  4.8

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -"החברה"בחלק זה 

 

החברה רוכשת מוצרים ושירותים ממאות ספקים, ביניהם ספקי ציוד ותחזוקה, ספקי שירותים משפטיים, 

חשבונאיים, מבקרים, שמאים, חוקרים, ספקי תוכנה וחומרה, ספקי תקשורת לסוגיה השונים, שירותים 

יקוני רכב וחלפים, שירותים רפואיים ועוד. עלות רוב הרכישות הנ"ל נזקפת לעלות שרותי גרירה, שירותי ת

 התביעות בענפי הביטוח השונים.

 . החברה4.8.1 , למעט כמפורט בסעיף אין לחברה ספק אחד עיקרי ואין ספק יחיד שהחברה תלויה בו

נוקטת מדיניות לפיה, כברירת מחדל, היא תתקשר, ככל שניתן, עם שני ספקים לפחות בכל תחום, כדי 

 להימנע ממצב של תלות בספק יחיד לתחום. 

 

 ותוכנה מחשב ספקי 4.8.1

 היאמערכות המידע של החברה מחולקות לתשתיות חומרה ולמערכות מידע אפליקטיביות באמצעותן 

 מפעילה את עסקיה:

  :החברה עושה שימוש בתשתיות סטנדרטיות הנפוצות בשוק ומסתמכת על ספקי תשתיות חומרה

ובמידת הצורך , ותמהותי ן. העלויות לכלל ספקי התשתיות אינIT -תשתית נפוצים ומקובלים בעולם ה

בתשתיות של ספק אחר בזמן סביר. שרת המחשוב המרכזי של  התשתיות את ףאפשר יהיה להחלי

 בהומכלול מערכות הליבה מבוססות על פלטפורמה זו,  IBMשל חברת  AS/400החברה הינו מסוג 

 ב כך, לא ניתן להחליף פלטפורה זו ללא החלפת מערכות הליבה.ק. עבעולם נרחב שימוש נעשה

 עצמה וכן בפתרונות שפותחו ע"י ב שפיתחההחברה עושה שימוש במערכות מידע  ערכות מידע:מ

ניתנים להחלפה בעלויות שאינן מהותיות לארגון. פעילות  הפתרונותיצרני תוכנה אחרים. מרבית 

החברה בתחום ביטוח כללי מתבססת על פתרון תוכנה של חברת "קומטק". התשלומים השוטפים 

יקרה ומורכבת.  תהיהאינם מהותיים, אך החלפת המערכת במערכת ליבה אחרת  לחברת "קומטק"

קוד המקור של המערכת נשמר אחת לתקופה בידי נאמן בלתי תלוי לצורך הבטחת המשכיות עסקית 

 של החברה בקרות מקרה של הפסקת פעילות של הספק מסיבות כלשהן.

 

 תוכנה וחומרה המספקים שירותי מיכון לחברה.החברה עושה כל שביכולתה להקטין את התלות בספקי 
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 רכוש קבוע  4.9

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -בחלק זה "החברה" 
  

 עצמי   מבנים לשימוש 4.9.1

 שימוש מיקום

שטח 

בבעלות 

 )מ"ר(

שטח 

בשכירות 

 )מ"ר(

 *598 **11,802 אגפי המטה, מחוז תל אביב רמת גן

מ"ר מחברה בשליטת בעל השליטה  521ניין ברמת גן בשוכרת ב הדוח,, נכון למועד החברה *

 בחברה, ל.ר.י נכסים בע"מ.

מ"ר מהחברה הבת  6350** מתוך שטח זה שוכרת החברה עבורה ועבור החברות הבנות שטח של 

 ."(ח.ל.ב איילון)" איילון ח.ל.ב נכסים והשקעות בע"מ

קומות בבניין ברחוב אבא מספר , הינה הבעלים של החברה, באמצעות החברה הבת, איילון ח.ל.ב

ממוקמים המשרדים  2005לשימושה העצמי וכן כנדל"ן מניב. מחודש מאי המשמשות הלל ברמת גן 

 בבניין זה הנקרא "בית איילון ביטוח". ושל החברה הראשיים של איילון אחזקות 

 

 .הכספיים בדוחות 7' ה36ובאור  6ראו באור לפרטים בדבר התקשרויות אלה 

 

 

 רכבכלי  4.9.2

, כלי הרכב המשמשים את החברה חכורים בהסכמי ליסינג תפעולי מחברת "המאגר"מרבית 

 מחברת "כספא". םוקצת מיעוטם מחברת "אויס"

 

 קבוע אחר  רכוש 4.9.3

עיקר הרכוש הקבוע האחר של החברה מורכב ממערכות המחשב שלה, הכוללות, בין היתר, שני 

, מערכות תקשורת עם המחוזות והסוכנים, מערכות IBMמתוצרת  400ASמחשבים מרכזיים 

וכן מערכות  ,מחשב המרכזיבין הלבינם שרתים ומחשבים אישיים המרושתים כולם בינם לבין עצמם ו

 .ייעודיותתוכנה 

 

 השקעות עיקריות של החברה במערכות המחשוב במהלך שנת הדוח 

 : שהעיקריים בהם אגף מערכות מידע ביצע השקעות בתחומים הבאים

  סוכני החברהלים ללקוחות ויהרחבת השירותים הדיגיטל –פרויקט הדיגיטל 

  העברת מתקן המחשב המרכזי מבית איילון למתקן חיצוני מאובטח ושריד בחברתMed-1 

 פיתוחים והתאמות במערכות הליבה בהתאם להוראות הרגולציה 

 הקמת פוליסת דירה חדשה 

 בנק מרכזי שת"פ למכירת פוליסת עסק עם 
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 פסגות"של חברת  י החייםקליטת תיק ביטוח" 

  לטיפול ברגולציה של איתור מעילות והונאות של הלבנת והון.פרויקט הלבנת הון 

  פיתוח מערכת לניהול מערך סולבנסיII 

 שיפור תשתיות, שרידות ויציבות מערכות המיכון 

 עיבוי מתמשך של תשתיות הגנה מפני סיכוני סייבר 

  פרויקטים רבים בעולם( מערך תחקור נתוניםDWH+BI) 

  שיפור ושדרוג מערכת תביעות בריאות וחא"ט פרויקט לתחילת 

  פיתוח מערכת חדשה לניהול קולקטיבים של חא"ט ובריאות  

  שדרוג כל תחנות העבודה בחברה לפלטפורמה מתקדמת כחלק מההתמודדות עם סיכוני

 הסייבר

 תהליכים לשיפור איכות תוצרי ה הטמעת כלים ממוכנים והגדרת- IT 

 שדרוג מערכות ביטוח חיים 

 שדרוג מערכת אלמנטר 

 פיתוח נדרש לתמיכה ברגולציה 

 פרויקט החלפת מערכת ה התחלת- ERP .)פיננסי ולוגיסטי( 

 .בדוחות הכספיים 6לגבי פרטים נוספים על הרכוש הקבוע של החברה, ראו באור 
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 עונתיות 4.10

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -בחלק זה "החברה"

 

 עונתיות בתחום חיסכון לטווח ארוך 4.10.1

אינן מתאפיינות בעונתיות, למעט חודש דצמבר בו יש גידול עקב בתחום זה ההכנסות מדמי ביטוח 

השלמות של הפרשות לתנאים סוציאליים שמבצעים מעבידים ועצמאים, וכן עקב פעילות נמרצת של 

 סוכני הביטוח והמשווקים הפנסיוניים על מנת להשלים את היעדים השנתיים שנקבעו להם. 

 

 ש"ח(: )באלפי 2018-2011 בעונים בשניםברוטו לפי ר להלן התפלגות דמי הביטוח 

 

 דמי ביטוח מעסקי ביטוח חיים 

 סה"כ רבעון רביעי רבעון שלישי רבעון שני רבעון ראשון  

2018  157,980   166,359   176,809   173,452   674,600  

2017  148,667   149,681   160,051   158,317   616,716  

 

 

 כלליעונתיות בתחום ביטוח   4.10.2

ההכנסות מדמי ביטוח ברכב חובה מתאפיינות בעונתיות, הנובעת בעיקר  -ענפי חובה וחבויות 

של קבוצות עובדים שונות וציי רכב אשר תאריכי חידושם הינם בדרך כלל בתחילת  רכבמביטוחי 

השנה הקלנדרית. בענפי החבויות נובעת עונתיות זו בעיקר מביטוחים של קבוצות, דוגמת ביטוחי 

, אשר (סוכני הביטוחבמידה פחותה ביטוחי אחריות מקצועית לו) אחריות מקצועית לעורכי הדין

תאריכי חידושם הוא בתחילת השנה. אין לעונתיות זאת כל השפעה על התוצאות העסקיות בדוחות 

 הכספיים הרבעוניים.

ונתיות, הנובעת מתאפיינות בעבענפים אלו ביטוח הההכנסות מדמי   - ענפי רכוש לרבות רכב רכוש

בעיקר מביטוחי רכב של קבוצות עובדים שונות, ציי רכב וביטוחי עסקים אשר תאריכי חידושם הם 

בדרך כלל בתחילת השנה הקלנדרית. העתודה לסיכונים שטרם חלפו מקזזת את עיקר השפעת 

ר, חגים ויוהעסקיות. גם בתחום התביעות תיתכן עונתיות המושפעת ממזג א  על התוצאות  העונתיות

וכו'. תנאים קיצוניים במזג אוויר חורפי עשויים לייצר תקופה של מספר ימים בה מתרחשים נזקים 

 רבים בסכומים משמעותיים וחריגים ביותר בענפי הביטוח השונים. 

 )באלפי ש"ח(:  2018-2011להלן התפלגות דמי הביטוח ברוטו לפי רבעונים בשנים 
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  בריאותעונתיות בתחום ביטוח  4.10.3

אינן מתאפיינות בעונתיות, למעט חודש דצמבר בו יש במוצרי ביטוח בריאות  ההכנסות מדמי ביטוח

 גידול עקב פעילות נמרצת של סוכני הביטוח על מנת להשלים את היעדים השנתיים שנקבעו להם. 

 )באלפי ש"ח(:  2018-2011להלן התפלגות דמי הביטוח ברוטו לפי רבעונים בשנים 

 
 סה"כ רבעון רביעי רבעון שלישי רבעון שני רבעון ראשון

2018 85,716 87,314 212,956 97,859 483,846 

2017 76,739 74,432 191,464 83,179 425,814 

 

 

  

 
 סה"כ רבעון רביעי שלישי רבעון רבעון שני רבעון ראשון

2018 667,903 480,724 441,442 407,799 1,997,868 

2017 678,012 464,486 412,411 405,702 1,960,611 
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 נכסים בלתי מוחשיים 4.11

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -בחלק זה "החברה"

ביטוח מוכרת למבוטחיה התחייבות שביום קרות מקרה הביטוח היא תשלם להם את סכום חברת  4.11.1

הביטוח או סכום החיסכון )במקרה של ביטוח חיים(, את סכום הנזק )במקרה של ביטוח כללי( או 

את סכומי השיפוי להם הם זכאים )במקרה של ביטוח בריאות(. תשלום זה יכול שייעשה שנים 

רבות לאחר הוצאת הפוליסה. משמעות הדבר היא שעל המבוטח להאמין שבכל עת בעתיד חברת 

וד בהתחייבותה. על כן, הנכס הלא מוחשי הגדול ביותר של חברת ביטוח הוא הביטוח אכן תעמ

לציבור בצורת התנהלותה כלפי המבוטחים,  שהיא משדרת שמה, האמינות -המוניטין הטוב שלה 

 היענותה לצרכיהם ולתביעותיהם והאמון שהציבור נותן בה.

 

 החברה מחזיקה ברישיון מבטח. 4.11.2

 

שהחברה מחזיקה בו, הוא מאגר הלקוחות שלה על כל הפרטים המופיעים בו. נכס בלתי מוחשי אחר  4.11.3

איילון כפופה לדינים החלים בנושא ופועלת על פיהם לרבות בכל הקשור לרישום וניהול מאגרי המידע 

הנחיותיה להרשות למשפט טכנולוגיה ומידע(, תוך מענה  –שלה ברשות להגנת הפרטיות )לשעבר 

 נכון למועד הדוח מאגרי המידע הרשומים של החברה הם כמפורט להלן: ונהליה הרגולטוריים. 

 "(;7/2/2000)מיום  991001015מס'  -מאגר לקוחות בשמו העדכני "מקבלי שירות 

  (;15/11/2001)מיום  728016מס' –מאגר עובדים 

  (;8/3/2016)מיום  700061870מס'  –מאגר ספקים 

  (.7/9/2016)מיום  700061871מס'  –מאגר סוכנים 

 

 איילון נאמנים, המאוחדת בדוחותיה הכספיים של החברה, מחזיקה במאגר לקוחות רשום.

 

לחברה רישיונות לעשות שימוש בתוכנות מסחריות שמשרתות את עסקיה ואשר הזכויות בהן שייכות  4.11.4

ר לחברות תוכנה שפיתחו אותן. בנוסף, החברה מחזיקה גם מערכות מידע מפיתוח עצמי, שקוד המקו

שלהן נמצא בידי החברה, והיא משקיעה משאבים בפיתוח מערכות אלו והתאמתן לדרישות העסקים 

 והרגולציה המשתנות מעת לעת. 

 היות ומאגרי המידע של החברה, מערכות המידע שלה ויכולת השימוש בהם הם גורם קריטי לתפעולה

 ים למקרה חירום. התקין, החברה דאגה שיעמדו לרשותה אתר גיבוי ואתרי הפעלה חלופי

 

  הכספיים. לדוחות  4לפרטים בדבר עודפי עלות, תוכנה, מוניטין ותיקי ביטוח ראו באור  4.11.5
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  גורמי סיכון 4.12

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -בחלק זה "החברה"

הטבלה שלהלן מפרטת את גורמי הסיכון העיקריים אליהם חשופה החברה ואת מידת השפעתם 

 הפוטנציאלית על החברה: 

 גורם סיכון
 השפעת גורם הסיכון על פעילות החברה

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

 סיכונים מקרו 

  V  האטה כלכלית במשק הישראלי

ירידה ברמת התעסוקה במשק 

 הישראלי
  V 

  V  משבר בשווקי ההון בעולם

  V  סיכון שוק, אשראי ונזילות

 סיכונים ענפיים

  V  סיכונים ביטוחיים

   V סיכוני קטסטרופה

 V   מחירי שוק ביטוח המשנה

  V  שימור לקוחות 

 V   תלות בערוצי הפצה

  V  תחרות -סיכון עסקי 

  V  שינויים רגולטוריים

  V  מהותיים בסביבה משפטיתשינויים 

 V   סיכון חיתומי וניהול תביעות

 סיכונים מיוחדים לחברה 

  V  סיכונים תפעוליים

   V /סייברסיכוני אבטחת מידע

   V פגיעה במוניטין 

 

 הכספיים. בדוחות 35 אוריב ראו, לפרטים נוספים בנושא ניהול הסיכונים בחברה
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 מהותיים והסכמי שיתוף פעולה הסכמים 4.13

  איילון חברה לביטוח בע"מ )אלא אם כן נאמר אחרת(. -בחלק זה "החברה"

לעניין הסכמים ארוכי טווח לפיהם רוכשת החברה שירותים מהחברה האם בנושאי מזכירות חברה,  .1

 ייעוץ משפטי וביקורת פנים, תמורתם משלמת החברה לחברה האם דמי ניהול על בסיס ההוצאות

 בפועל בהן נשאה החברה האם, בתוספת תקורה.

 Error! Reference source notלעניין הסכם קיבוצי שנחתם בין החברה לבין עובדיה, ראו סעיף  .2

found.  חות הכספיים.ג' לדו21לעיל ובאור 

 לעיל. 4.5.4 לענין הסכמי ביטוח משנה במגזרים ביטוח חיים ובריאות ראו סעיף  .3
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 היבטי משטר תאגידי - ה'  חלק .2

בהתאם לחוזר המפקח בעניין תיאור עסקי  ביטוח לאיילון מתייחסים זה בחלק המובאים והנתונים התיאור

 .של חברות ביטוח, אולם חלק מן המידע הכלול בו הינו בהתייחס לתקנות ניירות ערך, ככל שרלבנטי התאגיד

 

  דירקטורים חיצוניים  5.1

ד"ר רונית קורן ועו"ד  .בחברה כיהנו במועד הדוח ומכהנים נכון למועד פרסום הדוח שני דירקטורים חיצונים

  .2019ביולי  12, ואשר הוחלף ע"י ד"ר שמואל רוזנמן החל מיום 2018ביולי  11שכיהן עד ליום  מירון איזקסון

אבי יהב, רו"ח איתן לוי ואיריס דנון, אשר דירקטוריון איילון ביטוח כולל שלושה דירקטורים חיצוניים, ה"ה: 

בחלק  26ים נוספים אודות הדירקטורים החיצוניים ראו תקנה לפרטכיהנו ברציפות בכל תקופת הדוח. 

 הרביעי "פרטים נוספים על התאגיד".

 

  מימבקר פני 5.2

  המבקר הפנימי של החברה, של איילון ביטוח ושל חברות נוספות בקבוצת איילון, הינו רו"ח יהודה

 מנדלבוים. 

 במאי  30ילון ביטוח החל מיום ובאי ,2006 במאי 1ן בתפקידו בחברה החל מיום המבקר הפנימי מכה

2007 . 

  לחוק הביקורת הפנימית,  8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף 146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף

 . 1992-התשנ"ב

  .המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה 

 .המבקר הפנימי הינו עובד החברה במשרה מלאה  

 

 המינוידרך  

  ובאיילון ביטוח  ,2006באפריל  25אישור המינוי על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בחברה התבצע ביום

 . 2007במאי  30המבקר הפנימי ביום  אושר מינויו של

 חשבון,  י. מר יהודה מנדלבוים הינו רואההמינוי אושר על רקע השכלתו, כישוריו וניסיונו של המבקר הפנימ

עסקים, בוגר כלכלה וחשבונאות. שימש בעבר בתפקידים שונים בקבוצת מגדל בדרג של  מוסמך במנהל

  שנים בענף הביטוח. 28סמנכ"ל ובעל ניסיון של 

 

 זהות הממונה על המבקר הפנימי

 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בחברה ובאיילון ביטוח הוא יו"ר הדירקטוריון בכל אחת מהחברות.
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 היקף העסקה

איילון ביטוח של המבקר הפנימי מועסק במשרה מלאה לצורך מילוי תפקידו כמבקר הפנימי של החברה, 

ושל חברות נוספות בקבוצת איילון, והיקף הביקורת נקבע בהתאם לתוכנית העבודה אשר אושרה על ידי 

 וועדת הביקורת. 

 

 להלן שעות העבודה שהושקעו בביקורת בשנת הדוח בחברה:

 

 שהושקעו בביקורת הפנימיתשעות 

 בחברות המוחזקות ע"י החברה בחברה 

 10,075 455 פעילות בישראל

 

הביקורת הן בחברה והן באיילון ביטוח נערכה על ידי מערך הביקורת הפנימית של החברה תוך הסתייעות 

 במיקור חוץ. המבקר הפנימי אינו מסתייע בעבודתו בגורמים נוספים בקבוצה. 

 

 תגמול

  בחברה ובחברות הבת הסתכמה בסך של  2018עלות שכרו של המבקר הפנימי הראשי בשנת

 )ללא מס שכר(. התגמול בוצע כתשלום שכר. ₪  952,266

  .למבקר הפנימי לא ניתנו ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו 

 

 רואה חשבון מבקר  5.3

 והשותף המטפל בחברה הוא רו"ח  ,רואי החשבון של החברה הם משרד קוסט, פורר גבאי את קסירר

 .יאיר קופל

  1976 משרד רוה"ח מכהן בתפקידו משנת . 

  שכר הטרחה של רוה"ח נקבע על ידי הנהלת החברה ומאושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון אשר

רוה"ח עבודה של עובדי משרד ההאסיפה הכללית של החברה, בהתאם לשעות  על ידיהוסמכו לכך 

 . של העובדים ומיומנותם ם דרגת ,המבקר

 

  שלה(: ללא מע"מ, באלפי ש"ח )בחברה ובחברות המאוחדות  אה החשבון המבקרהשכר הכולל לו זכאי רו

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2018 2011 

 שעות שכ"ט שעות שכ"ט

 7,511 1,520 8,968 1,900  )*(שירותי ביקורת

 575 172 375 183 שירותי מס מיוחדים

 1,635 359 752 209 שירותים אחרים

 8,643 2,050 10,094 2,292 סה"כ



 תיאור עסקי התאגיד  – 2018לשנת  דוח תקופתי                                                                                      
 

94- 1 

 בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח.ביקורת תחשיבי הסולבנסי ו SOX -)*( כולל ביקורת בתהליכי ה

 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   5.4

          תקנות ניירות ערך 5.4.1

המאחד באיחוד יחסי תאגיד בנקאי או גוף מוסדי, בתקנות ניירות ערך נקבע כי תאגיד המאחד או 

רשאי לבחור ליישם בהתייחס לבקרה הפנימית בתאגיד הבנקאי או בגוף המוסדי בלבד, את 

מתכונת הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית הקבועה בדין האחר החל עליהם בנושא זה, ככל 

  שקיימת מתכונת כזו לגבי הדוח הרבעוני.

צהרות המנהלים ולדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית שניתנו בהתאם לכך, בנוסף לה

במסגרת הדוח התקופתי, מצורפים גילוי והצהרות מנהלים בהתייחס לבקרה הפנימית באיילון 

 ביטוח, אשר חלות עליהם הוראות המפקח.

-של ה 404 -ו 302התהליכים הקשורים בפעילות הגופים המוסדיים מטופלים גם במסגרת סעיפים 

SOX ACT ,להלן. כד 

 

 הוראות המפקח לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.  5.4.2

אחריות ההנהלה לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח  - SOX ACT -של ה 404וסעיף  302סעיף 

 הכספי ועל הגילוי 

 בהתאם לחוזרי המפקח בדבר אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,

פעלה החברה בשנה זו ופועלת באופן שוטף ליישום ההליך הנדרש בהתאם למועדים שנקבעו 

( המהווה מסגרת COSOבחוזרים. במסגרת זאת, אימצה החברה את מודל הבקרה הפנימית של )

 מוגדרת ומוכרת המשמשת להערכת הבקרה הפנימית.

המוסדי, העריכו לתום התקופה הנהלת הגוף המוסדי, בשיתוף המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של הגוף 

על בסיס  המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי.

הערכה זו, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בגופים המוסדיים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים 

כם ולדווח על המידע שהגוף לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הינם יעילים על מנת לרשום, לעבד, לס

המוסדי נדרש לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק 

 31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

הכספי אשר השפיע לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על הדיווח  2017 בדצמבר

באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על 

 דיווח כספי.

דוח ההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על הדיווחים הנלווים הנגזרים מהדוחות הכספיים ודוח לעמית 

 .המפקחאו למבוטח ייושם וידווח בהתאם למועד אשר נקבע על ידי 
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  Solvency IIהיערכות ליישום משטר כושר הפירעון לפי הדירקטיבה   5.5

 21/11/2018סיימה את היערכותה ליישום משטר כושר פרעון לפי הדירקטיבה וקיבלה בתאריך  איילון ביטוח

את אישור הממונה למעבר דיווח דרישות ההון לפי הוראות חוזר ליישום משטר כושר פרעון כלכלי של חברת 

( שהחליף את תקנות ההון הישנות המבוססות על משטר כושר 2017-1-9)חוזר  Solvency IIס ביטוח מבוס

 פרעון חשבונאי.

 .2018צורף לדוחות הכספיים של הרבעון השלישי של שנת  31.12.2017דוח יחס כושר פרעון כלכלי ליום 

 

 

 זה המקום לשוב ולהודות לכל עובדי החברה ומנהליה,

 ידום עסקי החברה, שמירה על זכויות המבוטחים/עמיתיםעל פעילותם המאומצת לק

 והשגת התשואה לבעלי מניותיה.

 

 

 

 

 בע"מ אחזקותאיילון 

 

 

 

 

 

_________________________                                        _________________________ 

 

  שרון רייך                                                                                     שלמה גרופמן

 מנהל כללי ומנהל הכספים                                                                        יו"ר הדירקטוריון 

 

 

 

  2019 במרס 26 ,יט' אדר ב' תשע"ט תאריך :
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 של החברהתגמול המדיניות  -נספח 

  כללי .1

מטרת מסמך זה היא להגדיר את מדיניות איילון אחזקות בע"מ )להלן: "החברה"( בנוגע לתגמול נושאי המשרה  1.1

 )להלן: "חוק החברות"(.  1999 -בחברה בהתאם לדרישות חוק החברות, התשנ"ט 

כחברת  מדיניות התגמול )להלן: "המדיניות" או "מדיניות התגמול"( נערכה ועודכנה בהתחשב באופייה של החברה, 1.2

החזקות וכנותנת שירותי ניהול ויעוץ בתחומים שונים לקבוצת איילון )אשר עיקר פעילותה היא בתחום הביטוח הכללי, 

 ביטוחי הבריאות, החסכון ארוך הטווח והפיננסים(.

להגדרות ולמונחים במדיניות תגמול זו תהיה המשמעות הקבועה להם בחוק החברות, אלא אם הוגדרו אחרת  1.3

 דיניות התגמול. במסגרת מ

מדיניות התגמול הנה מדיניות כללית ועקרונית בלבד. אין בעצם אישור מדיניות התגמול משום התחייבות של החברה  1.4

להעניק תגמולים מכוחה. כמו כן, אין התחייבות מצד החברה כי מנגנון התגמול של כל נושא משרה יכלול את כל סוגי 

תגמול להם יהא זכאי כל אחד מנושאי המשרה ייקבעו בהסכם ההעסקה התגמול המפורטים במדיניות זו. רכיבי ה

 הפרטני עמו, לאחר קבלת אישורים כנדרש על פי דין.

אין במדיניות התגמול בכדי לגרוע ו/או לשנות מהוראותיהם של הסכמים או תגמולים אשר אושרו טרם אישורה של  1.5

 המדיניות.

גמול על פי מדיניות התגמול, לא ייחשב הדבר כסטייה או במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהת 1.6

 כחריגה ממדיניות התגמול.

רכיבי התגמול המפורטים במסמך מדיניות זה, אינם מתייחסים למרכיבים שונים שהחברה נוהגת לעיתים להעניק  1.7

 לכלל עובדיה, או לחלק מהם, כגון: חניה, שי לחגים, הנחה ברכישת מוצרי החברה, נופשים וכו'.

 הוראות מדיניות תגמול זו תחול אך ורק על נושאי המשרה בחברה.  1.8

 מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא תחול ומיועדת לגבי נשים וגברים, ללא הבדל או שינוי. 1.9

 

 ועדת תגמול  .2

הביקורת של החברה והיו"ר שלה בהתאם לדרישת חוק החברות, דירקטוריון החברה מינה ועדת תגמול, שחבריה הם חברי ועדת 

הנו יו"ר ועדת הביקורת )להלן: "ועדת התגמול"(. תפקיד ועדת התגמול הוא להמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול לנושאי 

משרה בחברה, וכן לבדוק ולהמליץ אחת לשלוש שנים, בעניין אישור המשך תוקפה או עדכונה, מעת לעת, של המדיניות 

על ועדת התגמול להתייחס למדיניות כפי שתאומץ על ידי החברה לאחר אישור אסיפת בעלי המניות ובהתאם  שנקבעה. כמו כן,

לכך להמליץ לדירקטוריון על תנאי כהונה והעסקה של כל אחד מנושאי המשרה, לרבות מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או 

או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה  שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל הטבה, תשלום אחר

 כאמור.

 

 הליך אישור המדיניות  .3

 המדיניות ועדכוניה נידונו בועדת התגמול, אשר הביאה המלצותיה לאישור הדירקטוריון.  3.1

התגמול, הדירקטוריון דן במדיניות ובהמלצות ועדת התגמול לעניין המדיניות. לאחר שדן ושקל את המלצות ועדת  3.2

 אישר הדירקטוריון את המדיניות.

לאחר אישור המדיניות על ידי הדירקטוריון, כונסה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )להלן: "האסיפה  3.3

 הכללית"(, אשר על סדר יומה אישור המדיניות. 

 החלטה לאישור המדיניות דורשת את קיומו של אחד מאלה במסגרת האסיפה הכללית: 3.4
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ולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות  התגמול; רוב ק 3.4.1

 -או

 2%לעיל לא יעלה על  3.4.1סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות שהצביעו במסגרת סעיף  3.4.2

 מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

הסמכות לאשר את המדיניות האמורה, בכפוף במקרה בו לא תאושר המדיניות על ידי האסיפה הכללית, לדירקטוריון  3.5

לכך שהחלטת הדירקטוריון תיקבע לאחר שיתקיים דיון בנושא על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון וכי הדירקטוריון 

 ינמק החלטתו ויקבע כי אישור המדיניות, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הינו לטובת החברה.

ום שייקבע כי המדיניות תאושר לתקופה העולה על שלוש שנים מיום אישורה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מק 3.6

 באסיפה הכללית, המדיניות טעונה אישור מחדש אחת לשלוש שנים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול( יבחן, מעת לעת, את הצורך  3.7

במהלך התקופה של שלוש השנים בה המדיניות תקפה. שינויים או התאמות  לבצע התאמות או שינויים במדיניות, גם

 כאמור, יובאו לאישור בדרך הקבועה בחוק החברות.

שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה, טעונים אישור ועדת התגמול בלבד, אם אישרה כי  3.8

נקבע, כי סך השינויים הלא מהותיים בתנאי הכהונה וההעסקה השינוי בתנאי הכהונה וההעסקה אינו מהותי. לעניין זה 

)במונחים ריאליים( ביחס לתנאי  5%של נושא משרה שיאושרו על ידי ועדת התגמול בכל שנת דיווח, לא יעלה על 

 הכהונה וההעסקה של נושא משרה שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה לגבי אותה שנת דיווח.

 

 התגמול תנאי תלבחינ פרמטרים .4

תגמול של נושא משרה ייקבע בעת כניסתו לתפקיד בחברה או בעת מינוי לתפקיד חדש או הוספת תחומי אחריות, בין היתר, על 

 פי השיקולים הבאים:

 המשרה; נושא של והישגיו המקצועי השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו 4.1

 המשרה; נושא עם שנחתמו קודמים שכר והסכמי האחריות מידת תפקידו, 4.2

 החברה; לביצועי המשרה נושא של התרומה 4.3

 .הייחודית מומחיותו ו/או שלו הידע כישורו, לאור המשרה נושא את לשמר החברה של הצורך 4.4

 רמת עמידתו בהוראות הדין ובנהלי החברה וברמת שיתוף הפעולה שלו עם תכנית האכיפה הפנימית. 4.5

 

 

 בחברה העובדים יתר תגמול לבין המשרה נושאי תגמול בין היחס .5

בקביעת תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה ייבחנו, בין השאר, היחס שבין עלות תנאי הכהונה של כל אחד 

מנושאי המשרה בחברה לבין השכר הממוצע והחציוני של עובדי החברה )לרבות עובדי הקבלן( וזאת, תוך התחשבות 

כן בהיקף ובתמהיל כוח האדם המועסק באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו ו

בחברה. ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את סבירותו של יחס זה, בהתחשב, בין היתר, באופי פעילות 

החברה, גודלה ותמהיל כוח האדם המועסק בה. במסגרת תהליך גיבוש המדיניות המפורטת לעיל, בחנו ועדת התגמול 

עלות תנאי הכהונה ערב אימוץ מדיניות התגמול של נושאי המשרה אל מול השכר הממוצע והדירקטוריון את היחס בין 

והחציוני של עובדי  החברה. ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי היחס הינו סביר ואינו בעל השפעה מהותית על יחסי 

 העבודה בחברה. 

 

 



 תיאור עסקי התאגיד  – 2018לשנת  דוח תקופתי                                                                                      
 

98- 1 

 היחס לחציון עלות העסקה היחס לממוצע עלות העסקה תפקיד

 3.11 2.27 הדירקטוריוןיו"ר 

   מנכ"ל החברה

 

 חבילת התגמול .6

 חבילת התגמול של נושאי המשרה בחברה יכול שתכלול מספר רכיבים: 

רכיב קבוע: הרכיב הקבוע כולל שני רכיבי משנה: שכר בסיס; ותנאים נלווים. הרכיב הקבוע עשוי לכלול גם רכיבי  6.1

 )כגון מענקי שימור, מענקי התמדה וכדומה(.תגמול אשר תשלומם אינו מותנה בהשגת ביצועים 

 רכיב משתנה: כולל מענקים תלויי ביצועים ו/או שיקול דעת. עשוי בעתיד לכלול גם תגמול משתנה הוני. 6.2

הרכיבים הנ"ל נועדו לתגמל את בעל התפקיד עבור הזמן, ההספק, איכות העבודה והאחריות שאותם הוא משקיע  6.3

 לגייס ולשמר עובדים מתאימים ואיכותיים.  בביצוע תפקידו וכן לאפשר לחברה

הרכיב הקבוע יהווה חלק משמעותי )ולפי החלטת ועדת תגמול והדירקטוריון יכול שיהיה הרכיב היחידי( מסך 

התגמול וייקבע במסגרת משא ומתן בין החברה לבין בעל התפקיד בהתאם לפרמטרים הבסיסיים שצוינו 

 לעיל. 4בסעיף 

בעלי תפקיד יהיו כפופים להוראות כל דין, לרבות חוק תגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים כל תנאי התגמול של  6.4

, לפי נוסחו כפי שיהיה מעתה לעת. אם מרכיבים 2016-)אישור מיוחד ואי התרת הוצאה בשל תגמול חריג(, התע"ו

רת עלות ההעסקה האמורה שונים של התגמול )קיימים או עתידיים( ייכללו או שלא ייכללו מעת לעת במסגרת תק

בחוק זה )"התקרה"( וכן אם תשתנה התקרה )"התקרה המעודכנת"(, יותאמו הרכיבים השונים כך שסך עלות 

 ההעסקה של בעל התפקיד תהיה לכל היותר בגובה התקרה או התקרה המעודכנת, לפי העניין.

 

 

 יו"ר הדירקטוריון  .7

 לעיל.  6רכיב קבוע ו/או משתנה כאמור בסעיף  7.1

בנוסף לגמול הקבוע ו/או המשתנה כאמור לעיל יהיה זכאי יו"ר הדירקטוריון לתנאים כדלהלן )עבור היקף משרה של  7.2

-7.2.1, כאשר עבור היקף משרה חלקי הזכאות תהיה לחלק היחסי מכל אחד ממרכיבי הגמול המנויים בסעיפים 100%

 י עקב חלקיות משרה(:לא יחול שינו 7.2.5-7.2.8, ובמרכיבים המנויים בסעיפים 7.2.4

זכות הצבירה לימי חופשה שנתית הינה עד לרמה שתי  ימי עבודה בשנה בגין חופשה. 30חופשה שנתית של עד  7.2.1

 מכסות שנתיות לכל היותר. ימי חופשה שנתית שלא ינוצלו יהיו ניתנים לפדיון בסיום ההתקשרות. 

 הלים בחברה בגין ימי הבראה על פי דין.ימי הבראה בשנה לפי התעריף לו יהיו זכאים מנ 20תשלום דמי  7.2.2

 ימי מחלה. דמי מחלה ניתנים לצבירה עפ"י הקבוע בחוק. 30תשלום דמי מחלה בגין עד  7.2.3

 עלות ההוצאות הקשורות והנלוות לרכב יו"ר הדירקטוריון.  7.2.4

להחזקת החזר הוצאות סבירות שיוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו, לרבות בגין נסיעות ושהייה בחו"ל, וכן  7.2.5

 טלפונים, מחשוב, קבלת עיתונים, בדיקת סקר רפואי תקופתי וכיוצ"ב.

בתוספת מע"מ החזר הוצאות מזכירות ושירותים ₪ )שמונה עשר אלף וחמש מאות(  18,500סכום חודשי של עד  7.2.6

 לעיל.  7.2.4אחרים שינתנו לחברה ע"י יו"ר הדירקטוריון ו/או חברה בשליטתו ואינם כלולים בסעיף 

כיסוי במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וביטוחי אחריות מקצועית, וכתבי שיפוי/ כתבי פטור ושיפוי,  7.2.7

 כמקובל בקבוצה מעת לעת.
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 90לכל צד הזכות להודיע בתוך תקופת ההסכם על הפסקת ההתקשרות בהודעה מהחברה ליו"ר הדירקטוריון של  7.2.8

ימים מראש, לפי העניין. בתקופה זו תימשך ההעסקה  60ן לחברה של ימים מראש, או בהודעה מיו"ר הדירקטוריו

 וישולמו כל רכיבי התגמול לרבות חלק יחסי מהרכיב המשתנה )אם יהיה רכיב משתנה( המגיע בגין תקופה זו.

 

 מנכ"ל החברה  .8

 תנאי התגמול המירביים של מנכ"ל החברה יהיו כלהלן: 

 לעיל.  6רכיב קבוע ו/או משתנה כאמור בסעיף  8.1

 בנוסף לגמול הקבוע ו/או המשתנה כאמור לעיל יהיה מנכ"ל החברה זכאי לתנאים כדלהלן: 8.2

ימי חופשה שנתית שלא ינוצלו יהיו ניתנים לפדיון בסיום  ימי עבודה בשנה . 30חופשה שנתית של עד  8.2.1

 ההתקשרות. 

 על פי דין.תשלום דמי הבראה לפי התעריף לו יהיו זכאים מנהלים בחברה בגין ימי הבראה  8.2.2

 תשלום דמי מחלה ואפשרות לצבירתם עפ"י הקבוע בחוק. 8.2.3

 סמ"ק( וכיסוי הוצאות אחזקתו.  3000-4000העמדת רכב צמוד )בנפח מנוע  8.2.4

החזר הוצאות סבירות שיוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו, לרבות בגין נסיעות ושהייה בחו"ל, וכן להחזקת  8.2.5

 סקר רפואי תקופתי וכיוצ"ב. טלפונים, מחשוב, קבלת עיתונים, בדיקת

כיסוי במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וביטוחי אחריות מקצועית, וכתבי שיפוי/כתבי פטור  8.2.6

 ושיפוי, כמקובל בקבוצה מעת לעת.

הודעה מוקדמת ותנאי פרישה: לכל צד הזכות להודיע בתוך תקופת ההסכם על הפסקת ההתקשרות בהודעה  8.2.7

. בתקופה זו תימשך ההעסקה וישולמו כל רכיבי התגמול לרבות חלק יחסי מהרכיב חודשים מראש 6בת 

המשתנה )אם יהיה רכיב משתנה( המגיע בגין תקופה זו; )ב( במקרה של הפסקת התקשרות מכל סיבה 

)לרבות התפטרות( בכפוף לכך שהסיבה להפסקה אינה נסיבות השוללות מעובד זכאות לפיצויי פיטורין, יהיה 

חודשי גמול, וכן יהיה זכאי בתקופה זו  6החברה זכאי לתשלום עבור תקופת הסתגלות בגובה של עד מנכ"ל 

 שהחברה תמשיך להעמיד לרשותו רכב כאמור לעיל.

 

 יתר נושאי המשרה בחברה )שאינם יו"ר הדירקטוריון ו/או דירקטור ו/או מנכ"ל( .9

 :רכיב קבוע

משרה( בגין הרכיב  100%משרה שאינו דירקטור או מנכ"ל החברה, )עבור תקרת העלות החודשית לנושא  -תגמול חודשי  9.1

 לכל שנה.  5%ש"ח )כאשר סכום זה צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן( בתוספת  180,000הקבוע לא תעלה על 

 -תנאים נוספים עשויים לכלול  9.2

עובד(,  2.5%מעביד,  7.5%רכב )בעין או בשווי( )לרבות הוצאות רכב וגילום מס(, הפקדה לקרן השתלמות ) 9.2.1

מעביד בגין פיצויי פיטורין כשהבסיס להפרשה זו יכול וינוע בין  8 1/3%הפקדה כוללת לביטוח פנסיוני )

עובד תגמולים( לרבות נשיאת החברה בעלות שווי  5%מעביד תגמולים,  5%מהשכר,  150% –100%

החזקת טלפון/טלפון סלולארי, דמי חבר  ,14-ו 13ההפרשות כאמור מעל התקרה המוכרת לצרכי מס, משכורת 

לאגודות ציבוריות, מנוי לעיתונים וספרות מקצועית, ביטוח אחריות מקצועית, בדיקות סקר תקופתיות, פוליסות 

ביטוח בריאות שיניים קבוצתית לעובדי קבוצת איילון, פוליסת ריסק קבוצתית לבכירים בקבוצת איילון, פוליסת 

ית לעובדים בקבוצת איילון, חופשה שנתית מעבר לימי החופשה על פי חוק, פדיון אובדן כושר עבודה קבוצת

 חופשה שנתית, ביטוח בריאות וכו'. 

נושא משרה יכול ויהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שיוציא במסגרת תפקידיו, לרבות בגין נסיעות ושהייה  9.2.2

 בחו"ל.
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ויכול שיבחנו מעת לעת על ידי ועדת התגמול ויעודכנו תנאים אלו יהיו כמקובל בחברה במועד אישור המדיניות,  9.2.3

 בהתאם.

הדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת מנכ"ל החברה וועדת התגמול( יהיה רשאי לאשר רכיבי תגמול קבועים שאינם מזכים  9.3

רבות בהפרשות סוציאליות/פנסיוניות, כגון מענקי שימור, התמדה וכדומה. רכיבים אלה ייכללו כחלק מהרכיב הקבוע )ל

 לעניין התקרה המפורטת לעיל(.

 

 :מענק חתימה

משכורות ברוטו/דמי ניהול  3לדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת מנכ"ל החברה וועדת התגמול( תהיה הסמכות לאשר עד  9.4

 חודשיים כמענק חתימה לנושא משרה חדש בחברה.

 

 :רכיב משתנה

  -רכיב מבוסס מדידה  9.5

. לא 1תנאי סף מצטברים לתשלום המענק השנתי, שיבחנו בתום כל שנה קלנדרית בגינה משולם המענק:  9.5.1

ישולם מענק בשנה בה לא עמדה החברה )בסופה של אותה שנה( בדרישות ההון הרגולטוריות של החברה 

לבעלי המניות(  . תנאי לתשלום מענק הוא קיומו של רווח כולל )המיוחס2ו/או של החברות הנשלטות על ידה; 

חיובי )בנטרול רווחים שינבעו משערוך סעיף רכוש קבוע( בדוח הכספי השנתי המאוחד של החברה, לאחר 

 תשלום המענק השנתי, בשנה בגינה משולם המענק.

תקרת המענק השנתי בגין שנה קלנדרית: סך המענק השנתי שיכול ויוענק לכל אחד מבין נושאי המשרה,  9.5.2

להלן(  9.6כ"ל החברה, לא יעלה )יחד עם תוספת המענק החד פעמית המפורטת בסעיף שאינו דירקטור או מנ

 מעלות הרכיב הקבוע של אותו נושא משרה בשנה קלנדרית בגינה משולם המענק.  40%על שיעור של 

פרמטרים לקביעת המענק השנתי: הפרמטרים הכמותיים שיחולו לגבי נושאי המשרה יהיו פרמטרים שלקוחים  9.5.3

ים שנקבעו לגבי המנכ"ל, תוך התאמת משקלם והציון שיוענק, במידת הצורך, לתפקידו ולתחומי מהפרמטר

 אחריותו של כל נושא משרה. 

 

  -רכיב מבוסס שיקול דעת  9.6

הדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת מנכ"ל החברה וועדת התגמול( רשאי להחליט על תוספת מענק חד פעמית, לרבות בגין 

מתקרת  20% –פעילות חד פעמית ו/או בגין מאמצים ניכרים מצד נושא המשרה בחברה, של לא יותר מסכום השווה ל 

 ( בשנה קלנדרית. המענק השנתי לכל נושא משרה )שאינו דירקטור או מנכ"ל החברה

 

 :הודעה מוקדמת ותנאי פרישה

נושא משרה )שאינו דירקטור או מנכ"ל החברה( יכול שיהיה זכאי, בכפוף לאישור פרטני של הדירקטוריון )לאחר קבלת  9.7

המלצת מנכ"ל החברה וועדת התגמול( במקרה של פיטורים, פרישה לגמלאות ו/או התפטרות )למעט פיטורין בנסיבות 

מהמשכורת החודשית האחרונה לכל שנת עבודה בחברה או לסך  100%אות לפיצויי פיטורים( לפיצויים בגובה השוללות זכ

הכספים שנצברו לטובתו בקופה, הגבוה מביניהם. בכפוף לאישור פרטני של הדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת מנכ"ל 

שנים  3לנושא משרה בעל וותק של  150%ד החברה וועדת התגמול(, ניתן יהיה להעניק פיצויים בשיעור מוגדל של ע

 לפחות בקבוצת איילון. 

חודשים. החברה, בכפוף לאישור פרטני של הדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת  6תקופת הודעה מוקדמת לא תעלה על  9.8

מנכ"ל החברה וועדת התגמול(, תהיה רשאית לדרוש מנושא המשרה להמשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה 

ו לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת. יובהר כי נושא המשרה יהיה זכאי למלוא תנאי הכהונה המוקדמת א

 המגיעים לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת.
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החברה, בכפוף לאישור פרטני של הדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת מנכ"ל החברה וועדת התגמול(, תהא רשאית לקבוע  9.9

חודשים. החברה  6שנים לפחות בקבוצת איילון( תקופת הסתגלות אשר לא תעלה על  3לנושא המשרה )בעלי וותק של 

תהיה רשאית לקבוע כי במהלך תקופת ההסתגלות נושא המשרה יהיה זכאי להטבות ו/או תנאים הנלווים, כולם או חלקם, 

 לפי שיקול דעת הדירקטוריון, למעט זכאות למענקים ו/או להפרשות סוציאליות/פנסיוניות. 

ובהר, כי עצם אישורה של מדיניות תגמול עקרונית זו, אינו מהווה התחייבות של החברה לתשלום מענק הסתגלות, וכי מ 9.10

 הענקת כל תגמול כאמור תיעשה לאחר החלטה של האורגנים הרלבנטיים בחברה בדבר עצם מתן התגמול. 

האישיים שלהם כוללים התייחסות לנושאי המשרה המכהנים בחברה במועד אישור המדיניות אשר הסכמי ההעסקה  9.11

 לגביהם, לא תשתנה תקופה זו ביחס לקבוע בהסכמי ההעסקה שלהם. -לתקופת הודעה מוקדמת ו/או תקופת הסתגלות 

 

 השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה .10

ושולמו על בסיס נושא משרה יידרש לשלם חזרה לחברה תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו, במידה  10.1

שנים עוקבות למועד  3נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה שיפורסמו בתקופה של 

 פרסום הדוח על בסיסו שולם התגמול.

גובה התשלומים העודפים יקבע על פי ההפרש בין הסכום שקיבל נושא המשרה לבין הסכום שהיה מתקבל לפי הנתונים  10.2

 תוקנים אשר הוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה.הכספיים המ

 

 תנאים נוספים לעניין המענקים  .11

הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפחית את סכום המענקים לו יהיה זכאי נושא משרה בחברה, בהתקיים  11.1

 נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתה כאמור.

וועדת התגמול( רשאי לאשר, תשלום מענק חלקי, לנושא משרה אשר הדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת מנכ"ל החברה  11.2

הפסיק לכהן בתפקידו בחברה, בהתאם לחלק היחסי בשנה בה הועסק נושא המשרה בחברה וזאת כל עוד נושא המשרה 

 לא פוטר מחמת סיבה שיש בה כדי לשלול את זכותו לפיצויי פיטורים. 

 כלשהן, והם לא יחשבו חלק מהשכר לצורך חישוב פיצויי פיטורין.בגין המענקים לא ישולמו זכויות סוציאליות  11.3

הפרמטרים לקביעת המענק השנתי ייקבעו  -ככל שמדובר בנושאי משרה שהינם בתפקיד מנכ"ל או שהינם בעלי שליטה  11.4

יותר בכל מקרה לא לתקופה של  -מראש, ויהיו בתוקף כל עוד לא שונו בהחלטה של האסיפה הכללית )ולגבי בעלי שליטה 

 שנים(. 3 -מ

לצורך אישור מתן מענקים, יינתן משקל גם לרמת עמידתו של נושא המשרה בהוראות הדין ובנהלי החברה וברמת שיתוף  11.5

 הפעולה שלו עם תכנית האכיפה הפנימית.

 

 אופציות ותגמול הוני אחר  .12

המלצת מנכ"ל החברה וועדת החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לאישור פרטני של הדירקטוריון )לאחר קבלת  12.1

התגמול( להעניק לנושאי המשרה בה מניות חסומות, יחידות מניה חסומות, אופציות למניות רגילות וכל סוג אחר של 

 תשלום מבוסס מניות, בהתאם לתוכניות התגמול ההוני שתאומצנה מעת לעת )ככל שתאומצנה( ובכפוף לכל חוק רלוונטי.

 וני תהיה בהתאם להגדרות בתוכניות שיאושרו על ידי החברה מעת לעת.זכאות נושאי המשרה לתגמול הה 12.2

שנים  3התקופה הנדרשת עד להבשלה מלאה של תגמול הוני שיוענק לנושא משרה בחברה, לא תפחת מתקופה של  12.3

 ממועד הענקת התגמול ההוני.

ימי  30 -מניית החברה ב מחיר המימוש לכל כתב אופציה שיוקצה לנושא המשרה לא יפחת מממוצע מחיר הסגירה של 12.4

 המסחר האחרונים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ עובר למועד אישור ההקצאה על ידי ועדת התגמול.
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הדירקטוריון )לאחר קבלת המלצת מנכ"ל החברה וועדת התגמול( יקבע תקרה לשווי ההטבה השנתית, במועד ההענקה,  12.5

תגמול השנתית של נושא המשרה. החברה תהיה רשאית להעניק מעלות ה 45%ביחס לכל נושא משרה שלא יעלה על 

 תגמול הוני מבוסס מניות בעל תנאים המגבילים את שווי ההטבה בגינו במועד המימוש. 

התקרה לשווי ההטבה של תגמול הוני )המסולק במניות החברה( לנושאי המשרה תקבע במונחים שנתיים )דהיינו, הסכום  12.6

י של סך התגמול ההוני שיוענק במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול המתקבל מחלוקת השווי הכלכל

 ההוני(.

במסגרת תוכניות התגמול ההוני בחברה כפי וככל שתאומצנה מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים, הדירקטוריון )לאחר  12.7

רכיב המשתנה ההוני, כגון תקופת קבלת המלצת מנכ"ל החברה וועדת התגמול( רשאי לקבוע הוראות נוספות בקשר עם ה

 ההבשלה והפקיעה, זכאות בעת סיום יחסי עבודה, האצת הבשלה והסדרים למימוש בנסיבות שונות.

 

 היחס בין רכיבים משתנים לרכיבים קבועים .13

 

 טווח היחס בין רכיבי התגמול הכולל של נושאי המשרה )ללא התחשבות במענקי חתימה( מפורט בטבלה להלן:

 

 טווח תפקיד

 תגמול משתנה תגמול קבוע

 45%-0% 100%-55% מנכ"ל

 0% 100% יו"ר הדירקטוריון

 45%-0% 100%-55% יתר נושאי המשרה

 

 

 שיפוי וביטוח לנושאי המשרה .14

נושאי המשרה יהיו זכאים להיכלל בהסדר ביטוח אחריות נושאי משרה שתרכוש החברה וכפוף לאישורים הנדרשים על פי  14.1

מיליון דולר ארה"ב ובפרמיה שנתית שלא תעלה על  50(. התקרה לכיסוי לא תעלה על Run Offדין )לרבות ביטוח מסוג 

 כל להשתנות בהתאם לקביעת האסיפה הכללית.אלפי דולר ארה"ב. התקרה והפרמיה שנתית המירבית תו 450

 נושאי המשרה יהיו זכאים לקבל כתבי שיפוי/כתבי פטור ושיפוי, בנוסח שיאושר מעת לעת על ידי האסיפה הכללית.  14.2

 



 

 
 
 
 

 'ב  פרק
 

  ח הדירקטוריון"דו
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  ט"עתש, 'באדר ב ט"י                                                                          ד"בס

  2019, במרס 26                                                                          

              

 דין וחשבון הדירקטוריון 

 2018 בדצמבר 31לדוחות התקופתיים ליום 

 

החברה דין וחשבון על מצב מתכבד להגיש לבעלי המניות של "( החברה"להלן )מ "בע אחזקותאיילון  ןרקטוריויד

  ."(שנת הדוח"להלן ) 2018ענייני החברה לשנת 

תקנות ניירות )" 1970 –ל "התש( דוחות תקופתיים ומידיים)ח הדירקטוריון נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך "דו

ומידע אחר שלדעת "( ח"תקופת הדו)" 2018וסוקר רק את השינויים העיקריים בפעילות החברה בשנת "( ערך

ניירות לתקנות  10 ההאמור בתקנ, ערךלתקנות ניירות  'ב10בהתאם לתקנה . ח"הדירקטוריון יש מקום לציינו בדו

לקבלת .ככל שמידע זה מתייחס למבטח, אינו חל ביחס למידע בדוח התקופתי של תאגיד שאיחד מבטחערך 

  .ח התקופתי כמקשה אחת"יש לקרוא את הדו, תמונה שלמה

 .ח"כל הנתונים הכספיים הם באלפי ש, למעט אם צוין אחרת במפורש

 

 התאגיד בעסקיאירועים והתפתחויות ,מגמות. 1

  בעסקי התאגיד התפתחויות   1.1  

 .לדוחות הכספיים 'ב38ראו באור , מ"לעניין מכירת מניות איילון בית השקעות בע 1.1.1

 .לדוחות הכספיים 23לעניין גיוס הון רובד שני ופדיון הון משני מורכב באיילון ביטוח ראו באור   1.1.2

מ לרכישת כל פעילותה בתחום עסקי "לעניין התקשרות איילון ביטוח בהסכם עם פסגות חברה לביטוח בע 1.1.3

 .לדוחות הכספיים 'ב4ראו באור , ביטוח החיים

 .לדוחות הכספיים' ב14ראו באור , החברה לעניין הנפקת מניות  1.1.4

 .לדוחות הכספיים( 'ג()1)'ב23ראו באור , של החברה( סדרה א) לעניין הנפקת אגרות חוב  1.1.5

 .לדוחות הכספיים (6)'ה36ראו באור , לעניין הנחתת הלוואת בעלים  1.1.6

 .לדוחות הכספיים 'ה8ראו באור  מקרקעין נכסילעניין רכישת   1.1.7

 .לדוחות הכספיים( 4)'ה36לעניין חלוקת כספי שיפוי מחברת ביטוח ראו באור  1.1.8

לדוחות ( 1)'ה36ראו באור ,בתפקידיו בקבוצה,מר לוי רחמני,לעניין סיום כהונתו של בעל השליטה בחברה  1.1.9

 .הכספיים

לדוח בדבר נתונים  'ו10סעיף מ ראו "איילון חברה לביטוח בעמ לחברהלעניין הנפקת כתב התחייבות   1.1.10

 .המיוחסים לחברה עצמה המאוחדים כספיים מתוך הדוחות הכספיים

 .לדוחות הכספיים 36לעניין אישור עסקאות עם צדדים קשורים ראו באור   1.1.11
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  כלכלית המאקרו בסביבה התפתחויות  1.2

 בארץ והביטחוני הפוליטי, הכלכלי המצבומ, ההון משווקי רבה במידה מושפעות ותוצאותיה החברה פעילות

 .מהשקעות הכנסותיה על משליכים אשר, ובעולם

  :טבלת השינויים במדדים העיקרייםלהלן     
 

 נתוני צמיחה 

2019 - 
צפי 
 עתידי
FMI 

 הסברים עיקריים לשינויים 2017 2018

 

 צמיחה גלובלית
3.4% 3.7% 3.8% 

ב לצד האטה בקצב "חלה האצה בקצב צמיחה בארה 2018בשנת 
בשווקים המתפתחים חלה . הצמיחה בשאר המדינות המפותחות

 הצמיחהשונות גדולה במגמת 
 

מדינות 
 מפותחות

1.9% 2.2% 2.4% 
הירידה בקצב הצמיחה במדינות המפותחות היא תוצאה של 

ב "ביפן ובקנדה למול האצה בצמיחה בארה, האטה באירופה
 ובאוסטרליה

 

מדינות 
 מתעוררות

4.5% 4.6% 4.7% 

 כאשר בכלכלות 2018במדינות המתעוררות היתה שונות גדולה ב 
של ברזיל ורוסיה חלה התאוששות כלכלית בעוד שבמדינות 

נרשמה האטה ( קוריאה וטיוואן, סין)האסייתיות הגדולות 
 שהושפעה  ממלחמת הסחר ומהירידה בסחר העולמי

 

 ב"ארה
2.3% 2.9% 2.2% 

במידה  2018המחזור כלכלי החיובי של השנים האחרונות הואץ ב 
ומהמשך  2017רבה כתוצאה מרפורמת המיסים שעברה בסוף 

שיפור באינדיקטורים הכלכליים ובראשם השיפור המתמשך 
 בשיעור האבטלה

 

 גוש האירו
1.6% 1.8% 2.4% 

חלה האטה משמעותית בקצב הצמיחה בכל מדינות הגוש  2018ב 
תוך הרעה ברוב האינדיקטורים הכלכליים . הגדולות

המשמעותיים וזאת כתוצאה מאירועים פוליטיים שליליים 
 (מלחמת הסחר, בחירות באיטליה, ברקזיט)

ח "תשואת האג 
 10)ב "בארה
סוף , שנים

 (תקופה
 

2.7% 2.4% 
הסביבה הכלכלית המשתפרת והירידה באבטלה הביאו לארבע 

העלאות של ריבית הפד במהלך השנה שהביאו לתנודתיות רבה 
ב "הצפי בשווקים הוא שמהלך העלאת הריבית בארה. בשווקים

 הגיע לסיומו 
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 הסברים עיקריים לשינויים 2015 2016 2017 2018  

מדדים  
      מקומיים

 4.3% (3.8%) 2.7% (3.0%) 35-א"ת 

המדדים המובילים ירדו אך רשמו ביצועי יתר לעומת 
 . העולם בעיקר על רקע עליות מניות הבנקים והגז

 2.0% (2.5%) 6.4% (2.3%) 120-א"ת 

 (5.4%) 17.3% 21.2% (3.0%) 90-א"ת 

א "ת 
EMS60 

(23.0%) (6.9%) 24.4% 21.2% 

 ל"מדדי חו 
    

 
 MECS 

dlroW (11.2%) 20.3% 7.5% (2.7%) 

הושפעו שערי המניות בעולם לשלילה בעיקר  2018בשנת 
החשש מכניסה , ב לסין"ממלחמת הסחר בין ארה

וכן ( בעיקר גרמניה)האטה באירופה , למיתון עולמי
 .מהעלאות הריבית ההדרגתיות של הפד

 (2.2%) 13.4% 25.1% (5.6%) ונס'דאו ג 

ק "נאסד 
100 (1.0%) 31.5% 5.9% (8.4%) 

 XAD (18.3%) 12.5% 6.9% 9.6% 

  EES 100 (12.5%) 7.6% 14.4% (4.9%) 

 CAC 40 (11.0%) 9.3% 4.9% 8.5% 

  SKKSS 
225 (12.1%) 19.1% 0.4% 9.1% 

  A A 
ES A (14.9%) 36.0% 0.4% (19.4%) 

 ח"מדדי אג 
    

 
ח "מדד אג 

 1.8% 2.1% 4.7% (1.5%) כללי

הסיבות . ח רשמו עליה בתשואות השנה"מדדי האג
, ב ובישראל"עליית ריבית בארה: המרכזיות לכך היו

 .ח הקונצרניות"ופתיחת מרווחי האשראי באג

ח "מדד אג 
קונצרני 

 צמוד
(0.8%) 6.2% 4.1% 0.8% 

ממשלתי  
 (0.2%) 0.7% 3.4% (1.4%) צמוד

 (0.1%) 0.1% 0.6% 0.4% גילון 

 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% מ"מק 

סביבה  
 נומינלית

       

 (1.0%) (0.2%) 0.4% 0.8% אינפלציה

ללא דיור ) 0.8%ב  2018מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 
(. 1%)מתחת ליעד התחתון של בנק ישראל ( 0.5%עלה ב 

 0.5%המדד הושפע השנה בעיקר מסעיף הדיור שתרם 
. 0.3%למדד וכן מסעיף הירקות ופירות שתרמו למדד 

הלבשה והנעלה המשיכו , מנגד סעיפי תחבורה ותקשורת
כל אחד  0.1%ידה של לרדת גם השנה ותרמו ליר

 . מהסעיפים במדד
ח שקל "שע 

 3.90  3.85  3.47  3.75  דולר/ 
לאחר  8.1%התחזק הדולר כנגד השקל ב  2018בשנת 

התחזקות הדולר כנגד . 11%-שנתיים בהן הוא נחלש בכ 
השקל נובעת מהתחזקותו בעולם וכן מצמצום העודף 

 . בחשבון השוטף

 

שיעור שינוי 
 0.3% (1.5%) (9.8%) 8.1% דולר

 

ריבית בנק 
 ישראל

0.25% 0.10% 0.10% 0.10% 
. 0.25%לרמה של  0.15%ריבית בנק ישראל עלתה ב 

הסיבה המרכזית להעלאת הריבית היא התבססות 
האינפלציה והציפיות לאינפלציה במשך מספר חודשים 

 .מעל היעד התחתון של בנק ישראל
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 התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי  .2

 המצב הכספי . 2.1

 :המאוחדיםמהדוחות על המצב הכספי להלן נתונים עיקריים   2.1.1

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 הסברים עיקריים לשינויים
 2018 2017 

כולל זכויות שאינן )סך הכל הון עצמי  
לדוחות ' ב14באור  ולעניין הנפקת מניות רא 544,120 656,905 (מקנות שליטה

 .הכספיים

התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי  
 *( 5,561,488  5,923,312 השקעה שאינם תלויי תשואה

 

 
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 

 *( 3,371,768  3,894,148 השקעה תלויי תשואה
עיקר הגידול נובע מרכישת פעילות ביטוח 

. 2018ביולי  1החל מיום , החיים של פסגות
לדוחות  4באור לפרטים נוספים ראו 

 .הכספיים
 

 539,805 560,130 התחייבויות פיננסיות

נובע  2017בדצמבר  31עיקר הגידול לעומת 
מיליון  69-מגיוס אגרות חוב בסך של כ

מהנפקת כתב התחייבות חדש בסך של ,ח"ש
מוקדם של  ח ומנגד פרעון''מליון ש 20 -כ

מליון  72 -כתבי התחייבויות בסך של כ
לדוחות  23לפרטים נוספים ראו באור .ח"ש

 . הכספיים
 *( 1,503,629  1,550,134 התחייבויות אחרות 

 
 

 11,520,810 12,584,629 סך הכל ההון וההתחייבויות
 

 
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 

 3,120,777 3,669,289 תשואה
הגידול נובע מרכישת פעילות ביטוח עיקר 

. 2018ביולי  1החל מיום , החיים של פסגות
לדוחות  4לפרטים נוספים ראו באור 

 .הכספיים
 

 3,151,964 3,400,768 השקעות פיננסיות אחרות
 

 
 2,449,152 2,695,392 נכסי ביטוח משנה

בעיקר בענפי , עיקר הגידול הינו בביטוח כללי
ובבריאות בענף תאונות ' צד ג, רכב חובה

לאור התפתחות חלקם  -אישיות זמן קצר 
 .של מבטחי משנה בתביעות

 
 *( 2,798,917 2,819,180 נכסים אחרים

הגידול כולל בין היתר עלות רכישת תיק 
לפרטים . 2018ביולי  1פסגות החל מיום 

 .לדוחות הכספיים 4באור  ונוספים רא

 
 11,520,810 12,584,629 סך הכל הנכסים

 

     
 מחדש סווג*(    
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 :המאוחדות  החברות להלן פרטים על השינויים בהון העצמי של החברה לרבות חלק המיעוט בהון של  2.1.2

 

 
 בדצמבר 31ליום 

2018 2017 2016 
 598,737 531,661 544,120 הון לתחילת התקופה

 (67,076) 12,459 11,672 כולל( הפסד)רווח 
בניכוי הוצאות )הון מניות הנפקת 
 -  -  95,038 (הנפקה

 6,075 יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת
  

 531,661 544,120 656,905 הון לסוף התקופה

    
העצמי הסתכם  ההון . ח ערך נקוב כל אחת"ש 1מניות בנות  18,197,800 –מ  החברה מורכבהון המניות של  

לעניין . 2017 בדצמבר 31ליום  ח"שאלפי  544,120ח לעומת סך של "אלפי ש 656,905לתאריך הדוח לסך של 

   . לדוחות הכספיים' ב14הנפקת מניות בתקופת הדוח ראו באור 

אלפי  549,170לבעלי המניות של החברה לעומת  ויוחס ח"שאלפי  655,862סך של , מתוך ההון ליום הדוח

  . 2017בדצמבר  31ליום  ח"ש
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 ודרישות הון של חברת הביטוח המאוחדתהון  2.1.3

 כללי –משטרי ההון החלים על חברת הביטוח המאוחדת   2.1.3.1      

וזאת  Solvency IIחל על חברת הביטוח המאוחדת משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  2016החל משנת 

 .זהו משטר ההון היחידי החל עליה כמפורט להלן 2018החל מחודש נובמבר . בנוסף למשטר ההון הקודם

 
פורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס  2017בחודש יוני 

Solvency II ( חוזר סולבנסי" -להלן)" .פירעון חדש לכונן משטר כושר נועדו  הוראות חוזר סולבנסי

 -להלן " )Solvency II"בהתבסס על הוראות דירקטיבה המכונה ,לחברות ביטוח בישראל

 .בכל המדינות החברות בו 2016שאומצה על ידי האיחוד האירופי ומיושמת החל מינואר , "(הדירקטיבה"

 :Solvency IIכלכלי מבוסס  פרעוןכושר  משטר   2.1.3.2

 חברת הביטוח המאוחדת שביצעה חישוב פי על( MCR)יחס כושר פירעון וסף הון  אודות נתונים להלן 

 :2017 בדצמבר 31 ליום

 

    
 ליום ליום

 

 
   

 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 

 
   

2017 2016 

 

 

   
בלתי מבוקר  מבוקר

 ובלתי סקור

 יחס כושר פירעון . א 

 :ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה      
 (ח"באלפי ש( )ECS)עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון הון     
 

1,361,446 1,279,139 

 (ח"באלפי ש(  )ECS)הון נדרש לכושר פירעון  
 

1,136,208 1,156,977 

 (ח"באלפי ש)עודף ליום הדוח   
 

225,238 122,162 

 (באחוזים)יחס כושר פירעון ליום הדוח  
 

120% 111% 

 
    

  
 :דרך בתקופת הפריסהעמידה באבני  

באלפי )הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה      
 (ח"ש

 

1,265,119 1,175,488 

 (ח"באלפי ש)הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה   
 

716,313 681,367 

 (ח"באלפי ש)עודף בתקופת הפריסה   
 

548,806 494,121 
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לקח בחשבון מחקרים אקטואריים שבוצעו לאחר  2017בדצמבר  31כושר פירעון כלכלי שחושב ליום יחס 

הכללת תוצאות מחקרים אלו לא . 2017בדצמבר  31מועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

 .הביאה לשינוי מהותי ביחס זה

 .לדוחות הכספיים 7ביאור בפירוט  ונוספים בדבר דרישות ההון רא לפרטים

 דיבידנד  2.1.4

 .השנה לא חילקה החברה דיבידנדבמהלך 
 

 הפעילות תוצאות   2.2

 דמי ביטוח      2.2.1 

 :חזור פרמיות הביטוח כולל דמיםמ על פרטים להלן

 
2018 2017 2016 10-12/2018 10-12/2017 

הסברים 
עיקריים 
 לשינויים

דמי ביטוח  
 (1) 61% 378,912 60% 407,799 68% 1,993,644 65% 1,960,611 63% 1,997,868 כללי

פרמיות  
ביטוח 
 חיים 

674,600 21% 616,716 21% 556,209 19% 173,452 26% 158,317 26% (2) 

פרמיות  
ביטוח 
 בריאות

483,846 15% 425,734 14% 381,395 13% 97,859 14% 83,100 13% (3) 

 100% 620,329 100% 679,110 100% 2,931,248 100% 3,003,061 100% 3,156,314 כ"סה 
 

  

מקבילה אשתקד נובע  תקופותוברבעון הרביעי השנה לעומת   הדוח בשנתהיקף דמי הביטוח ב הגידול :כללי ביטוח דמי .1

 .במסגרת טיוב התיק חובה רכב בענף קולקטיב פוליסת חידוש אי ומנגד, השונים בענפים מכירותגידול בהיקף המ מחד

 מגידול בעיקר נובע אשתקד מקבילות תקופות לעומתהשנה  רביעיה וברבעון הדוח בשנת הגידול: חיים ביטוח פרמיות  .2

ומרכישת  מהותית קולקטיב ריסקעדכון תעריפים בפוליסת מ, פרט וריסק מנהלים ביטוחי פוליסות של המכירות בהיקף

 .לדוחות הכספיים  'ב4 לעניין זה ראו באור, מ"פעילות עסקי ביטוח חיים מחברת פסגות ביטוח בע

 מגידול בעיקר נובע אשתקד מקבילות תקופות לעומתהשנה  רביעיה וברבעון הדוח בשנתהגידול  :בריאות ביטוח פרמיות .3

 .קולקטיבפוליסות הוצאות רפואיות פרט ו של המכירות בהיקף
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל  2.2.2

 :על הרווח הכולל להלן נתונים עיקריים מדוחות מאוחדים

 

 
שינוי  2017 2018

שינוי  10-12/2017 10-12/2018 2016 %-ב
   %-ב

 1 787,051 797,961 2,747,298 3 3,010,522 3,100,739 פרמיות שהורווחו ברוטו

רווחים מהשקעות נטו 
 -- 123,839 (155,325) 215,422 (71) 335,492 98,266 והכנסות מימון

, ניהולהכנסות מדמי 
 (7) 100,947 93,544 267,882 (6) 350,774 331,409 עמלות ואחרות

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

, ביטוח וחוזי השקעה
 ברוטו

2,381,737 3,033,618 (21) 2,321,564 419,150 883,625 (53) 

הוצאות שיווק , עמלות
והוצאות רכישה 

 אחרות
515,594 484,960 6 436,086 136,218 130,668 4 

הוצאות הנהלה וכלליות 
 2 70,251 71,543 225,027 (5) 255,962 244,040 ואחרות

 167 5,981 15,954 24,516 147 18,144 44,750 הוצאות מימון
חלק בהפסדי חברה 

מוחזקת המטופלת לפי 
 שיטת השווי המאזני

(9,847) (22,162) -- 0 (1,251) 5,225 -- 

לפני מסים ( הפסד)רווח 
 47 (5,438) (7,968) (21,973) -- (30,511) 74,832 על ההכנסה

( הפסד)רווח נקי 
 7,958 (172) (13,860) (23,609) -- (27,148) 42,689 מפעילויות נמשכות

הפסד מפעילות 
 -- -  -  (39,026) -- -  -  *(נטו , שהופסקה

 7,958 (172) (13,860) (62,635) -- (27,148) 42,689 (  הפסד)רווח נקי 
כולל ( הפסד)כ רווח"סה

נטו מפעילויות , אחר
 נמשכות

(31,017) 39,607 -- (4,479) (22,888) 16,122 -- 

, כ רווח כולל אחר"סה
נטו מפעילות 
 *(שהופסקה 

 -  - -- 38  -  - -- 

( הפסד)כ רווח "סה
 -- 15,950 (36,748) (67,076) (6) 12,459 11,672 כולל 

 2.3% 1.9% תשואה על ההון 
 

-11.9% 
   

 .לדוחות הכספיים 38באור  ורא,לעניין פעילות מופסקת*(         
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  (:ח"באלפי ש)הכולל ( הפסד)להלן התפלגות הרווח   
 

 
( הפסד)רווח 

כולל מתחומי 
 :הפעילות

שינוי  2017 2018
שינוי  10-12/2017 10-12/2018 2016 %-ב

 %-ב
הסברים 

עיקריים 
  לשינויים

ביטוח חיים  
וחיסכון ארוך 

 טווח
(4,720) (22,295) (79) (4,116) (27,013) 9,883 -- 

 

חלק החברה  
בהפסדי חברה 

המטופלת 
בשיטת השווי 

 נטו, המאזני

(9,847) (22,162) (56) (42,081) 9,702 (2,954) -- 
 

כ ביטוח "סה 
חיים וחיסכון 

 ארוך טווח
ראו סעיף  -- 6,929 (17,311) (46,197) (67) (44,457) (14,567)

2.2.3 

ראו סעיף  -- 3,975 (7,609) (21,863) -- (8,162) 12,112 ביטוח בריאות 
2.2.4 

ראו סעיף  -- 799 (2,448) 15,686 (41) 85,676 50,619 ביטוח כללי 
2.2.5 

( הפסד)רווח  
כולל מתחומי 

 פעילות
48,164 33,057 46 (52,374) (27,368) 11,703 -- 

, הפסד כולל  
שאינו מיוחס 

לתחומי 
, אחר, פעילות

התאמות 
 וקיזוזים

ראו סעיף  -- 7,531 (15,261) (18,952) 478 (3,501) (20,253)
2.2.6 

כ רווח "סה 
כולל ( הפסד)

 29,556 27,911 לפני מס
(6) (71,326) 

(42,629) 19,234 
-- 

מיסים על   
ההכנסה 

 (מסהטבת )
16,239 17,097 (5) (4,250) (5,881) 3,284 -- 

כ רווח "סה  
, כולל( הפסד)

 נטו
11,672 12,459 (6) (67,076) (36,748) 15,950 -- 

 

          
 

 

 

 

 

  



 ח הדירקטוריון"דו  

 

 

2-10 
 

 

 

 ניתוח תחום פעילות ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך  2.2.3

 י"בפעילות הפנסיה והגמל המנוהלת ע איילון ביטוחואת חלק  ביטוחי החיים פיהתחום כולל את ענ 

 .חברה כלולה  

 :להלן עיקרי תוצאות תחום פעילות ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך

 

 
-שינוי ב 2017 2018

-שינוי ב 10-12/2017 10-12/2018 2016 %
% 

פרמיות שהורווחו  
 10 158,317 173,452 556,209 9 616,716 674,600 ברוטו

 (הפסד)סך כל הרווח  
 -- 6,929 (17,311) (46,197) (67) (44,457) (14,567) הכולל לפני מס

 
  :לטווח ארוךתוצאות תחום פעילות ביטוח חיים וחסכון  הרכבלהלן                

  

          
כולל ( הפסד)הרכב רווח 
שינוי  2017 2018 :לפני מס

שינוי  10-12/2017 10-12/2018 2016 %-ב
 %-ב

הסברים 
עיקריים 
 לשינויים

 (1) -- 830 (16,060) (4,115) (82) (25,726) (4,720) ביטוח חיים 

פעילות )גמל ופנסיה  
 (2) -- -  -  (42,082) -- -  -  ( *(מופסקת

במסגרת )גמל ופנסיה  
, פעילות חברה כלולה

 (2017לינואר  1-החל מה
(9,847) (18,731) (47)  - (1,251) 6,099 -- (2) 

כולל לפני ( הפסד)רווח  
 -- 6,929 (17,311) (46,197) (67) (44,457) (14,567) מס

 
 .לדוחות הכספיים 38ראו באור , לעניין פעילות מופסקת*(  

 :להלן פרטים בדבר שיעורי התשואות בחברה בפוליסות משתתפות ברווחים                       

 

 10-12/2017 10-12/2018 2016 2017 2018 'קרן י

תשואה נומינלית לפני  
 2.4% (4.7%) 3.1% 6.8% (0.8%) תשלום דמי ניהול

תשואה נומינלית לאחר  
 1.9% (4.1%) 2.0% 5.3% (1.0%) תשלום דמי ניהול

תשואה ריאלית לפני  
 2.7% (4.6%) 3.4% 6.5% (2.0%) תשלום דמי ניהול

תשואה ריאלית לאחר  
 2.3% (4.1%) 2.3% 5.1% (2.3%) תשלום דמי ניהול
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 :להלן הסברים עיקריים להתפתחות התוצאות      

 

 : ביטוח חיים .1

      במרווח  עם הרעה החיתומיותבתוצאות  שיפורבשנת הדוח לעומת אשתקד נובע מ בהפסד הקיטון

  .הפיננסי      

   ופוליסות פרט ריסק פוליסותשל  ברווחיות שיפורבשנת הדוח נובע בעיקר מ החיתומיתברווחיות  השיפור

 .השונים בכסוייםהתביעות  בהתפתחות קיטון לאור חסכון מרכיב הכוללות      

     חל גידול בעתודה לגמלאות בתשלום לאור גידול בכמות  בשנה קודמת וברבעון מקביל אשתקד, כן כמו

  מימוש שיעורגידול בהנחת  לאורח "יליון שמ 5-של כ בסךבעתודה שלא בתשלום  וגידול, הגמלא מקבלי    

 .'ה(1)'ה35באור  ולפרטים נוספים רא, גמלא     

מיליון  35.4ח לעומת "מיליון ש 24.1 -סך המרווח הפיננסי בביטוח חיים הסתכם בשנת הדוח לסך של כ

 .ח אשתקד"ש

      דמי  גבייתת הדוח והשפיעו הן על ובתשואות שנרשמו בתקופ ירידהמההרעה במרווח הפיננסי נובעת 

 .הנוסטרוהמשתנים בתיק המשתתף ברווחים והן על ההכנסות בתיק  הניהול      

 המשתתפות הפוליסות בתיק שהתקבלה השלילית התשואה עקב, משתנים ניהול דמי נגבו לא הדוח שנתב

                הפוליסות לבעלי תושג לא עוד כל משתנים ניהול דמי לגבות זכאית תהיה לא החברה. ברווחים   

 .חיובית מצטברת תשואה ברווחים המשתתפות   

   דמי הניהול אשר לא יגבו בשל תשואה שלילית עד להשגת תשואה  אומדן, 2018 דצמברב 31ליום  נכון

     לפרטים )למועד פרסום הדוח השיגה החברה תשואה חיובית  נכון. ח"מיליון ש 5.1הינו בסך , חיובית     

 (.לדוחות הכספיים 'ג39 באורלהלן ו 5.3.3פסקה  ונוספים רא     

, מהרעה במרווח הפיננסי, לעומת רבעון מקביל אשתקד נובע כאמורבהפסד ברבעון הרביעי השנה  הגידול

 .מנגד חל שיפור בתוצאות החיתומיות    

    מימוש שיעורבהנחת  מעדכון השיפור בתוצאות החיתומיות ברבעון הרביעי השנה נבע בעיקר כתוצאה

 .ברבעון מקביל אשתקד כאמור לעיל גמלא      

      ותמקביל בתקופותגם  כמו השנה רביעיה וברבעוןהדוח  תקופתב הושפעולציין כי תוצאות המגזר  יש

דוחות ל' ה(1)'ה35באור  ולפרטים נוספים רא)שיעור ריבית חסרת הסיכון לאורך העקום  מעדכוןאשתקד       

 .ועל ההפרשות לגמלא LAT-ל ההפרשות חישוביעל  השליך אשר, (הכספיים     

  שנתשל ההתחייבויות הביטוחיות ב קטנהשיעור ריבית חסרת הסיכון כאמור היתה ה עדכוןההשפעה של 

            . ח"ש מיליון 0.1-בסך של כ אשתקד ההתחייבויות הגדלת לעומתח "ש יליוןמ 2.5-כ של בסךהדוח    

      קיטוןח לעומת "מיליון ש 1-הביטוחיות בסך של כ בהתחייבויות קיטון נרשם השנה רביעיברבעון ה   

 .ח"שמיליון  4.6-הביטוחיות ברבעון מקביל אשתקד בסך של כ בהתחייבויות   

 (:2017לינואר  1-החל מה, במסגרת פעילות חברה כלולה)ופנסיה  גמל .2

מ "בע ופנסיה גמל דש מיטב עם איילון ביטוח של והפנסיה הגמל פעילות מוזגה 2017 בינואר 1 מיום החל

 .איילון ביטוח ידי על 20% של בשיעור מוחזקת אשר, "(דש מיטב: "להלן)
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איילון , נכדהאת פעילות הפנסיה והגמל באמצעות חברה  איילון ביטוחניהלה  2016בדצמבר  31עד ליום 

 . כפעילות מופסקת 2016בהתאם לכך הוצגה פעילות זו בשנת . מ"פנסיה וגמל בע

בהתבסס על עבודת , מיטב דשב השקעהה ה שלהפחת איילון ביטוחרשמה , בשנת הדוח כמו גם אשתקד

 . ח בהתאמה"מיליון ש 21-ך של כח ובס"ש ליוןימ 6.8-כבסך של , מעריך שווי חיצוני מוסמך

 להסכם בהתאם שנרשמו עמלות מהחזרי הן השנה והן אשתקד הכלולה החברה תוצאותהושפעו  בנוסף

 .לדוחות הכספיים 7לפרטים נוספים ראו באור .המיזוג
 

   : ניתוח ענפי הפעילות בביטוח בריאות 2.2.4 

  :בריאותפעילות ביטוח  תחוםעיקרי תוצאות  להלן    

 
שינוי  2017 2018

-שינוי ב 10-12/2017 10-12/2018 2016 %-ב
% 

 10 110,398 121,479 341,891 13 422,902 476,972 פרמיות שהורווחו ברוטו  

כולל ( הפסד)סך כל רווח   
 -- 3,975 (7,609) (21,863) -- (8,163) 12,112 לפני מס

       
     

הרכב הפרמיות והרווח לפי 
שינוי  2017 2018 :ענפי ביטוח

-שינוי ב 10-12/2017 10-12/2018 2016 %-ב
% 

הסברים 
עיקריים 
 לשינויים

 סיעודי פרט וקבוצתי 
        

 37 6,330 8,700 27,781 38 24,969 34,406 פרמיות שהורווחו ברוטו 
 

כולל ( הפסד)סך כל רווח  
 (1) -- 1,210 (4,478) (3,890) -- 195 (5,762) לפני מס

 אחר זמן ארוך 
        

 12 53,788 60,124 167,187 18 196,881 231,626 פרמיות שהורווחו ברוטו 
 

כולל ( הפסד)סך כל רווח  
 (2) 532 655 4,140 (17,923) -- (23,361) 20,954 לפני מס

 אחר זמן קצר 
        

 (3) 5 50,280 52,655 146,923 5 201,052 210,940 פרמיות שהורווחו ברוטו 

כולל ( הפסד)סך כל רווח  
 (3) -- 2,110 (7,271) (51) -- 15,003 (3,079) לפני מס

            

 :להלן הסברים עיקריים להתפתחות התוצאות

 במרווח הרעה עם החיתומיות בתוצאות משיפור נובע הדוח בתקופת לרווח אשתקד מהפסד המעבר

 .הפיננסי

 .פיננסית והן, חיתומית הן בתוצאות הרעה חלה אשתקד מקביל רבעון לעומת הרביעי ברבעון

  מירידה בתשואות בשוק  הן כתוצאה נובעת, בשנת הדוח וברבעון הרביעי השנהבמרווח הפיננסי  ההרעה      

 והן לאור עליית שער החליפין  בתקופות הדוח לעומת תשואות חיוביות בתקופות מקבילות אשתקד ההון      

     אשר השפיעה בעיקר על יתרות זכות , (אשתקד 9.8%לעומת ירידה של ) 8.1%של הדולר בשיעור של       

 .קצר זמן אישיות תאונות בענף ופיקדונות מבטחי משנה צמודי דולר      
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 :לפי ענפים החיתומילהתפתחות הרווח  הסברים להלן

 : סיעוד פרט וקבוצתי .1

, הדוח נובע בעיקר ממעבר של מבוטחים מפוליסות קולקטיביותהגידול בפרמיות שהורווחו בתקופת 

הדוח  בשנת.לפוליסות פרט לאור סיום רכיב הסיעוד בפוליסות הקבוצתיות בהוראת המפקחת על הביטוח

 מגידולכתוצאה , בפוליסות הפרט החיתומיותהרעה בתוצאות  מהוברבעון הרביעי השנה נרש

אלו  פוליסות חידוש מאי כתוצאהבפוליסות הקולקטיביות חל שיפור  מנגד הביטוחיותבהתחייבויות 

 הסיעוד פוליסות בתוצאות הרעה נרשמה השנה הרביעי ברבעון.  אשתקד הפסדיותאשר היו  2017 בשנת

מקביל  ברבעון הביטוחיות בהתחייבויות מקיטון בעיקרנובעת  ההרעה .אשתקד מקביל רבעון לעומת

 עבור, העקום לאורך סיכון חסרת ריבית בשיעורי עלייהבעקבות  LAT -ב מהקיטון כתוצאהאשתקד 

 .ארוךמ "מח

מהשינויים  הביטוחיות ההתחייבויות הושפעוהדוח כמו גם בתקופה מקבילה אשתקד  בשנת, כן כמו

 ההנחותבתקופת הדוח עודכנו .מ ארוך"מחבשיעורי ריבית חסרת סיכון לאורך העקום עבור 

 ולפרטים נוספים רא. סיעוד מבוטחי בגין( LAT) העתודות נאותות לחישוב המשמשות האקטואריות

 .לדוחות הכספיים' ה(1)'ה35באור 

מבוטחי סיעוד קוזזה במלואה כנגד השפעת  שלההנחות האקטואריות כאמור  עדכון השפעת, הדוח בשנת

 -בהפרשה ל לא חל שינוי מהותיברבעון הרביעי אשתקד ו קודמת בשנה. שינוי הריבית לאורך העקום

LAT. 

 : אחר זמן ארוך .2

 מחלות, והשתלות ניתוחים, רפואיות הוצאות, ארוך לזמן אישיות תאונות ענפי של תוצאות כולל הסעיף

 .שיניים וביטוח קשות

הגידול בפרמיות בתקופת הדוח נובע בעיקרו מגידול בהיקף המכירות של פוליסות הוצאות רפואיות פרט 

 .וקולקטיב

 תקופות לעומתהשנה  רביעיה וברבעון הדוח בתקופתשל פוליסות זמן ארוך  החיתומית ברווחיות השיפור

תביעות בכיסויי אובדן  בהתפתחות שיפור עקבהקולקטיביות  מהפוליסות בעיקרנובע  אשתקד מקבילות

התפתחות כתוצאה משיפור ב, הן משיפור הרווח בפוליסות הפרטו תאונות אישיות ותרופות, כושר

 .כיסויי תאונות אישיות לזמן ארוך תביעות בגין

  :קצר זמן אחר .3

 .ל"לחו ונסיעות זרים עובדים, קצר לזמן אישיות תאונות ענפי של תוצאות כולל הסעיף

מענף  נובעאשתקד וברבעון הרביעי לעומת תקופות מקבילות  הדוח שנתבהכולל  ברווח קיטוןה עיקר

בגין שנות נזק שנרשמה אשתקד התפתחות תביעות לטובה  לאור, בין היתר, קצר לזמן אישיות תאונות

 .זרים עובדים ענף ברווחיות קיטוןכן חל  כמו .קודמות
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 :ניתוח ענפי פעילות ביטוח כללי  2.2.5

 אחר ביטוחי חבויות וביטוח כללי , רכב רכוש, תחום ביטוח כללי כולל את ענפי ביטוח רכב חובה

 . "(אחר" –להלן , פעילות שאינה בתחום הרכב או חבויות)

     :יפעילות ביטוח כלל תחוםעיקרי תוצאות  להלן

 
 %-שינוי ב 10-12/2017 10-12/2018 2016 %-שינוי ב 2017 2018

פרמיות  
שהורווחו 

 ברוטו
1,949,167 1,970,904 (1) 1,849,198 503,030 518,336 (3) 

סך כל רווח  
כולל ( הפסד)

 לפני מס
50,619 85,676 (41) 15,686 (2,448) 800 -- 

           

על , לתקופת הדוח הכללי הביטוח בפעילותמסים  לפני הכוללהפרמיות שהורווחו והרווח , ברוטו הפרמיות הרכב 

 :הינו כדלקמן, לולים בביטוח הכלליפי ענפי הביטוח הכ

 

 ענף פעילות
שינוי  2017 2018

שינוי  10-12/2017 10-12/2018 2016 %-ב
 %-ב

הסברים 
עיקריים 
 פרמיות ברוטו  לשינויים

 10 *( 82,836  91,297 476,278 (9) *( 480,043  438,406 רכב חובה 
 

 (1) *( 121,864  120,657 768,162 2 *( 645,243  658,732 רכב רכוש 
 

 17 94,056 110,340 383,962 12 445,884 497,282 חבויות 
 

 7 80,156 85,505 365,242 4 389,441 403,448 אחר 
 

כ "סה 
ביטוח 

 כללי
1,997,868 1,960,611 2 1,993,644 407,799 378,912 8 

 

 
 

 פרמיות שהורווחו ברוטו
 

 (10) 124,775 112,039 437,291 (8) 474,743 434,577 רכב חובה 
 

 (10) 185,468 167,299 680,213 (6) 699,429 655,749 רכב רכוש 
 

 11 110,133 122,179 370,672 11 417,635 464,041 חבויות 
 

 4 97,959 101,514 361,022 4 379,097 394,800 אחר 
 

כ "סה 
ביטוח 

 כללי
1,949,167 1,970,904 (1) 1,849,198 503,030 518,336 (3) 

 

 
 

 כולל לפני מסים( הפסד)רווח 
 

 (1) 113 (6,938) (14,809) 34,937 (32) 14,103 9,564 רכב חובה 

 (2) (69) 15,892 4,940 (42,817) (18) 31,910 26,075 רכב רכוש 

 (3) -- (8,586) 6,267 (6,631) (80) 12,107 2,480 חבויות 

 (4) 168 431 1,154 30,197 (55) 27,556 12,500 אחר 

כ "סה 
ביטוח 

 כללי
50,619 85,676 (41) 15,686 (2,448) 799 -- 
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   Combined Ratio ("CR")-ו Loss Ratio ("LR") -להלן נתונים בדבר מדדי רווחיות חיתומית 

  :בענפי הרכוש

Loss Ratio מוגדר כיחס שבין התשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח לבין הפרמיות שהורווחו. 

Combined Ratio  עמלות ועלויות , מוגדר כיחס שבין התשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 .רכישה בניכוי הכנסות מעמלות ביטוח משנה והוצאות הנהלה וכלליות לבין הפרמיות שהורווחו

 

2018 2017 2016 10-12/2018 10-12/2017 

 ענף רכב רכוש  

      olaa Sssol 7%; 7%; %>> %>; 7%; ברוטו 

 olaa Sssol 8%; 7%; %>> %>; 7%; שייר 

 Cltao dW Sssol 9%= %:= %>70 %>= %;= ברוטו 

 Cltao dW Sssol 9%= %;= %>70 %>= %>= שייר 

 ( ללא רכב)ענפי הרכוש  

      olaa Sssol 97% 6%: 87% %>9 98% ברוטו 

 olaa Sssol 99% 77% %:7 89% %>7 שייר 

 Cltao dW Sssol 7%> %:= 6%; %>> %:> ברוטו 

 Cltao dW Sssol 70 0%= 9%> 7%= 6%= שייר<% 

 
         

  



 ח הדירקטוריון"דו  

 

 

2-16 
 

 :תוצאותהתפתחות הלעיקריים הסברים  להלן         

 .אשתקד ותמקביל ותהשנה לעומת תקופ רביעיה וברבעוןהדוח שנת ב קיטוןחל  הפיננסי ברווח

 : בתקופת הדוח וברבעון הרביעי השנה נובע ממספר גורמים הקיטון

 רבשע יםמהשינויקיטון בהכנסות מהשקעות בתקופת הדוח לאור הירידה בתשואות השוק הן כתוצאה  

בגין יתרות זכות ופיקדונות מבטחי  בעיקר ,החליפין של הדולר אשר השפיע על גידול בהוצאות המימון

 ירידהבה חלה , שנה קודמת לעומת, 8.1%בשיעור של  בשער עליהחלה בתקופת הדוח . דולר צמודימשנה 

 .9.8% של

-ו הדוח בתקופת 1.2% של חיובי מדד שיעור לאור, ההצמדה מרכיב בגין התביעות בהתפתחות גידול 

 .ברבעון מקביל אשתקד 0.1%-ו בשנה קודמת 0.3% של חיובי מדד לעומת, השנה רביעיברבעון ה 0.1%

, 2017בדצמבר  31-נכון ל 1.7%כתוצאה מעדכון שיעור ריבית ההיוון בשנת הדוח משיעור שנתי ריאלי של  

ח "ש מיליון 10.6 -בכנטו בביטוח כללי  הביטוחיותגדלו ההתחייבויות , 2018בדצמבר  31ליום  1.45%-ל

ההתחייבויות וכתוצאה גדלו  1.7%-ל 1.8%-אשתקד עודכן שיעור ריבית ההיוון מ. הדוח בתקופת

  .לדוחות הכספיים 'ב(6()2)'ה35לפרטים נוספים ראו באור . ח"מיליון ש 3 -הביטוחיות בביטוח כללי בכ

 התחייבויותגם בתקופות מקבילות אשתקד הושפעו ה כמוהשנה  רביעיבתקופת הדוח וברבעון ה מנגד 

בהפרשות  קיטוןמכך חל כתוצאה . בשיעורי ריבית חסרת סיכון לאורך העקום שינוייםמה הביטוחיות

 יליוןמ 7.2-סך של כרביעי בה ברבעוןוח "ש מיליון 10.9 -הדוח בסך של כ בתקופת רכוש ולענפי' ג צד לענף

 בהתאמהח "ש מיליון 6 -וח "ש מיליון 14.9 -כ שלבסך  הביטוחיותההתחייבויות  גדלתה לעומתח "ש

 .הכספיים לדוחות' א(6()2)'ה35 באור ראולפרטים נוספים  .אשתקד מקבילות בתקופות

 :להלן הסברים להתפתחות הרווח החיתומי לפי ענפים

  : רכב חובה .1

בשנת הדוח  החיתומיח ברווח "ש מיליון 26 -כ של שיפור חל, לעיל כאמור הפיננסי ברווח קיטוןה בנטרול

 .אשתקד מקביל רבעון לעומת הנוכחי ברבעוןח "ש מיליון 8 -כ של שיפורו, שנה קודמתלביחס 

 :                                        כדלקמן פעמיים חד מאירועים הושפעו ואשתקד ת הדוחשנב התוצאות

איילון  קיבלהלפיו , בתביעה נגזרת פשרה להסדר בהתאם פעמית חד הכנסה איילון ביטוח רשמה אשתקד

 לפרטים. ח"ש מיליון 3.1-כ של בסך הוצאות בניכוי השליטה מבעלח "ש מיליון 18-כ  שלסך  ביטוח

 .הכספיים לדוחות' ג37 באור ראו נוספים

בעתודה  מגידול נובע לעומת תקופות מקבילות אשתקד שיפור ברווח בשנת הדוח וברבעון הנוכחיה עיקר

 בקצב מעלייה השאר בין בעהנ אשרשלילית של תביעות  התפתחותשבוצעה אשתקד עקב  לתביעות

העלתה את הצורך לשלב במודל פרמטרים , אי הוודאות שנבעה מהאמור. הממוצעת ובתביעה התשלומים

 .'ד(6()2)'ה35לפרטים נוספים ראו באור . נוספים ולבצע התאמות בפרמטרים קיימים

, מסוימות ומנגד הרעה בשנות חיתום אחרות ות חיתוםבשנ תביעות בהתפתחות שיפור חל הדוח בתקופת

תקרת הכיסוי של מבטחי המשנה את החברה  עברהצאה מכך וכתו 2015-ו 2014 ות חיתוםבעיקר בשנ

 (.LPT)בעסקת מכירת תיק תביעות 

 -בין היתר לאור גידול ב, חלה ירידה ברווח החיתומי של שנת חיתום נוכחית בהשוואה לאשתקד, כמו כן

 .בפלח הפול( Loss Ratio)בשיעור התביעות ביחס לפרמיה 
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 : רכוש רכב .2

בשנת הדוח  החיתומיח ברווח "ש מיליון 3.5 -כ של שיפור חל, לעיל כאמור הפיננסי ברווח הקיטון בנטרול

 .אשתקד מקביל רבעון לעומת הנוכחי ברבעוןח "ש מיליון 3.2 -כ של וקיטון, לאשתקדביחס 

 78%-מ ירדש( Loss Ratio) לפרמיה ביחס התביעות בשיעור שיפור חל, השנה רביעיוברבעון ה הדוח בשנת

נובע  שיפורה. השנה רביעיברבעון ה 71%-אשתקד ל רביעיברבעון  73%-הדוח ומ שנתב 73%-אשתקד ל

אשתקד נרשמה התפתחות לרעה בגין שנות , כמו כן .בפלח הרכב הרגיל הגלומה בתביעהמשיפור בעיקר 

  .נזק קודמות

בין היתר לאור יציאת , בענף וההוצאותות העמל עוריבש גידול השנה הרביעי וברבעון הדוח בשנת חל מנגד

 . קולקטיבים עם שיעור עמלות והוצאות נמוך מהממוצע בענף

 : חבויות .3

בשנת הדוח  החיתומיח ברווח "ש מיליון 11 -כ של שיפור חל, לעיל כאמור הפיננסי ברווח קיטוןה בנטרול

 .אשתקד מקביל רבעון לעומת הנוכחי ברבעוןח "ש מיליון 26 -כ של ושיפור, לאשתקדביחס 

 קיטון ובקיזוז השפעתצד שלישי  בענף בהפסד מקיטון נובע השיפור עיקר ,וברבעון הרביעי הדוח בשנת

 .בענף אחריות מקצועית ברווח

לעומת הרעה  קודמות ות חיתוםשנ גיןב תביעותשל לטובה  מהתפתחות נובע השיפור עיקרשלישי  בצד

ביחס לזו של אשתקד בפלחים מנגד חלה הרעה ברווחיות שנת חיתום נוכחית . שנרשמה אשתקד

 .בענף מסוימים

לאור גידול , במרבית הפלחים בענף ברווחיות שנת החיתום הנוכחית הרעה חלהאחריות מקצועית  בענף

  .(Loss Ratio) בשיעור התביעות ביחס לפרמיה

 חיתום שנות בגין תביעות התפתחות חלה, אשתקד. קודמות חיתום שנות בגין ברווח קיטון חל, כן כמו

 קיים שבהן גדולות תביעות התפתחותגדולה יותר במשנה עקב  הרעה עם אך בברוטו לרעה קודמות

 .גבוה בשיעור משנה ביטוח

 : אחר .4

          שנה לבשנת הדוח ביחס  החיתומיברווח קל  שיפור חל, לעיל כאמור הפיננסי ברווח הקיטון בנטרול   

  .אשתקד מקביל רבעון לעומת הנוכחי ברבעוןח "ש יליוןמ 6.5 -של כ שיפורו, קודמת   

לטובה  משיפור בהתפתחות כתוצאהאובדן רכוש  ףמענ בעיקר נובע הדוח בשנת החיתומי ברווח השיפור

 בשיעורמנגד חלה הרעה בענפי דירות ובנקים בעיקר לאור החמרה . קודמות נזק שנותתביעות בגין של 

 .נזקי צנרת ונזקי טבע בגיןבין היתר , (Loss Ratio)  לפרמיה ביחס התביעות

אובדן רכוש , דירות בענפיביחס לרבעון מקביל אשתקד  החיתומי ברווח שיפור חל השנה הרביעי ברבעון

 . בשייר כתוצאה משיפור בהתפתחות תביעות הנדסיו
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 :פעילותניתוח הפסד שאינו מיוחס לתחומי   2.2.6

 :תוצאותהלהלן עיקרי 

 
שינוי  2017 2018

שינוי  10-12/2017 10-12/2018 2016 %-ב
 %-ב

הסברים עיקריים 
 לשינויים

התפלגות רווח 
לפני ( הפסד)

         מס

 (1) -- 9,676 (16,843) (15,538) 746 (2,419) (20,475) לא מיוחס
 (2) -- (2,145) 1,582 (3,414) -- (1,082) 222 אחר

         
של  הכנסות מהשקעותה את,את תוצאות החברה תוכולל" לא מיוחס"בקטגוריית  התוצאות :מיוחס לא .1

נדחים ובניכוי  התחייבויות כתביכנגד ההון העצמי בניכוי הוצאות מימון בגין  חברת הביטוח המאוחדת

 .הוצאות הנהלה וכלליות

לעומת תקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקר מירידה בהכנסות ברווחיות בתקופה הנוכחית הקיטון 

 .מהשקעות כתוצאה מתשואות שוק ההון

ח והוצאות רכישת "מיליון ש 7.2-בנוסף הושפעו תוצאות החברה מרווח  ממכירת חברת בת בסך של כ

  .ח"מיליון ש 8-בסך של כ (המודכו ךווית,תויטפשמ,השיכר סמ) ן להשקעה"נדל

הכוללות בין היתר סוכנויות ת נובה ותחברהכוללות פעילות של " אחר" בקטגורייתהתוצאות : אחר .2

 .ביטוח

 מזומנים תזרים   2.3

  .ח"ש מיליון 517 -על כ 2018בדצמבר  31ח המאוחד של החברה עמדה ליום "יתרת המזומנים בדו

 : על תזרים המזומנים המאוחדלהלן נתונים עיקריים 

       
       

 
-שינוי ב 2018

שינוי  2017 %
 2016 %-ב

 

מזומנים ששימש  תזרים 
 (53,737) 15 (61,846) 93 (119,437) לפעילות שוטפת

 
תזרים מזומנים ששימש 

 (1) (47,255) 35 (63,819) 30 (83,206) לפעילות השקעה

תזרים מזומנים שנבע 
 (2) 44,812 (90) 4,603 2,182 105,039 מפעילות מימון

 (56,180) 115 (121,062) (19) (97,604) ירידה במזומנים
 

  :תזרים מזומנים מפעילות השקעה .1       

אלפי  63,819 -לח בהשוואה "אלפי ש 83,206 -ב זרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה בשנת הדוח הסתכםת

השקעה מהשינוי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה נובע בעיקרו . ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

 .בנכסים בלתי מוחשיים
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  :מזומנים מפעילות מימוןתזרים  .2

אלפי  4,603  -ח בהשוואה ל"אלפי ש 105,039 -זרים מזומנים שנבע מפעילות מימון בתקופת הדוח הסתכם בת

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

מהנפקת הון , ח"אלפי ש 67,690 -מהנפקת אגרות חוב בסך של כ הדוח תזרים המזומנים הושפע בעיקר שנתב

 77,689בסך  שנהה במהלך כתבי התחייבות והלוואות של פירעונותמו ח"אלפי ש 95,038 -מניות בסך של כ

 .ח"שאלפי  20,000 -בניכוי הנפקת כתבי התחייבות בסך של כ ח"שאלפי 

בסך  שנהה במהלך הלוואותכתבי התחייבות ו של פירעונותמ בעיקר תזרים המזומנים הושפע אשתקד  

ומקבלת הלוואות בסך  ח"שאלפי  180,000 -ח בניכוי הנפקת כתבי התחייבות בסך של כ"שאלפי   178,397

 . ח"אלפי ש 3,000

  מקורות מימון . 2.4

 דיבידנדים מהחברות הבנות  ,אשראי בנקאי ,אגרות חוב,החברה ממנת פעילותה באמצעים עצמאיים

 .ומדמי ניהול מהחברות הבנות

  2019למרס  26ראה דיווח מיום ( 126ת)לדיווח על מצבת ההתחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון 

 .א"במגנ

 לדוחות הכספיים 23באור ו רא, לעניין גיוס הון ומקורות מימון.  

  לדוחות הכספיים' ב14מניות שהנפיקה החברה בתקופת הדוח ראו באור לפרטים אודות. 

  להלן וכן  ראו "(אגרות החוב)" שהנפיקה החברה בתקופת הדוח( 'סדרה א)אגרות חוב לפרטים אודות 

 . לדוחות הכספיים ('ג()1)'ב23באור 

על אף שקיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בדוחות ,להערכת דירקטוריון החברה  

בהתחייבויותיה אין בכך בכדי להצביע על בעיית נזילות והחברה תוכל לעמוד ,הכספיים המאוחדים

 .על נכסיה הפיננסים הנוכחיים,בין היתר,וזאת בהסתמך,הפיננסיות במועד

תוך פירוט ,שהוצג בפני דירקטוריון החברה,על תזרים המזומנים של החברה,בין היתר,הנחה זו מבוססת 

 .ובכלל זה יתרות המזומנים של החברה, 2018בדצמבר  31המקורות והשימושים הידועים לחברה ליום 

אין כל וודאות כי . 1968-ח"התשכ,האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך 

הואיל והינן תלויות בגורמים חיצוניים ומקרו כלכליים ,הנחות והערכות אלו תתממשנה באופן חלקי או מלא

 .שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת
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 :להלן פרטים באשר לתעודות התחייבות שהחברה הנפיקה ואשר נמצאות במחזור  
 

 
 'א סדרה

 
 28/03/2018 מועד הנפקה

 שווי נקוב

 68,750 במועד ההנפקה
לתאריך הדוח על המצב 

 68,750 הכספי

מוערך מחדש לפי תנאי 
 68,750 ההצמדה לתאריך הדוח

 
 820 ריבית שנצברה

 
 68,750 בספריםשווי הוגן 

 
 68,750 שווי בורסאי

 
 שיעור הריבית 

שיעור הריבית יותאם בגין שינוי בדירוג של איילון . 3.55%ריבית קבועה בשיעור 
 5.11 -ו 5.10ביטוח וכן בגין אי עמידה באמת מידה פיננסית כמפורט בסעיפים 

-הלן ל) 2018-01-023667אסמכתא   25.3.2018שפורסם ביום ,  לשטר הנאמנות
 "(.שטר הנאמנות"

מועדי 
 תשלום

 קרן
 ,אגרות החובמהערך הנקוב של קרן ( א"כ) 10%שלושה תשלומים בשיעור של 

ושני תשלומים בשיעור  ,2020-2022א מהשנים "באוגוסט של כ 31שישולמו ביום 
באוגוסט של  31שישולמו ביום  אגרות החובמהערך הנקוב של קרן ( א"כ) 35%של 

 .2024-ו 2023א מהשנים "כ

 28תשלומים חצי שנתיים בימים  12-ו 2018באוגוסט  31תשלום ראשון ביום  ריבית
 2019-2024באוגוסט בכל אחת מהשנים  31-בפברואר ו

 
 שקלי לא צמוד בסיס הצמדה קרן וריבית

 

זכות התאגיד לבצע פדיון 
או המרה כפויה  מוקדם

תעודות  של
ההתחייבות לניירות 

ככל , ערך אחרים
שקיימת והתנאים 

 למימושה

לשטר  6.2בהתאם לסעיף  החברה רשאית להעמיד את אגרות החוב לפרעון מוקדם
 הנאמנות

 

תעודות ההתחייבות 
ניתנות להמרה לנייר 

 ערך אחר
 לא

 

ניתנה ערבות לתשלום 
התחייבויות התאגיד על 

 פי שטר הנאמנות
 לא

 .מהותית החוב אגרותסדרת  – מהותיות    

 .אגרות החוב אינן מדורגות -דרוג  

 .אגרות החוב אינן מובטחות בשעבודים-שעבודים להבטחת אגרות החוב

  -פרטים בדבר הנאמן למחזיקי אגרות החוב 

 .03-6393311 טלפון, מיכל אבטליון-אשת הקשר,א"בת 14יד חרוצים ' מרח, מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע

 

החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר ,בתום תקופת הדיווח ובמהלכה,למיטב ידיעת החברה 

 . לפרעון מיידי אגרות החובולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת ,הנאמנות
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 פרטים בדבר ההתניות העיקריות להן התחייבה החברה

 אמות מידה פיננסיות

 
לשלושה חודשים שהסתיימו 

 2018בדצמבר  31ביום 
לשלושה חודשים שהסתיימו 

 2018בספטמבר  30ביום 
 30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2018ביוני 
 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2018במרס 

של ( סולו)לסך מאזן יחס הון עצמי 
 50%החברה לא יפחת משיעור של 

 *(במהלך תקופה של שני רבעונים 
היחס הינו  31.12.2018נכון ליום 

 81%-כ
-היחס הינו כ 30.9.2018נכון ליום 

 84%-היחס הינו כ 31.3.2018נכון ליום  86%-היחס הינו כ 30.6.2018נכון ליום  83%

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך 
ח במהלך תקופה של "מיליון ש 350של 

 *(שני רבעונים 

ההון  31.12.2018נכון ליום 
העצמי של החברה עומד על סך 

 ₪מיליון  666-של כ

ההון העצמי  30.9.2018נכון ליום 
-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון  703

ההון העצמי של  30.6.2018נכון ליום 
מיליון  714-החברה עומד על סך של כ

₪ 

ההון העצמי של  31.3.2018נכון ליום 
מיליון  607-החברה עומד על סך של כ

₪ 

ההון העצמי של איילון ביטוח לא יפחת 
ח במהלך "מיליון ש 350מסך של 

 *(תקופה של שני רבעונים 

ההון  31.12.2018נכון ליום 
העצמי של איילון ביטוח עומד 

 ₪מיליון  565-על סך של כ

ההון העצמי  30.9.2018נכון ליום 
של איילון ביטוח עומד על סך 

 ₪מיליון  591-של כ

ההון העצמי של  30.6.2018נכון ליום 
 602-איילון ביטוח עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון העצמי של  31.3.2018נכון ליום 
 589-איילון ביטוח עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון העצמי של איילון ביטוח כהגדרתו 
בתקנות הפיקוח על שירותים 

הון עצמי מינימלי ( )ביטוח)פיננסיים 
לא   1998-ח"תשנ,(הנדרש ממבטח

יפחת מההון העצמי הנדרש ממנה 
במהלך תקופה , פ התקנות"כמבטח ע

 של שני רבעונים

לדוחות הכספיים ' ג7ראו באור 
 המאוחדים

ף ההון עוד 30.9.2018נכון ליום 
-איילון ביטוח עומד על סך של כ

 ₪מיליון  134

עודף ההון איילון  30.6.2018נכון ליום 
מיליון  131-ביטוח עומד על סך של כ

₪ 

עודף ההון איילון  31.3.2018נכון ליום 
מיליון  165-ביטוח עומד על סך של כ

₪ 
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 (המשך)פרטים בדבר ההתניות העיקריות להן התחייבה החברה 

 
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2018בדצמבר  31
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2018בספטמבר  30
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2018ביוני  30
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 2018במרס  31

לא יפחת ( סולו)יחס הון עצמי לסך מאזן 
במהלך תקופה של שני  55%משיעור של 

 *(רבעונים 

-היחס הינו כ 31.12.2018נכון ליום 
81% 

-היחס הינו כ 30.9.2018נכון ליום 
83% 

-היחס הינו כ 30.6.2018נכון ליום 
86% 

-היחס הינו כ 31.3.2018נכון ליום 
84% 

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך 
ח במהלך תקופה של "מיליון ש 400של 

 *(שני רבעונים 

העצמי ההון  31.12.2018נכון ליום 
 666-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון העצמי  30.9.2018נכון ליום 
 703-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון העצמי  30.6.2018נכון ליום 
 714-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון העצמי  31.3.2018נכון ליום 
 607-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

העצמי של איילון ביטוח לא יפחת  ההון
ח במהלך תקופה "מיליון ש 400מסך של 

 *(של שני רבעונים 

ההון העצמי  31.12.2018נכון ליום 
של איילון ביטוח עומד על סך של 

 ₪מיליון  565-כ

ההון העצמי  30.9.2018נכון ליום 
של איילון ביטוח עומד על סך של 

 ₪מיליון  591-כ

ההון העצמי  30.6.2018נכון ליום 
של איילון ביטוח עומד על סך של 

 ₪מיליון  602-כ

ההון העצמי  31.3.2018נכון ליום 
של איילון ביטוח עומד על סך של 

 ₪מיליון  589-כ

מ "שינוי בדירוג שנקבע על ידי מידרוג בע
דירוג -לאיילון ביטוח למועד ההנפקה

A2 
דירוג איילון ביטוח ליום 

31.12.2018 -A2 
 30.9.2018איילון ביטוח ליום דירוג 

-A2 
 30.6.2018דירוג איילון ביטוח ליום 

-A2 
 31.3.2018דירוג איילון ביטוח ליום 

-A2 
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 מגבלות על חלוקת דיבידנד

החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת 
יפחת  דיבידנד אם בעקבות החלוקה

 450-ההון העצמי של החברה מתחת ל
וזאת בהתאם לדוחות ,ח"מיליון ש

הכספיים המאוחדים האחרונים של 
 *(החברה 

ההון העצמי  31.12.2018נכון ליום 
 666-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון העצמי  30.9.2018נכון ליום 
-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון  703

ההון העצמי  30.6.2018נכון ליום 
 714-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

ההון העצמי  31.3.2018נכון ליום 
 607-של החברה עומד על סך של כ

 ₪מיליון 

החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת 
דיבידנד אם בעקבות החלוקה יפחת 

של ( סולו)ההון העצמי לסך המאזן 
וזאת בהתאם לדוחות ,65%-החברה מ
המאוחדים האחרונים של הכספיים 
 *(החברה 

-היחס הינו כ 31.12.2018נכון ליום 
81% 

-היחס הינו כ 30.9.2018נכון ליום 
83% 

-היחס הינו כ 30.6.2018נכון ליום 
86% 

-היחס הינו כ 31.3.2018נכון ליום 
84% 

 .קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי,או בעקבות החלוקה ,החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד אם במועד החלוקה

מיתרת הרווחים  50%עולה על (( 'סדרה א)בניכוי חלוקות קודמות שבוצעו לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב )החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד אם סכום החלוקה 
ועד למועד  1.10.2017מכל יתרת רווחים ראויים לחלוקה שתצטבר על פי דוחותיה הכספיים החל מיום  50%ובתוספת  30.9.2017הראויים לחלוקה של החברה בדוחותיה הכספיים ליום 

( מימוש)יובהר כי במקרה של מכירת נכס "(.הפסדי שערוך/רווחי:"להלן)יהיו ככל ש,(שטרם מומשו)הפסדי שערוך נטו /הרווחים הראויים לחלוקה יהיו בנטרול רווחי.החלוקה
 .הפסדי שערוך בגין אותו נכס/לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי( לפי העניין לצורך החישוב כאמור)יופחתו /יתווספו,ששוערך

 .ותית שלה למחזיקי אגרות החוב בהתאם לשטר הנאמנותהחברה מפרה התחייבות מה,החברה לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד אם במועד החלוקה

     
 

של החברה או בדוחות הכספיים המאוחדים של איילון ביטוח בתוספת הלוואות בעלים ושטרי       משמעו הון עצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה כמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים -הון עצמי *( 
 (.שמות מסחריים ,סימני מסחר,פטנטים,זכויות יוצרים,מוניטין)מוחשיים  ובניכוי נכסים לא ,במקרה של פירוק( 'סדרה א)לאגרות החוב  נחותיםהון שנקבע בתנאיהם שהם 
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  חשיפות לסיכוני שוק ודרכי ניהולם. 3

 ודרכי ניהולםפרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק 

 .על חברות ביטוח ותחל ןדיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם אינתקנות ניירות ערך לעניין 

 ולפירוט ניהול הסיכונים של חברת הביטוח רא. חברת ביטוחהפעילות העיקרית של החברה המאוחדת הינה של 

 .לדוחות הכספיים 35באור 

 .הדיווח שלהלן אינו כולל את חברת הביטוח

 

 סיכוני שוק בקבוצההאחראי על ניהול   3.1

 (.איילון ביטוח)המוסדי שבניהולה  ףושל הגו אחזקות איילון שלהראשי  הסיכונים מנהלהינו  גנות ירון מר

בדוח פרטים ' א26ראו תקנה , א לתקנות ניירות ערך26הנדרשים בהתאם לתקנה , לפרטים אודות מר גנות

 .נוספים

 

 תיאור סיכוני השוק 3.2

ן "מפעילה ומנהלת נדלהוחברה , סוכנויות ביטוח הן בעיקר , חברת ביטוח ןשאינ,החברהשל מאוחדות החברות ה

על פי . פעילות החברות המאוחדות שצוינה הינה פעילות שבדרך כלל אינה כוללת סיכוני שוק חריגים .חניוןו מניב

ח "ערך ובפיקדונות מט הן אינן משקיעות כלל בנגזרים פיננסיים והשקעתן בניירות, מדיניות הנהלות חברות אלה

 . הינה שולית

  לשינויים בריביתחשיפה 

מהתחייבויותיה והדולרית נובעת בעיקר  הצמודה,החשיפה העיקרית של החברה לשינויים בריבית השקלית

 .השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות מושפע משינויים בעקומי הריבית הריאלית והנומינלית .הפיננסיות

 

  2018בדצמבר  31דוח בסיסי הצמדה ליום   3.3

 .לדוחות הכספיים 35באור  ולנתונים בדבר בסיסי הצמדה רא

 

  2018בדצמבר  31נתוני נגזרים ליום   3.4

 .ובמהלך השנה לא החזיקה החברה בנגזרים 31.12.2018ביום 
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 רגישות מבחני  3.5

 :שלהלן מתארת את השפעת השינויים בגורמי שוק על שווי הנכסים הפיננסיים של החברה ההטבל

  ריבית-גורם שוק

 

 
 רווח מהשינויים

 
 הפסד מהשינויים

מכשיר 
 רגיש

סוג 
 הריבית

עליה של 
10% 

בשיעור 
 הריבית

עליה של 
5% 

בשיעור 
 הריבית

שווי 
 הוגן

ירידה של 
5% 

בשיעור 
 הריבית

ירידה של 
10% 

בשיעור 
 הריבית

הלוואה 
מבעל 
 שליטה

 1,162 576 47,551 (567) (1,124) לא צמודה

אגרות 
 384 192 68,750 (191) (381) לא צמודה חוב

הלוואה 
מחברה 
 קשורה

 437 216 13,105 (210) (415) לא צמודה

הלוואה 
 מבנק

צמודה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

(76) (38) 6,344 39 78 

 כ"סה
 

(1,997) (1,006) 135,751 1,023 2,063 
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  היבטי ממשל תאגיד   .4

 מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות . 4.1

 

החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או  2009למרס  30ביום  .1

עריכת )לתקנות ניירות ערך  (1()3א) 41חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 

כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי בדוח   .2010 -ע "תש, (דוחות כספיים שנתיים

תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה , התקופתי לגבי עסקה של החברה

 1970 - ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך לתקנות ניירות  22יש עניין אישי באישורה כקבוע בתקנה 

  "(.עסקאות בעל עניין" -להלן "( תקנות דוחות תקופתיים)"

מבצעות או עשויות לבצע עסקאות , החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה, במהלך העסקים הרגיל שלה .2

לרבות עסקאות מן הסוגים , כאמורוכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות , בעל עניין

  :ובעלות מאפיינים כמפורט להלן

 

 ערך או ניירות/או מוצרים ו/עסקאות רכישת שירותים ו: 

( ב); לרבות פיקדונות ושירותי בנקאות נלווים, עסקאות עם תאגיד בנקאי ומוסדות פיננסיים( א)

צרכי , מוצרי מזון, וטלפוניהמוצרי ושרותי תקשורת : כגון)עסקאות רכישה של מוצרים ושירותים 

או מתן סבסוד /רכישת ו( ג); (מוצרי היגיינה ומוצרים משלימים לניקיון, ביגוד, מוצרי נייר, משרד

   ; לרכישת תווי קניה

עסקאות לרכישת שירותי נסיעות ( ה); או חכירה תפעולית של כלי רכב/או שכירה ו/עסקאות רכישה ו( ד)

שירותי אתר גיבוי ( ח); לרבות פסולת נייר וגריסה, שירותי פינוי פסולת( ז); שירותי ארכיב( ו); ותיירות

רכישת ( יב); ן מניב"ניהול נכסי נדל( יא); שירותי הפקת אירועים( י); שירותי אחסון נתונים( ט); חלופי

 ;רכישת זכויות בקרנות( יג); או למוסדיים/ניירות ערך במסגרת הנפקות לציבור ו

 

 או מוצרים/ותים ועסקאות מכירת שיר:  

מכירת פוליסות ביטוח שהוצאו על ידי המבטחים בקבוצת איילון בכל ענפי הביטוח לבעלי העניין ( א)

לרבות , ל"או לעובדי גופים כנ/כאשר לבעלי העניין יש עניין אישי בהתקשרות ו, או לאחרים/בחברה ו

ביטוחי , ביטוח נאמנות עובדים לרבות)פוליסות המשותפות לחברה ולחברות נוספות בקבוצת איילון 

מתן שירותי תיווך בעסקי ביטוח על ידי ( ב); ('ביטוחי אחריות וכו, ביטוחי מנהלים, נכסים ורכוש

או /או לעובדיהם ו/או קרנות פנסיה לתאגידים ו/מתן שירותי ניהול קופות גמל ו( ג); סוכנויות ביטוח

לרבות ניהול וריכוז הנפקות והצעות , או כלכליים/פיננסים ו, הענקת שירותים בנקאיים( ד); לעצמאיים

  .פקטורינג ומימון, קרנות גידור, ייעוץ כלכלי ועסקי, שיווק השקעות, ניהול תיקים, רכש
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עסקת בעל עניין תיחשב כעסקה זניחה אם , בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין .3

הינה בשיעור של פחות מאחוז אחד ( כאמור להלן, אחת או יותר)ה אמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסק

(1%.)  

בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה 

ברכישת ( א: )המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או מבוקרים האחרונים של החברה

במכירת נכס ( ב); (סך המאזן -כלומר )היקף העסקה מול סך כל הנכסים  –"( כס שאינו שוטףנ)"נכס קבוע 

רבעונים אחרונים  12ההפסד מהעסקה מול הרווח השנתי הממוצע לפי /הרווח -"( נכס שאינו שוטף)"קבוע 

 היקף העסקה מול סך -בקבלת התחייבות כספית ( ג); שפורסמו לגביהם דוחות סקורים או מבוקרים

היקף העסקה מול  -או שירותים ( למעט נכס קבוע)מכירת מוצרים /ברכישת( ד); ההתחייבויות במאזן

רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או  4 -ב, הוצאות או הכנסות לפי העניין

 .מבוקרים 

ינן רלבנטיות לבחינת כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל א, לפי שיקול דעת החברה, במקרים בהם

ידי -שתיקבע על, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, תיחשב העסקה כזניחה, זניחותה של עסקת בעל עניין

  (.1%)ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מאחוז אחד , החברה

 

האיכותיים של עסקת בעל העניין עשויה בהם בחינת השיקולים , לפי שיקול דעת החברה, יתכנו מצבים .4

עסקת , ולשם הדוגמא בלבד, כך למשל. לעיל 3להוביל לסתירת החזקה בדבר זניחות העסקה כאמור בסעיף 

ידי הנהלת החברה ומשמשת  -בעל עניין לא תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא נתפסת כאירוע משמעותי על

עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניין לקבל טובות הנאה  או אם במסגרת, כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות

 .שיש חשיבות במסירת דיווח עליהם בציבור

  

לצרכי דיווח במסגרת דוח . לצרכי דיווח מיידי תיבחן זניחותה של עסקה על בסיס העסקה המסוימת הבודדת .5

תוך , סקה על בסיס שנתיתיבחן זניחותה של ע, (לרבות דוחות לתשקיף מדף)דוחות כספיים ותשקיף , תקופתי

 צירוף כלל עסקאות בעל העניין מאותו סוג עם בעל העניין הרלבנטי או עם תאגידים בשליטתו של אותו בעל

   .עניין

ייחשב צירוף כל , במקרה שאין לחברה מידע זמין המאפשר בחינת סיווג עסקאות בעל עניין כעסקאות זניחות

, העסקה עצמה( א: )התקיים אחד משני התנאים הבאים אלא אם, העסקאות מאותו סוג כעסקה זניחה

מצרף העסקאות מאותו סוג הינו ( ב)או ; (להלן 7 -ו 6לעניין זה ראה גם סעיפים )אינה זניחה , כעסקה בודדת

  .מהותי עבור החברה

 

לדוגמא ניהול משא )כך שבפועל הינן חלק מאותה התקשרות , עסקאות נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות .6

  .ייבחנו כעסקה אחת, (מתן מרוכז לגבי מכלול העסקאותו
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. ידי החברות המוחזקות של החברה ייחשבו זניחות גם ברמת החברה-סך העסקאות שסווגו כזניחות על .7

ידיהן כלא זניחות ייבחנו מול אמות המידה -עסקאות של חברות מוחזקות של החברה אשר סווגו על

  .הרלבנטיות ברמת החברה

אמות מידה לבחינת ולסיווג עסקאות עם צדדים "אשררה ועדת הביקורת את מסמך   2017ביוני  27ביום  

 .אך ביקשה כי כל עסקה עם בעל השליטה תובא לדיון בפניה לצורך סיווגה ואישורה במידת הנדרש, "קשורים

 

  גילוי בדבר מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות . 4.2

רואה חשיבות ביחס ובפעילות למען הקהילה " אנשים לשרות אנשים"מוטו הקבוצת איילון הפועלת תחת 

בקבוצה נחשפים מנהלי ועובדי איילון למצוקות ובעיות  טווחה והחיסכון ארוךבמסגרת פעילות הביטוח  .בישראל

קבוצת איילון ממקדת תרומתה ופעילותה למען הקהילה בנושאי  .של לקוחות החברה מכל רובדי האוכלוסייה

 ןהתמיכה והפעילות במסגרות חינוכיות ולימודיות הינ. אגה לנוער ולילדים שגורלם לא שפר עליהםד ,חינוך

התמיכה והפעילות במסגרות רווחה וסיוע לנזקקים . וישיבות המגנים וכתות לילדים ועד למוסדות להשכלה גבוה

, מעבר לתרומות למוסדות עזרה רפואייםהינו ל "הנ. למול עמותות מוכרות וארגוני עזרה במצרכי אוכל ועוד ןהינ

  . סיוע להצלת חיים ועוד

 .ח"אלפי ש 509 -הסתכם היקף התרומות של הקבוצה לסך של כ 2018בשנת 

  

  דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית . 4.3

כפי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף , המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

היקף , גודלה, לסוג החברה, בין השאר, המספר נקבע בהתאם. דירקטורים 3הינו , לחוק החברות( 12()א)92

 .פעילות החברה ומורכבות פעילותה

כישוריהם  ,םניסיונ ,ת ופיננסית ולפרטים לגבי השכלתםלרשימת הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאי

 ,שעל בסיסם דירקטוריון החברה רואה בדירקטורים האמורים כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,וידיעותיהם

  .פרטים נוספים על התאגידפרק ב 26תקנה  ורא

 

  גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד . 4.4

  .לדוח תיאור עסקי התאגיד 5.2סעיף  ורא ,התאגידמי של מבקר הפניהלמידע בדבר 

 

 גילוי בדבר שכר רואה חשבון המבקר . 4.5

  .לדוח תיאור עסקי התאגיד 5.3סעיף  ורא ,של התאגיד חשבוןהרואה שכר למידע בדבר 
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  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד . 5

 הון אנושי    .5.1

 .לדוחות הכספיים 39ובאור  תיאור עסקי התאגיד לדוח 4.6סעיף  ולעניין זה רא

 

  גילוי בדבר אומדים חשבונאיים קריטיים   .5.2

 .לדוחות הכספיים( ב)2באור  ורא ,לעניין אומדים חשבונאיים קריטיים ושיקול דעת בעריכת הדוחות הכספיים

 

 הדוח על המצב הכספיאירועים לאחר תאריך       .5.3

 .לדוחות הכספיים' א39ל בחברה ראו באור "לעניין מינוי מנכ  5.3.1

 .לדוחות הכספיים' ב39ממניות מדיקל סנטר ראו באור  19.99%לעניין הסכם לרכישת   5.3.2

 ההשקעות תיק על וכן איילון ביטוח של הנוסטרו תיקעל , השינויים בשווקים הפיננסייםהשפעת  לעניין  5.3.3

 .הכספיים לדוחות 'ג39 באור ראווגביית דמי ניהול משתנים  ברווחים המשתתפות הפוליסות של

 

 גילוי בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .5.4

 .לדוח תיאור עסקי התאגיד 5.4סעיף  ולעניין זה רא

  



 ח הדירקטוריון"דו  

 

 

2-30 
 

  איילון ביטוחתיאור האסטרטגיה העסקית של  .6

 

 :הבאים הדגשים את כוללת איילון ביטוח של האסטרטגית התוכנית

 בשוק המובילות פיננסים/הביטוח קבוצות שש בין המיצוב; 

 הוגנות, לשקיפות מחויבות תוך ולמבוטחים לסוכנים בשירות הקשור בכלמיתר חברות הביטוח  הבידול 

 ;ויושרה

 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, הבריאות ביטוח בתחום השוק נתח הגדלת; 

  פרט ועסקי תוך התמחות בנישות רווחיות הכללי הביטוח בתחומי הובלההמשך; 

  התפעול וניהול התביעות, החיתום, דיגיטציה של תהליכי המכירה; 

 ואיזון מתאים לאורך זמן בין סיכון ותשואה והנוסטרובניהול כספי העמיתים  התשואות השבחת; 

 עמידה וכן ויציבותה התפתחותה המשך את להבטיח מנת על נאותים הון ועודפי הון רמת על ושמירה מעקב 

 ;הרגולציה בהוראות

 על מנת להבטיח עמידה בהוראות הרגולציה , אכיפה וממשל תאגידי, בקרה, יכוניםפעילות ניהול הס חיזוק

 ;ולהבטיח ניהול מיטבי של נכסי המבוטחים והעמיתים

 המאתגרת ונעימה לעובדי, טיפוח ההון האנושי ויצירת סביבת תעסוקה בטוחה. 

 :העסקית שלה האסטרטגיהו לשם מימוש יעדיה איילון ביטוחבהן נוקטת  ותעיקריה פעולהה ידרכ

 העמקת , התמקדות במכירות חדשות בתחומי ביטוח חיים ובריאות בדרך של העמדת פתרונות ומוצרים חדשים

 .פעילות בקרב קולקטיבים רווחיים בבריאות וחיזוק הקשר עם הסוכנים

 ההון והלימות הרווחיות, השוק נתח את להגדיל במטרה, ביטוח תיקי של אסטרטגיות רכישות ביצוע. 

 מישוריות עמלות של חדש מודל הטמעת (flat ) ללא עמלות היקף לטובת בניית תיק ביטוח חיים ובריאות איכותי

 . לטווח ארוך וגיוס סוכנים איכותיים

 עדכוני של בדרך הן הקיים התיק טיוב המשך. לשיפור רווחיות כללי בביטוח המשמעותיות הגידול מגמות מינוף 

 .עסקים/קולקטיבים/סוכנים פעילות של פרטנית בחינה על ידי והןשונים  בסגמנטים ותעריפים חיתום מדיניות

  תלקוחו ומועדוניארגונים  לרבות ,נוספים מכירה ערוצי וחיזוק פיתוח. 

 מקצועית והדרכה מובנית הכשרה של בדרך בעיקר הפעילות תחומי בכל והמקצועיות הידע העמקת המשך 

 .לעובדים ולסוכנים

 ניהול פרויקט שירות חוצה ארגון בכל נקודות המגע של הלקוחות . המשך העמדת נושא השירות ללקוחות במרכז

 .בדגש על מרכז שירות הלקוחות ובליווי יועץ מומחה, והסוכנים עם החברה

  של גיוס המשך, "החם המשפחתי הבית"תחושת  תא לשמר מנת עלהמשך חיזוק הקשר עם ציבור הסוכנים 

 .של החברה הפעילות תחומי בכל קיימים סוכנים של פעילות והגברת חדשים סוכנים
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 תוך מתן דגש לטרנספורמציה דיגיטלית בתהליכי המכירה וההפקה, חוצה ארגון, כניסה לפרויקט דיגיטל מקיף ,

 .ומתן שירות בכלים דיגיטליים

 חיובית תרומה בעלי לקוחות בשימור פרטני טיפול. 

 יעילה פעילות לאפשר מנת עלשל תהליכי עבודה  ודיגיטציה החברה של והמידע המיכון מערכות התאמת 

 .ההפעלה שרשרת ובכל הפעילות תחומי בכל ומתקדמת

 לשוק ביחס טובה תחרות יכולת ליצורו למקסם ביצועים, עלויות להוריד במטרה תפעולית התייעלות. 

 הבכל תחומי פעילותהבקרה והפיקוח  העמקת. 

 

 העסקית מהאסטרטגיה הנובעות איילון ביטוח הזדמנויות

 איילון ביטוח של והבידול המיצוב שיפור. 

 ומקליטת תיקים חדשים בעלויות תפעול שוליות השונים התיקים מטיוב כתוצאה הרווחיות שיפור. 

 איילון ביטוחבכל אגפי  תפעולית יעילות. 

 המכירה תהליכי שיפור, וסוכנים לקוחות רצון שביעות, שירות בשיפור שתומך ככלי דיגיטלית טרנספורמציה ,

 .בתביעה והטיפול החיתום

 בריאהכי " סוכנות בסיס על ישירה פעילות להקמת אופציה". 

 התיק שימור שיפור. 

 

 איילון ביטוח של העסקית מהאסטרטגיה הנובעים איומים

 עיכובים בפרויקט הדיגיטל, עומס על אגף מערכות מידע –מערכות מידע ם על בסיס פרויקטי ריבוי. 

  רגולציהדרישות ב עמידההמשך השקעות והגדלת הוצאות לצורך. 

 הנחות ללקוחות או/ולסוכנים  עמלות הגדלת שתחייב תחרות. 

 השונים הביטוח תיקי טיוב עקב שוק נתחי איבוד. 

 להתפתחויות בהתאם יעדיה את ולעדכן לעת מעת האסטרטגיות תכניותיה את לבחון נוהגת איילון ביטוח

 .רגולטוריים ושינויים, התחרות רמת, ההון שווקי, והתעסוקה המשק מצב, העסקית בסביבה שחלות
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 תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל של החברה  .7

 :הקרובה בשנה מרכזיים פרויקטים מספר לבצע החליטה איילון ביטוח 

  מנהלת בימים אלו פרויקט דיגיטל שמטרתו לשפר את השירות  איילון ביטוח –פרויקט דיגיטל רחב היקף

תוך מתן כלים דיגיטליים חדשניים בתחום השירות ויצירת תהליכי מכירה והפקה , וסוכניה יהללקוחות

 .דיגיטליים

 איילון ביטוח החלה בתהליך של החלפת מערכת  -פרויקט החלפת מערכת פיננסיתERP  (פיננסי ולוגיסטי.) 
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                         _________________________                __________________________ 

   שרון רייך                                             גרופמן שלמה                    

 מנהל כללי                                                                     ר הדירקטוריון"יו            
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ולקוחותיה על אמונם והמשך פעילותם עם החברה  הקבוצהסוכני ל דירקטוריון החברה מוקיר ומודה

החברות בנות ,החברההמסורה לטובת ופעילותם , ההישגיםועובדיה המסורים ברכות על  הקבוצהולמנהלי 

 .סוכניה ולקוחותיה, עובדיה, בעלי מניותיה ,שלה
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 מ"בע אחזקותאיילון 
 

 2018, בדצמבר 31דוחות כספיים מאוחדים ליום 
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 של רכיבי בקרה פנימיתבדבר ביקורת  מ"אחזקות בע איילוןדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים) בתקנות ניירות ערך( ג)ב 9בהתאם לסעיף  על דיווח כספי

 
 
 

. 2018 ,בדצמבר 31ליום "( החברה"להלן ביחד )מ וחברות בנות "אחזקות בע איילוןרכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של את ביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח . בר בפסקה הבאהרכיבי בקרה אלה נקבעו כמוס

אחריותנו היא . ל"כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ
 .ס על ביקורתנולחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבס

 
ביקורת של רכיבי בקרה "של לשכת רואי חשבון בישראל  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

לרבות בקרות על תהליך , בקרות ברמת הארגון( 1) :רכיבים אלה הינם"(. 104תקן ביקורת "להלן ), על תיקוניו, "פנימית על דיווח כספי
בקרות על תהליכים שהינם מהותיים מאד לדיווח הכספי ולגילוי ( 2) ;העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע

 ."( רכיבי בקרה מבוקרים: "להלן)מ "חברה לביטוח בע איילוןשל 
 

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי -על. 104רת ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקו
ביקורתנו . הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות

הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי , מבוקריםזיהוי רכיבי הבקרה ה, כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי
, ביקורתנו. וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך, הבקרה המבוקרים

התייחסה רק לרכיבי ביקורתנו . כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות, לגבי אותם רכיבי בקרה
ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת , להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, הבקרה המבוקרים

ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם , כמו כן. לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד
בסיס נאות לחוות דעתנו  תאנו סבורים שביקורתנו מספק. וות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלהח, מבוקרים ולפיכך

 .  בהקשר המתואר לעיל
 

כמו . עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית, ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, בשל מגבלות מובנות
עתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות הסקת מסקנות לגבי ה, כן

 .בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה
 

 . 2018 ,בדצמבר 31את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, לדעתנו
 

-ו 2018בדצמבר  31את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם
כלל חוות , 2019 ,במרס 26מיום , והדוח שלנו 2018 ,בדצמבר 31ביום שהאחרונה שבהן הסתיימה ולכל אחת משלוש השנים  2017

לדוחות הכספיים  37וכן הפניית תשומת לב לאמור בביאור  ,בהתבסס על ביקורתנו ,דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים
 .המאוחדים בדבר חשיפה להתחייבויות תלויות
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 מ"בע לבעלי המניות של איילון אחזקות
  
 
 

 2017-ו 2018בדצמבר  31לימים ( החברה -להלן )מ "על המצב הכספי המצורפים של איילון אחזקות בע המאוחדים ביקרנו את הדוחות
שלוש השנים שהאחרונה השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מ, אחר רווח כוללו ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד

אחריותנו היא לחוות . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2018 ,בדצמבר 31שבהן הסתיימה ביום 
 . ס על ביקורתנודעה על דוחות כספיים אלה בהתבס

 
דרך פעולתו של רואה )לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין . 1973-ג"התשל, (חשבון
. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו וש
 . בסיס נאות לחוות דעתנו מספקתאנו סבורים שביקורתנו . וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

 
המצב הכספי של את , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו 

השינויים בהון ותזרימי המזומנים , ואת תוצאות פעולותיהן 2017 -ו 2018בדצמבר  31החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2018, בדצמבר 31 ביום ההסתיימשהאחרונה שבהן השנים משלוש אחת  שלהן לכל

IFRS) )בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים  ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההוןקבעו על ידי ובהתאם לדרישות הגילוי שנ
 .  1981-א"התשמ( ביטוח)פיננסיים 

 
-ע"התש( עריכת דוחות כספיים שנתיים)ל ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו כמו כן 

 .חברת ביטוחתאגיד המאחד עד כמה שתקנות אלו חלות על , 2010
 
בדבר חשיפה להתחייבויות המאוחדים לדוחות הכספיים  37ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור "מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ 

 .תלויות
 
על  ,"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"של לשכת רואי חשבון בישראל  104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם 

כלל חוות דעת  2019, במרס 26מיום , והדוח שלנו, 2018בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , תיקוניו
 . בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 

 
 

  
 בדצמבר 31ליום 

  
2018 2017 

 ח"אלפי ש באור נכסים

 101,699  142,855  4 נכסים בלתי מוחשיים 
 *( 29,724  34,233  20 נכסי מיסים נדחים

 372,811  385,281  5 הוצאות רכישה נדחות
 193,876  195,876  6 רכוש קבוע

 132,629  121,403  7 השקעה בחברה כלולה
 60,838  64,332  8 ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"נדל
 588,978  680,258  8 ן להשקעה אחר"נדל

 2,449,152  2,695,392  18,17,15 נכסי ביטוח משנה
 נכסי מסים שוטפים

 
 46,644  70,067 

 167,400  178,484  9 חייבים ויתרות חובה
 446,074  452,965  10 פרמיה לגבייה

 3,120,777  3,669,289  11 השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
 12 :השקעות פיננסיות אחרות

 נכסי חוב סחירים    
 

 2,602,449  2,536,234 
 נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 569,749  508,903 

 מניות 
 

 27,283  12,135 

 אחרות 
 

 201,287  94,692 

 סך כל השקעות פיננסיות אחרות 
 

 3,400,768  3,151,964 

 170,493  178,571  13 מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 443,960  338,278  'א13 מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

 20,368  -  38 נכסים מוחזקים למכירה 

 סך כל הנכסים
 

 12,584,629  11,520,810 

 3,398,554  3,967,257  11 סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
 

 .מחדש סווג*( 
 
 
 

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

 
 

  
 בדצמבר 31ליום 

  
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש באור

 14 :הון
  

 הון מניות
 

 220,671  125,633 
 קרנות הון

 
 49,722  80,993 

 עודפים
 

 385,469  342,544 

 סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה
 

 655,862  549,170 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 1,043  (5,050) 

 סך כל הון 
 

 656,905  544,120 

 :התחייבויות
 *( 5,586,200  5,923,312  15 חוזי ביטוח  שאינם תלויי תשואה התחייבויות בגין   

 *( 3,347,056  3,894,148  16 התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
 *( 51,325  51,704  20 התחייבויות בגין מסים נדחים

 45,588  47,129  21 נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 מבטחי משנה פקדונות

 
 837,057  849,177 

 536,523  **( 614,244  22 זכאים ויתרות זכות

 539,805  560,130  23 התחייבויות פיננסיות

 21,016  -  38 התחייבויות מוחזקות למכירה 

 סך כל ההתחייבויות
 

 11,927,724  10,976,690 

 סך כל ההון וההתחייבויות
 

 12,584,629  11,520,810 
 
 

 .מחדש סווג *( 
 .'ג18לעניין השפעה של עסקה עם מבטח משנה ראו באור  **( 

 
 
 

 .מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2019, במרס 26

 רייך שרון    גרופמן שלמה  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 

  ר הדירקטוריון"יו 
 

 כללימנהל    
 ומנהל כספים
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 אחר כולל או הפסד ורווח על הרווח דוחות מאוחדים
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  
 בדצמבר 31

  
2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש באור

 2,747,298  3,010,522  3,100,739  24 פרמיות שהורווחו ברוטו
 *( 1,578,940  *( 1,076,304  *( 1,230,893  24 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה 

 1,168,358  1,934,218  1,869,846  24 פרמיות שהורווחו בשייר
 215,422  335,492  98,266  25 נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

 59,915  88,634  26,726  26 הכנסות מדמי ניהול 
 *( 207,477  *( 246,765  *( 296,858  27 הכנסות מעמלות
 490  15,375  7,825  28 הכנסות אחרות

 סך כל ההכנסות
 

 2,299,521  2,620,484  1,651,662 
 ברוטו , תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

 
 2,381,737  3,033,618  2,321,564 

 חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
 

 (971,279) )*  (1,163,851)* )  (1,333,558)* ) 
 988,006  1,869,767  1,410,458  29 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

 436,086  484,960  515,594  30 הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
 224,086  255,182  241,801  31 הוצאות הנהלה וכלליות

 941  780  2,239  32 הוצאות אחרות
 24,516  18,144  44,750  33 הוצאות מימון

 סך כל ההוצאות
 

 2,214,842  2,628,833  1,673,635 
 -  (22,162)  (9,847)  7 חלק בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 לפני מסים על הכנסה( הפסד)רווח 
 

 74,832  (30,511)  (21,973) 
 1,636  (3,363)  32,143  20 (הטבת מס)מסים על הכנסה 

 מפעילויות נמשכות( הפסד)רווח נקי 
 

 42,689  (27,148)  (23,609) 
 (39,026)  -  -  38 נטו,הפסד מפעילות שהופסקה

 (הפסד)רווח נקי 
 

 42,689  (27,148)  (62,635) 
 :כולל אחר( הפסד)רווח 

שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים סכומים     
 :ספציפיים

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים  זמינים למכירה שנזקף לקרנות     
 הון

 
 (41,002)  58,387  3,569 

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים  זמינים למכירה שהועבר לדוח 
 רווח והפסד

 
 (8,511)  (1,887)  (24,745) 

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים  זמינים למכירה שהועבר לדוח רווח 
 והפסד

 
 634  537  5,097 

 6,010  (19,268)  16,453  20 מסים על ההכנסה המתייחסים לרכיבים של רווח כולל אחר
 כ רכיבים  שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד"סה

 
 (32,426)  37,769  (10,069) 

 :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
 6,268  6,149  2,618  'ג6 הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע      

 158  (3,119)  (660)  'ב21 ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת ( הפסד)רווח 
 (836)  (1,192)  (549)  20 השפעת המס

 רכיבים  שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסדכ "סה
 

 1,409  1,838  5,590 
 נטו מפעילויות נמשכות, כולל אחר( הפסד)כ רווח "סה

 
 (31,017)  39,607  (4,479) 

 38  -  -  38 נטו מפעילות שהופסקה, כ רווח כולל אחר"סה
 כולל אחר( הפסד)כ רווח "סה

 
 (31,017)  39,607  (4,441) 

     
 כולל ( הפסד)כ רווח "סה

 
 11,672  12,459  (67,076) 

 :לשנה מיוחס ל( הפסד)רווח נקי 
 בעלי המניות של החברה    
 

 42,671  (26,623)  (61,391) 
 זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 18  (525)  (1,244) 

 נקי ( הפסד)כ רווח "סה
 

 42,689  (27,148)  (62,635) 
 :כולל לשנה מיוחס ל( הפסד)רווח 

 בעלי המניות של החברה    
 

 11,654  12,984  (65,832) 
 זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 18  (525)  (1,244) 

 כולל ( הפסד)כ רווח "סה
 

 11,672  12,459  (67,076) 
 (ח"בש)רווח נקי בסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה 

 נמשכותמפעילויות ( הפסד)רווח     
 

 2.48  (1.88)  (1.58) 
 הפסד מפעילות שהופסקה

 
 -  -  (2.76) 

 (4.33)  (1.88)  2.48  34 (הפסד)רווח נקי 

      
 .'ג18-ו 'ה17 יםבאור ורא, לעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה   *(
 

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
 
 
 
 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  
  

 קרן הון
 בגין נכסים
 פיננסים
 זמינים
 למכירה

 
 קרן הון

     

   

מעסקאות 
 עם

     
   

 בעלי זכויות
 קרנות 
 הון

 אחרות

    

 
 קרן הערכה הון

שאינן 
 יתרת מקנות

 
 כ"סה זכויות

 
 הון המיעוט סך הכל עודפים שליטה מחדש מניות

 
 ח"אלפי ש

 544,120  (5,050)  549,170  342,544  800  (10,908)  50,857  40,244  125,633  2018, בינואר 1יתרה ליום 

 42,689  18  42,671  42,671  -  -  -  -  -  רווח נקי

 (31,017)  -  (31,017)  (487)  -  -  1,896  (32,426)  -  כולל אחר ( הפסד)רווח 

 11,672  18  11,654  42,184  -  -  1,896  (32,426)  -  כולל( הפסד)כ רווח "סה

בגובה , העברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע
 -  -  -  741  -  -  (741)  -  -  הפחת

 95,038  -  95,038  -  -  -  -  -  95,038  ( *(בניכוי הוצאות הנפקה)הנפקת הון מניות 

 6,075  6,075  -  -  -  -  -  -  -  **(יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת 

 656,905  1,043  655,862  385,469  800  (10,908)  52,012  7,818  220,671  2018, בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 

 .להלן 'ב14באור  ורא *( 
 .להלן 'ב38באור ורא **( 

 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  (המשך) דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 
 
 
 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  
  

 קרן הון
 בגין נכסים
 פיננסים
 זמינים
 למכירה

 
 קרן הון

     

   

מעסקאות 
 עם

     
   

 בעלי זכויות
 קרנות 
 הון

 אחרות

    

 
 קרן הערכה הון

שאינן 
 יתרת מקנות

 
 כ"סה זכויות

 
 הון המיעוט סך הכל עודפים שליטה מחדש מניות

 
 ח"אלפי ש

 531,661  (4,525)  536,186  370,924  800  (10,908)  47,262  2,475  125,633  2017, בינואר 1יתרה ליום 

 (27,148)  (525)  (26,623)  (26,623)  -  -  -  -  -  הפסד

 39,607  -  39,607  (2,464)  -  -  4,302  37,769  -  כולל אחר ( הפסד)רווח 

 12,459  (525)  12,984  (29,087)  -  -  4,302  37,769  -  כולל( הפסד)כ רווח "סה

בגובה , רכוש קבועהעברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך 
 -  -  -  707  -  -  (707)  -  -  הפחת

 544,120  (5,050)  549,170  342,544  800  (10,908)  50,857  40,244  125,633  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 
 
 .מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  
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 (המשך) בהוןדוחות מאוחדים על השינויים 

 
 
 
 מיוחס לבעלי המניות של החברה 

  
  

 קרן הון
 בגין נכסים
 פיננסים
 זמינים
 למכירה

 
 קרן הון

     

   

מעסקאות 
 עם

     
   

 בעלי זכויות
 קרנות 
 הון

 אחרות

    

 
 קרן הערכה הון

שאינן 
 יתרת מקנות

 
 כ"סה זכויות

 
 הון המיעוט סך הכל עודפים שליטה מחדש מניות

 
 ח"אלפי ש

 598,737  (3,281)  602,018  431,558  800  (10,908)  42,429  12,506  125,633  2016, בינואר 1יתרה ליום 

 (62,635)  (1,244)  (61,391)  (61,391)  -  -  -  -  -  הפסד

 (4,441)  -  (4,441)  109  -  -  5,481  (10,031)  -  כולל אחר ( הפסד)רווח 

 (67,076)  (1,244)  (65,832)  (61,282)  -  -  5,481  (10,031)  -  כולל( הפסד)רווח כ "סה

בגובה , העברה מקרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע
 -  -  -  648  -  -  (648)  -  -  הפחת

 531,661  (4,525)  536,186  370,924  800  (10,908)  47,262  2,475  125,633  2016, בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 
 
.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  
 בדצמבר 31

  
2018 2017    2016(1) 

 
 ח"אלפי ש נספח

 (53,737)  (61,846)  (119,437)  א (2)תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 

 -  -  2,144   החזר הלוואה מחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני   

 -  (6,095)  *( 5,427  ד בעקבות איבוד שליטה בחברה מאוחדת( שנגרעו)מזומנים שהתקבלו 
 השקעה ברכוש קבוע

 
 (10,489)  (18,346)  (4,737) 

 (38,621)  (39,723)  (80,288)   השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

 (13,116)  -  -   השקעה בהשקעות פיננסיות על ידי חברות הקבוצה שאינן חברות ביטוח 

 8,875  250  -   תמורה מהשקעות פיננסיות על ידי חברות הקבוצה שאינן חברות ביטוח  
 344  95  -   תמורה ממימוש רכוש קבוע 

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
 

 (83,206)  (63,819)  (47,255) 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 

 -  -  95,038   הנפקת הון בניכוי הוצאות הנפקה   
 תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה 

 
 67,690  -  - 

 -  (168,559)  (72,025)   פרעון כתב התחייבות נדחה

 -  180,000  20,000   תמורה מהנפקת כתבי התחייבויות נדחים לבנקים

 71,100  3,000  -   קבלת הלוואות מבנקים ואחרים

 (26,288)  (9,838)  (5,664)   פירעון הלוואות מבנקים ואחרים

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות  מימון
 

 105,039  4,603  44,812 

 ירידה במזומנים ושווי מזומנים
 

 (97,604)  (121,062)  (56,180) 

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
 

 614,453  735,515  791,695 

 (38באור )מזומנים ושווי מזומנים המוצגים במסגרת נכסים המוחזקים למכירה 
 

 -  (6,095)  - 

 791,695  729,420  614,453  ב מזומנים בדוח על המצב הכספי לתחילת תקופה מזומנים ושווי

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
 

 516,849  614,453  735,515 

 (38באור )מזומנים ושווי מזומנים המוצגים במסגרת נכסים המוחזקים למכירה 
 

 -  -  (6,095) 

 729,420  614,453  516,849  ג המצב הכספי לסוף השנהמזומנים ושווי מזומנים בדוח על 

      
 
 .38באור  ראו, למידע בדבר תזרימי מזומנים  מפעילות מופסקת ( 1
 .להלן' ב38ראו באור ,מ"לעניין מכירת מניות איילון בית השקעות בע*( 
 

 .מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 (המשך)דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017    2016(1) 

 
 ח"אלפי ש

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת -נספח א 
  

 
 (62,635)  (27,148)  42,689  לשנה( הפסד)רווח 

 :מזומנים מפעילות שוטפתהתאמות הדרושות להצגת תזרימי 
 :התאמות לסעיפי רווח והפסד   
 -  22,162  9,847  נטו ,חלק החברה בתוצאות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   

 (86,488)  (210,178)  46,206  רווחים נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
 :מהשקעות פיננסיות אחרותנטו ( רווחים)הפסדים 

 (46,205)  (21,080)  (47,406)  נכסי חוב סחירים    
 (36,239)  (17,117)  (20,149)  נכסי חוב שאינם סחירים 
 (17,194)  (3,645)  (482)  מניות 
 (5,286)  (12,375)  (2,404)  השקעות אחרות 

 20,253  18,042  17,982  הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות
 5  18  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע
 1,688  (1,902)  (329)  ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"שינוי בשווי ההוגן של נדל
 (5,452)  (9,294)  9,559  ן להשקעה אחר"שינוי בשווי ההוגן של נדל

 :פחת והפחתות
 11,049  12,094  11,107  רכוש קבוע    

 55,876  31,281  39,132  בלתי מוחשייםנכסים  
 171,187  355,721  522,436  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 507,415  627,516  361,082  שינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
 ( *(1,162,670)  (573,782)  (246,240)  שינוי בנכסי ביטוח משנה

 (711)  (24,885)  *( 56,664  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 
 924  (3,363)  32,143  הוצאות מיסים על הכנסה

 :שינויים בסעיפים מאזניים אחרים
 (115,138)  (240,032)  (697,867)  נטו של השקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה, רכישות   

 :ן  להשקעה עבור חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה"השקעות פיננסיות ונדל
 (45)  (430)  (3,165)  ן להשקעה"רכישת נדל   

 : ן להשקעה אחר"השקעות פיננסיות ונדל
 (21,341)  (15,053)  (100,839)  ן להשקעה"רכישת והשקעות נדל    

 (217,595)  (30,165)  (315,206)  נטו של השקעות פיננסיות, רכישות 
 *( 759,306  (21,446)  (12,120)  פקדונות מבטחי משנה

 (122,596)  42,323  (6,891)  פרמיות לגבייה
 (59,721)  (40,686)  (2,082)  חייבים ויתרות חובה
 229,278  (53,158)  9,569  זכאים ויתרות זכות

 (3,130)  2,135  998  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 (142,830)  (167,299)  (338,455)  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור
 (21,020)  (23,328)  (23,905)  ריבית ששולמה   

 171,116  154,464  152,513  ריבית שהתקבלה
 (29,285)  (32,589)  (23,220)  מסים ששולמו

 -  611  20,790  מסים שהתקבלו
 30,917  33,443  50,151  דיבידנד שהתקבל

  176,329  132,601  151,728 

 (53,737)  (61,846)  (119,437)  סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 
 
 

 .38באור  ראו, למידע בדבר תזרימי מזומנים  מפעילות מופסקת ( 1

 .השקעההמזומנים מפעילות שוטפת כוללים רכישות ומכירות נטו של השקעות פיננסיות הנובעות מהפעילות בגין חוזי ביטוחי וחוזי  תזרימי( 2

 .'ג18-ו 'ה17ראו באור , ת עם מבטחי משנהלעניין השפעת עסקאו *(    
 

 .מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 (המשך)דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 
 
 

    

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017    2016(1) 

 
 ח"אלפי ש

 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה -' נספח ב
  

 

 150,948  216,274  170,493  חוזים תלויי תשואהמזומנים ושווי מזומנים עבור 

 640,747  519,241  443,960  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 791,695  735,515  614,453  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 -  (6,095)  -  (38ראו באור )מזומנים ושווי מזומנים המוצגים במסגרת נכסים המוחזקים למכירה 

 791,695  729,420  614,453  מזומנים ושווי מזומנים בדוח על המצב הכספי לתחילת השנה

 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה -' נספח ג
   

 216,274  170,493  178,571  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 519,241  443,960  338,278  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 735,515  614,453  516,849  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
 (38באור )מזומנים ושווי מזומנים המוצגים במסגרת נכסים המוחזקים למכירה 

 -  -  (6,095) 

 729,420  614,453  516,849  מזומנים ושווי מזומנים בדוח על המצב הכספי לסוף השנה
 

    

 (38באור )מזומנים שנגרעו בעקבות איבוד שליטה בחברה מאוחדת  -'נספח ד   
 -  58,513  17,726  נכסים בלתי מוחשיים   

 -  69,869  -  הוצאות רכישה נדחות

 -  62  126  רכוש קבוע

 -  11,932  2,501  חייבים ויתרות חובה

 -  18,694  15  נכסים פיננסיים

 -  (850)  (621)  נטו ,התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 -  (11,344)  (9,695)  זכאים ויתרות זכות

 -  (1,371)  (10,700)  התחייבויות פיננסיות

 -  (151,600)  -  השקעה בחברה מוחזקת
 -  -  6,075  זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 5,427  (6,095)  - 

 
 
 

 .38באור  ראו, למידע בדבר תזרימי מזומנים  מפעילות מופסקת ( 1
 
 

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

 
 תאור כללי של הקבוצה ופעילותה .א
 

ברחוב  וכתובתה הרשמית אשר התאגדה בישראל, הינה חברה תושבת ישראל( החברה -להלן )מ "בע אחזקותאיילון  .1 
הינה כחברת אחזקות וכנותנת שירותי ניהול ויעוץ מקצועיים בתחומים עיקר פעילותה . גן-רמת, 12א הלל סילבר בא  
 .להלן' ה8באור  ורא ,ן להשקעה"החלה החברה להשקיע בנדל 2018החל משנת  .לקבוצהשונים   

החברה "או " לון ביטוחאיי" -להלן )מ "איילון חברה לביטוח בע העיקרית היא 100%החזקה של בשיעור  חברת הבת  
  "(.המאוחדת

    
  

 -להלן )כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה , 2018, בדצמבר 31הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  
 .אביב-ר בבורסה לניירות ערך בתללמסחהחברה רשומות מניות (. הקבוצה

 
, לאחר ההנפקה ירד שיעור ההחזקה של בעל השליטה בחברה. ביצעה החברה הנפקת מניות לציבור 2018בחודש אפריל  .2

 .להלן 'ב14ראו באור . 67.26%-לשיעור של כ 86.43%-משיעור של כ, מר  לוי רחמני 
 
 . להלן ('ג()1)'ב23לעניין הנפקת אגרות חוב ראו באור  .3

         
 .להלן 'ב38מ ראו באור "לעניין מכירת מניות איילון בית השקעות בע  .4
 
 .להלן 'ב4ראו באור , מ "לעניין רכישת פעילות הביטוח של פסגות חברה לביטוח בע .5
 
  
  
 הגדרות .ב

 
- בדוחות כספיים אלה 

 
 .מ"בע אחזקותאיילון  - החברה

   

 .7ת בבאור נהעיקריות שבהן מצויאשר  והחברות המוחזקות שלה החברה - הקבוצה

   
 .עם דוחות החברהבמישרין או בעקיפין דוחותיהן מאוחדים חברות ש -  חברות מאוחדות 

   
אך לא , אשר לחברה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלה החבר -  הכלול החבר

ואשר השקעת החברה בה כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על בסיס , שליטה
 .השווי המאזני

 
חברות מאוחדות וחברות שהשקעות החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של  - מוחזקות חברות

 .בסיס השווי המאזניהחברה על 
 

 .IAS 24 -כהגדרתם ב - צדדים קשורים

   

 .2010-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  - שליטה יבעלי עניין ובעל

   

 .וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה - או הממונה המפקח

   

 .1981-א"התשמ, (ביטוח)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  - חוק הפיקוח
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 (המשך) יכלל  -: 1באור 
 

 (המשך) הגדרות .ב
 

 גופים על החלים השקעהכללי ( )גמלקופות ) פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות - ההשקעה כללי
 ידי על שפורסם" מוסדיים גופים על החלים השקעהכללי " וחוזר 2012-ב"התשע, (מוסדיים
 .הממונה

   

על , (בעל הפוליסה)לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר ( המבטח)חוזים לפיהם צד אחד  - חוזי ביטוח
( מקרה הביטוח)ידי הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע עתידי לא ודאי מוגדר 

 .ישפיע באופן שלילי על בעל הפוליסה

   

 .שאינן מהוות חוזי ביטוחפוליסות  - חוזי השקעה
   

חוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזר ביטוח חיים בהם ההתחייבויות צמודות לתשואת תיק  - חוזים תלויי תשואה
 . או נובעות מחוזים אלה, (פוליסות משתתפות ברווחי השקעה)ההשקעות 

   
נכסים עבור חוזים 

 תלויי תשואה
 .נכסים העומדים כנגד התחייבויות הנובעות מביטוח משתתף ברווחים סך הכל -

   

התחייבויות בגין חוזי 
 ביטוח

 .עתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח חיים וביטוח כללי -

   

 .חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות - נכסי ביטוח משנה

   

 .פרמיות לרבות דמים - פרמיות 

   

 .פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח - פרמיות שהורווחו
   

   
 

 חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 
 בסיס המדידה .1
 

 בנייני משרד המשמשים כרכוש, ן להשקעה"למעט נדל, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות
, המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד( כולל מכשירים נגזרים)נכסים , נכסים פיננסים זמינים למכירה, קבוע

והתחייבויות בשל  התחייבויות למיסים נדחים, נכסי מיסים נדחים, נכסי ביטוח משנה, התחייבויות ביטוחיות
.הטבות לעובדים

  

 .להלן' אכ-ו 'זט,'י,'ט', ח', זסעיפים  ראואלו יות למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבו 
 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים . 2

 
 (. IFRS -להלן )דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  
 
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , כמו כן 

, (דוחות כספיים שנתיים)והוראות תקנות ניירות ערך  והתקנות שהותקנו על פיו 1981-א"התשמ( ביטוח)
 .חברת ביטוחתאגיד המאחד עד כמה שתקנות אלה חלות על  2010-ע"התש

 
 המחזור התפעוליתקופת  .3
 

במיוחד בהתייחס לעסקי ביטוח חיים , עולה בעיקרה על שנה, תקופת המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה
.ולעסקי ביטוח כללי בעלי זנב ארוך, לעסקי סיעוד ומחלות ואשפוז, וחיסכון ארוך טווח

  

 
 מבנה הדיווח הנוכחי .4

 
הוצגו לפי סדר נזילות ללא , וההתחייבויות של החברה הכוללים בעיקר את הנכסים, הדוחות על המצב הכספי

 .IAS 1-כפי שנדרש ב, מידע מהימן ורלבנטי יותר מספקת הצגה זו. הבחנה בין שוטף ללא שוטף
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 2באור 
 

 (המשך) בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 
  מדיניות חשבונאית עקבית .5

 
למעט האמור  החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגותהמדיניות 

 .למעט אם נאמר אחרת וכן,להלן' יחבסעיף 
 
 
 

 האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים .ב
 

 השיקולים .1
 
שלהם ההשפעה , הנושאים הבאיםשקלה ההנהלה את  בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של הקבוצה 

 :המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים
 
 סיווג חוזי ביטוח וחוזי השקעה .א 
 

ההנהלה שוקלת לגבי כל . חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר
קיחת סיכון ביטוחי משמעותי ועל כן האם הם כרוכים בל, או לגבי קבוצה של חוזים דומים, חוזה וחוזה

 .יש לסווגם כחוזי ביטוח או שהם חוזי השקעה
 
  סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות .ב 
 

 :הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות הבאות
 
  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 

   המוחזקות לפדיוןהשקעות. 

  הלוואות וחייבים. 

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה. 
 

 .להלן 12 -ו 11ים באור ראו
 
 סיווג חכירה .ג 
 

בוחנת החברה האם החכירה מעבירה , לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית 
את , בין היתר, בכלל זאת בוחנת החברה. במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס

 את תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס , קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי
 .ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס

 
 אומדנים והנחות .2
 

הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות , נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, בעת הכנת הדוחות הכספיים
ומדנים וההנחות שבבסיסם הא. הכנסות והוצאות, התחייבויות, החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים

בעת גיבושם של  .השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן. נסקרים באופן שוטף
נדרשת הנהלת הקבוצה , המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, אומדנים חשבונאיים ואקטואריים

, בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. וודאות משמעותית להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי
גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות לרבות ציפיות , עובדות שונות, מתבססת הנהלת הקבוצה על ניסיון העבר

יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות . בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן, ככל שניתנות להערכה, לעתיד
, עקב שינויים רגולטוריים שפורסמו או צפויים להתפרסם בתחומי הביטוח, בין היתר, שונות מאומדנים אלה

 .הפנסיה והגמל ואשר קיימת אי וודאות באשר לאופן התממשותם והשלכותיהם
 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים קריטיים שחושבו   
עשויים לשנות  ,בפרט נוכח השינויים הרגולטורים כאמור , שר שינוי מהותי באומדנים ובהנחותעל ידי הקבוצה וא

  :בשנה העוקבתאת ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח  .א 
 

אור יבבההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארית ועל הנחות המפורטות 
 .ובריאות זמן קצר לגבי ביטוח כללי( 2()ה)35אור יבבו זמן ארוך ובריאותלגבי ביטוח חיים ( 1()ה)35
 

על כך שדפוס , העבר ומבוססות נגזרות בעיקר מניסיוןההערכות האקטואריות וההנחות השונות 
יחות האירועים בשכ, השתנות בגורמי הסיכון. ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד

וכן שינוי המצב המשפטי עשויים להשפיע באופן מהותי על גובה ההתחייבויות בגין חוזי , או בחומרתם
 . ביטוח
  ( .ד()1()ה)35באור  ראו זמן ארוך ובריאות בביטוח חיים הביטוחיניתוחי רגישות של הסיכון  לגבי
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 2באור 
 

 (המשך) האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, השיקוליםעיקרי  .א
 

 (המשך) אומדנים והנחות .2
 
   תביעות משפטיות.ב 

 
בהערכות . ה תלויות ועומדות תביעות משפטיות וכן בקשות לאישור תובענות כייצוגיותקבוצנגד ה

הסתמכו החברות על חוות דעת , סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה
, הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי. יועציהן המשפטיים

מאחר שתוצאות . וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים, בו מצויים ההליכיםבהתחשב בשלב 
מידע נוסף  ראו. עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה, התביעות תקבענה בבתי המשפט

  .37 ורבביא
 בין, וזאת ,הוגשו/תביעות משפטיות שטרם נטענו/החברה חשופה לטענות, ותבנוסף לתביעות האמור

חשיפה זו מובאת לידיעת . או אופן יישומם/או הוראת דין ו/בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו, היתר
גורמים בקבוצה לבאמצעות פניות לקוחות : ובין היתר, במספר דרכים החברה וחברות מוחזקות שלה

שרד ליחידה לפניות הציבור במ באמצעות תלונות לקוחות, ממונה על פניות הציבור בקבוצהלובמיוחד 
נושאים אלו מובאים לידיעת . המוגשות לבית המשפט( שאינן ייצוגיות)ובאמצעות תביעות , המפקח

הנהלת הקבוצה אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות 
תביעות שטרם הוגשו מסתמכות החברות בקבוצה על הערכות /בהערכת הסיכון הנובע מטענות. רחבות

המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי , מיות של הגורמים המטפלים וההנהלהפני
ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל . אם וככל שתוגש, להצלחת התביעה

עשויה , לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה המשפטית, מטבע הדברים. ניתוח הטענות לגופן
 . בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעההתוצאה 

 
 קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים לא סחירים .ג 
 

מחושב לפי מודל המבוסס על היוון , הלוואות ופיקדונות, השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות 
י מחירים ושערי רה המספקת ציטוטתזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חב

  .ריבית לגופים מוסדיים
 

 ירידת ערך השקעות פיננסיות  .ד 
 

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם  
ם סכו, או שערכם של נכסים פיננסיים זמינים למכירה נפגם וקיימת ירידת ערך לגביהם, המופחתת

  .'ג12-ו' ב12 באורים ראו, ההפסד נזקף לדוח רווח והפסד
 .כאמור תבכל תאריך מאזן בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבי 

 
 להשקעהן "נדל .ה 
 

ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן "נדל 
, על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, בדרך כלל, השווי ההוגן נקבע. נזקפים לרווח או הפסד

ל תזרימי בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים ש
 השווי, ניתן אם. מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה

 .המוערך לזה דומים ומיקום אופי בעלן "בנדל לאחרונה שנעשו לעסקאות בהתייחס נקבע ההוגן
 

 בהנחות להשתמש החברה והנהלת השווי מעריכי נדרשים להשקעהן "נדל של ההוגן השווי במדידת 
 שיעורי, העתידיים ההשכרה מחירי, הקבוצה נכסי לגבי הנדרשים התשואה שיעורי לגבי מסוימות
 איתנותם, הנכסים תפעול הוצאות, פנויים שטחים להשכרת הסתברות, חוזים שיעורי, התפיסה
 את להעריך מנת על, עתידי לפיתוח שיידרשו מהשקעות הנובעות והשלכות השוכרים של הפיננסית
ן להשקעה עשוי לגרום "שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל. מהנכסים העתידיים המזומנים תזרימי

 .לשינוי בשווי ההוגן
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 2באור 
 

 (המשך) האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים        .ב     
 
 (המשך) אומדנים והנחות .2

 
 ירידת ערך מוניטין  .ו 
 

הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של . הקבוצה בוחנת ירידת ערך מוניטין לפחות אחת לשנה 
או קבוצת )תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים 

כמו כן נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור . הוקצה המוניטין( שאליהן)שאליה ( יחידות מניבות מזומנים
  .אלה יכיון מתאים לתזרימי מזומנים נ

 
 קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות  .ז 
 

ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה תוך שימוש בהנחות לגבי שיעורי  
ם תחת הנחות אלו לא א .(ג)(1()ה)35 בבאורנוספים כאמור  ומשתניםתמותה ותחלואה , ביטולים

 .יתכן שיהיה צורך בהאצת ההפחתה או אף במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות, ההשבה תתקיים ברות
 

 לאחר סיום העסקהלעובדים הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות  .ח 
 

הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה להתחייבות בגין תוכניות  
שיעורי תשואה , חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון. אקטואריות

יתרת ההתחייבויות עשויה להיות . שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים, צפויים על נכסים
 .ין שינויים באומדנים אלומושפעת בצורה משמעותית בג

 
 נכסי מסים נדחים .ט 

 
במידה , שטרם נוצלו, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים 

של ההנהלה על מנת לקבוע  אומדןנדרש . שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם
הכיר בו בהתבסס על העיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס את סכום נכס המסים הנדחים שניתן ל

 . ית תכנון המסיהצפויה ואסטרטג
 
 הערכה מחדש של רכוש קבוע  .י 

 
והשינויים בשווי הוגן , הקבוצה מודדת מבנים ומקרקעין המהווים רכוש קבוע בסכומים משוערכים 

על מנת להעריך את השווי בלתי תלוי הקבוצה התקשרה עם מעריך חיצוני . נזקפים לרווח כולל אחר
המבנים ומקרקעין . הקבוצה מודדת את השווי ההוגן אחת לשנה. 2018, בדצמבר 31ההוגן ליום 

תוך שימוש במחירים בני השוואה המותאמים , מוערכים על בסיס התייחסות לראיות זמינות בשוק
 .מיקומם ומצבם, לגורמי שוק ספציפיים כגון סוג הנכסים

 
 כלולה בחברה קעההש .יא

 
החברה בוחנת ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה בכללותה כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית 

.המצביעה על ירידת ערך
  

 
 

 שינוי באומדנים .3
  

, שינויים בהנחות עיקריות ששימשו בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים ובריאות זמן ארוך לעניין
 (.6()2)ה35 באור ורא, ובריאות זמן קצר כללי ובביטוח( ה()1)ה35 באור ורא
 

 
 
 מטבע חוץוהפעילות  מטבע.         ג
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

שהינו מטבע הפעילות של החברה ושמייצג את הסביבה הכלכלית , ח"שמטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו 
, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, עבור כל חברה בקבוצההקבוצה קובעת  .בה פועלת החברה

 . מהו מטבע הפעילות של כל חברה
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 
 (המשך) מטבע חוץוהפעילות  מטבע.           ג
 

 נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, עסקאות .2
 

נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער ( מטבע השונה ממטבע הפעילות)עסקאות הנקובות במטבע חוץ 
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים , לאחר ההכרה הראשונית. החליפין במועד העסקה

לה המהוונים לנכסים למעט א, הפרשי שער. למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה דיווחבכל תאריך 
נכסים והתחייבויות לא . נזקפים לדוח רווח והפסד, כשירים או נזקפים ישירות להון העצמי בעסקאות גידור

נכסים  .כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה
הוגן מתורגמים מחדש למטבע הפעילות  והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי

 .בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן
 
 פריטים כספיים צמודי מדד .3

 
מותאמים לפי המדד הרלוונטי בכל , נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד

 .בהתאם לתנאי ההסכם, תאריך דיווח
 

 מאוחדיםדוחות כספיים  .ד
 

שליטה מתקיימת (. חברות בנות)הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 
 בחברהחשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה , המושקעת החברהכאשר לחברה יש כח השפעה על 

בבחינת שליטה . המושקעת מהחברהתשואות שינבע המושקעת וכן היכולת להשתמש בכח שלה כדי להשפיע על סכום ה
איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד . מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות

 .ועד למועד בו הופסקה השליטה, השגת השליטה
 

המדיניות החשבונאית בדוחות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
יתרות ועסקאות . הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה

בוטלו במלואם בדוחות הכספיים  הבנות ותוהחבר החברה ביןהדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות 
 .המאוחדים

 
במישרין או , זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס

רווח או הפסד וכל רכיב . הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. לחברה האם, בעקיפין
הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם . וח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטהשל רו

 .אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית
 

 :החברה, שליטה איבוד תוך בת חברה בעת מימוש
 

 .הבת החברה של ההתחייבויות ואת( מוניטיןלרבות ) הנכסים את גורעת- 
 .שליטה מקנות שאינן הזכויות של הכספיים בדוחות היתרה את גורעת- 
 .גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון -
 .שהתקבלה התמורה של ההוגן בשווי מכירה- 
 .שנותרה כלשהי השקעה של ההוגן בשווי מכירה- 
 החברה אם נדרש שהיה אופן באותו, אחר כולל( הפסד) ברווח לכן קודם שהוכרו הרכיבים את מסווגת מחדש- 

 .הקשורים ההתחייבויות או הנכסים את ישירות מממשת הייתההבת 
 .כהפסד או כרווח( גרעון אועודף ) שנוצר כלשהו בהפרש מכירה- 
 

 ומוניטין עסקים צירופי .ה
 
עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד . הרכישהצירופי עסקים מטופלים בשיטת  

החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות , בכל צירוף עסקים. הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת
הנכסים שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של 

 .המזוהים נטו של הנרכשת
 

 .עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד
 

 בשווי נמדדות השליטה להשגת קודם הרוכשת ידי על שהוחזקו בנרכשת הוניות זכויות, בשלבים המושג עסקים בצירוף 
 .לשליטה העלייה במועד הקודמת ההשקעה משערוך הפסד או רווח בדוח הכרה תוך הרכישה למועד הוגן

 
-ל בהתאם פיננסית כהתחייבות או כנכס מסווגת מותנית תמורה. הרכישה במועד ההוגן בשוויה מוכרת מותנית תמורה 

39 IAS .שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים בדוח רווח והפסד או בדוח על הרווח הכולל האחר .
 . היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת, שיר הוניאם התמורה המותנית מסווגת כמכ

 
שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הסכום נטו , מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות 

הרוכש יכיר ברווח  ,אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי. של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו
 .שנוצר במועד הרכישה
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 2באור 

 
  הכלול ההשקעות בחבר .ו

 
ההשקעה . אך לא שליטה, שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלה החבר אהי הכלול החבר

 .המאזנימוצגת על בסיס שיטת השווי  , בחברה כלולה
 

ההשקעה בחברה הכלולה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה , המאזנישיטת השווי  לפי
 החברה לבין הקבוצהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין . לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה, בנכסים נטו

 . מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה הכלולה
 

. שיטתי באופן מופחת ואינו העלות לפי נמדד, הכלולה בחברה מההשקעה כחלק מוצג כלולה חברה רכישת בגין מוניטין
 .בכללותה הכלולה בחברה מהשקעה כחלק ערך ירידת בחינת לצורך נבחן מוניטין

 
 בדוחות החשבונאית המדיניות. זהים ולתקופות לתאריכים ערוכים הכלולה והחברה החברה של הכספיים הדוחות

 .הקבוצה של הכספיים בדוחות שיושמה זו עם ועקבי אחיד באופן יושמה הכלולה החברה של הכספיים
 

כאשר ההשקעה הקודמת בחברה הנרכשת טופלה בהתאם להוראות , של רכישת חברה כלולה המושגת בשלבים במקרה 
39 IAS ,   3הקבוצה מיישמת את עקרונות IFRS זכויות הוניות , אכפועל יוצ. לגבי צירוף עסקים המושג בשלבים

בנרכשת שהוחזקו על ידי הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות 
 .בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור

 
הפסדי החברה הכלולה עד הכירה החברה בחלקה ב, כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה בחברה

גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו 
ההשקעה כוללת פריטים כספיים , לצורך כך. עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת, בעבור חברה כלולה זו

 . שר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעיןא( כגון הלוואות שניתנו)לקבל לזמן ארוך 
 

כהשקעה המוחזקת  המיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או סיווג המאזניהשווי  שיטת
   .למכירה

 
 גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה הופכת להשקעה בעסקה המאזניממשיכה ליישם את שיטת השווי  החברה

על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה שמסווגת  IFRS 5החברה מיישמת את הוראות . ולהיפך, משותפת
ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי , חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה. כמוחזקת למכירה

 .המאזני
 

 ברווח ומכירה הכלולה בחברה שנותרה כלשהיא השקעה הוגן בשווי מודדת הקבוצה, המהותית ההשפעה איבוד במועד 
 הערך לבין שנותרה ההשקעה של ההוגן והשווי הכלולה בחברה ההשקעה ממימוש התמורה שבין בהפרש הפסד או

 .זה במועד שמומשה ההשקעה של בספרים
 
 
 חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים .ז

 
IFRS 4  הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית בה נקט לפני מועד המעבר לתקינה

וכן חוזי ( לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי מוחשיים קשורים)הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק 
  :להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר לחוזי ביטוח. ביטוח משנה שהוא רוכש

 
 ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח .1

 
 .להלן ('יח)2 סעיף ראו -הכרה בהכנסות  (א

 
כללים , (תקנות וחוזרים)התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים מחושבות בהתאם להוראות המפקח  (ב

ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני הכיסויים . חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות
 .'בתביעה וכו ותק , גיל המבוטח, סכום הביטוח, סוג הביטוח: כגון, הרלוונטיים

 
אקטואר הידי -המבוצעת על, ביטוח חיים נקבעות על בסיס הערכה אקטואריתהתחייבויות בגין חוזי 

חלקם של מבטחי  . F.IL.A.A) וייסברג   אליאוראשתקד מר )  F.IL.A.Aדניאל ישראלי  מר, הממונה
 .המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבע על פי התנאים של החוזים הרלוונטיים

  
ביטוח חיים הצמודות למדד וההשקעות צמודות למדד המשמשות כיסוי  התחייבויות בגין חוזי (ג

 לרבות נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך המאזן, בויות אלהילהתחי
 . שנתית חצי ההצמדה תנאיהן שלפי לפוליסות בקשר חיים ביטוח חוזי בגין התחייבויות
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 (המשך) החשבונאיתעיקרי המדיניות - : 2באור 
 
 (המשך) חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים .ז
 

 (המשך) ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח .1
 

 הנחיות המפקח בדבר התחייבויות לתשלום קצבה (ד
 

בחוזרים שפרסם המפקח בדבר חישוב התחייבויות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים נקבעו  
הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב השיפור בתוחלת החיים המצריך מעקב אחר 

גם  ראו. הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים המאפשרות קבלת קצבה והשלמתן באופן ראוי
  .(4)(ב)1)'ה35ר באו

 
 הוצאות רכישה נדחות (ה

הנמכרות ( חיים DAC: להלן) וחוזי השקעה הוצאות הרכישה הנדחות בגין פוליסות ביטוח חיים (1)
כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות הנהלה וכלליות  1999בינואר  1החל מיום 

מופחת בשיעורים שנתיים שווים על פני  חיים DAC-ה. הקשורות לרכישת פוליסות חדשות
המתייחס לפוליסות שבוטלו או סולקו  חיים DAC-ה. שנה 15-מ פחותאך לא , תקופת הפוליסה

 .נמחק במועד הביטול או הסילוק

 
מחושבות על ידי  1998, בדצמבר 31הוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות שהופקו עד ליום  

על , (F.IL.A.A ר וייסברגאליאומר  אשתקד)  F.IL.A.A ישראלי דניאלמר , הממונהאקטואר ה
לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות " ניכוי הצילמר"בסיס שיטת 

 . הביטוח השונות
 

, (F.IL.A.A אליאור וייסברג מר אשתקד)  F.IL.A.Aמר דניאל ישראלי , ממונהאקטואר הה(2)
את ברות השבת ה שנהבודק מידי 

- 
DAC בויות יהבדיקה נערכת על מנת לוודא שההתחי. חיים

 1999בגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת  חיים DAC -השקעה בניכוי ה וחוזיבגין חוזי ביטוח 
חיים ואת  DAC-ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה, מספיקה

הבדיקה מבוצעת . הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות, ההתחייבויות הביטוחיות
 .החיתום שנות ולכל המוצרים לכל במקובץ

 
  

, תשואה מנכסים, הוצאות תפעול, כוללות הנחות בגין ביטולים, ההנחות המשמשות לבדיקה זו
פי -מדי שנה על הממונהאקטואר ה ידי-הנקבעות על, תמותה ותחלואה, דמי ניהול צפויים

 .בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים
 

 (Test Adequacy Liability)בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים  (ו
 

במידה והבדיקה מעלה כי . החברה עורכת בדיקה לגבי הלימות של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים 
, מכסות את כל ההוצאות של פוליסות אלו אינן  מהפוליסות הרלבנטיות שצפויות להתקבלכל ההכנסות 

 ידי על שהוגדרו פוליסות קבוצותהבדיקה נעשית בנפרד עבור . נרשמת הפרשה מיוחדת בגין החוסר
  .הממונה

 
, תשואה מנכסים, הוצאות תפעול, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ

שיעורי מימוש גמלא ותחלואה ובהתחשב בעודף השווי ההוגן , תמותה, פרמיית אי נזילות, שיעורי ריבית
ניסיון העבר , נקבעות על ידי האקטואר מדי שנה על פי בדיקות ההנחות. של הנכסים מעל ערכם בספרים

התביעות של  עבור פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון. ומחקרים רלוונטיים אחרים
 .הקולקטיב הבודד ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה

 
 תביעות תלויות (ז

 
בהתאם להערכת מומחי החברה על , תביעות תלויות וחלק מבטחי המשנה בהן מחושבות באופן פרטני

 .בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח
 

ההוצאות , מתמשכות בתשלום בביטוח אי כושר עבודה ההפרשות לתביעות, הפרשות לתשלומי גמלאות
מחושבות על ידי , (IBNR)וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו , הישירות והעקיפות הנובעות מהן

 .נכללו במסגרת התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעההאקטואר הממונה ו
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 
 (המשך) חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים .ז
 

 (המשך) ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח .1
 
 :חוזי השקעה (ח

 
תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות להתחייבויות בגין 

ח רווח והפסד אלא פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא נזקפים לדו. חוזי ביטוח וחוזי השקעה
 .נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

 
שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין , בדוח רווח והפסד נזקפים בשל חוזים אלה ההכנסות מהשקעות

הנהלה  דמי ניהול עמלות לסוכנים והוצאות, חוזי ביטוח בשל חלקם של המבוטחים בהכנסות מהשקעות
  .וכלליות

 
  הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתי (ט
 

 .השינוי בהפרשה קוזז מההכנסות מפרמיה, כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 
 

 
 (המדווחים במסגרת מגזר בריאות נפרד קצר לזמן בריאות ענפי לרבות) ביטוח כללי .2

 
 .להלן( 'חי)2 סעיף ראו ,הכרה בהכנסה (א
 
סילוק ועלויות טיפול , בין היתר, סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו ושייר כולל (ב

שאירעו בשנת הדוח וכן לאירועים תלויות , הוצאות עקיפות לישוב תביעות, ישירות בגין תביעות ששולמו
( הכוללת הפרשה לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות)עדכון ההפרשה לתביעות התלויות 

 . שנרשמה בשנים קודמות
 
 :התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות (ג

 
של מבטחי  וחלקם, והתביעות התלויות הכלולים בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח עתודות הביטוח

חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על , הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה, משנה בעתודה ובתביעות התלויות
תקנות חישוב " -להלן ), 2013-ג"התשע, (חישוב עתודות בביטוח כללי( )ביטוח)שירותים פיננסיים 

מיושמות בהתאם ה, הנחיות המפקח ושיטות אקטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויות, "(עתודות
 .הממונים לשיקול דעתם של האקטוארים

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

 
משקפת את דמי הביטוח , (Unearned Premium Reserve), הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה (1

 . המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך המאזן
 

הפרשה זו נרשמת במידה והפרמיה שטרם (. Premium Deficiency), הפרשה לפרמיה בחסר (2
. אינה מכסה את העלות הצפויה בגין חוזי הביטוח( בניכוי ההוצאות הרכישה הנדחות)הורווחה 

בוצע על ידי , התחשיב האקטוארי עבור החברה. ההפרשה מחושבת לפי הערכה אקטוארית
 .האקטואר הממונה

 
 :תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלןעתודות ביטוח ו (3

 
למעט , תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה אקטוארית 3.1

לפי  ותתביעות נכלל בהוצאות עקיפות ליישו. להלן 3.2בסעיף לגבי הענפים המפורטים 
 ,ידי האקטואר הממונה-בוצע על, התחשיב האקטוארי עבור החברה. הערכה אקטוארית

 .עובד החברה, (F.IL.A.A) דניאל ישראלי מר
 

כלי שיט  ,ביטוח חקלאי, ביטוח מטענים בהובלה, בנקים למשכנתאות, הנדסי :בענפים 3.2
בהם קבע ל "שיניים ונסיעות לחו, עובדים זרים, סיכונים אחרים ,ערבויות ,וטייס

 תאקטוארי עקב העדר מובהקות סטטיסטית נכללוהאקטואר כי לא ניתן ליישם מודל 
פרטניות לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה התביעות התלויות בהתבסס על הערכות 

דיווח חברות , מומחים חיצוניים שמטפלים בתביעותמומחי החברה ו, מעורכי דין
 .ככל שנדרש IBNER/IBNRוכן בתוספת  מוסרות בעסקים נכנסים
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 
 (המשך) חוזי ביטוח וחוזים לניהול נכסים .ז

 
 (המשך) (המדווחים במסגרת מגזר בריאות נפרד קצר לזמן בריאות ענפי לרבות) ביטוח כללי .2
 

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

 (המשך) :תביעות תלויות המחושבות לפי השיטות כמפורט להלןביטוח ועתודות  (3
 

בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות ההערכות  מובאיםשיבובים ושרידים  3.3
 . האקטואריות של התביעות התלויות

 
וזאת בהתחשב בכך שהתביעות , להערכת החברה התביעות התלויות הינן נאותות 3.4

התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי ויתרתן כוללת הפרשות מתאימות ככל 

  .IBNR -שנדרש ל
  

אותות ההתחייבות בביטוח כללי על פי נהחברה בוחנת את , כללי בביטוח ההתחייבות נאותות בדיקת (ה
 (.ד()3()2)('ה)35בביאור הנוהג המיטבי כמפורט  עקרונות

 
המיוחסות הוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות  (ו

הוצאות הרכישה מחושבות לפי שיעורי . המתייחסות לפרמיות שטרם הורווחו, רכישת פוליסותל
, כאחוז מהפרמיה שטרם הורווחה, שנקבעו בתקנות הפיקוח, ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים

 . לפי הנמוך שבהם, לכל ענף בנפרד
 
, (הפול–להלן )מ "בע"( הפול)" המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה מהתאגידעסקים המתקבלים  (ז

וסוכנויות חיתום נכללים לפי דיווחים המתקבלים עד ( לרבות ביטוח משותף)מחברות ביטוח אחרות 
 .והכול בהתאם לשיעור השתתפות החברה בהם, לתאריך המאזן בתוספת הפרשות לפי העניין

 
 

 (ארוך לזמן בריאותענפי  כולל)ביטוח בריאות  .3
 

 .להלן( 'חי)2סעיף  ראו ,הכרה בהכנסה (א
 
 :התחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות (ב

 
כללים , (תקנות וחוזרים)ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתאם להוראות המפקח 

ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני הכיסויים . חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות
 . 'סכום הביטוח וכו, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, הרלוונטיים

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

וייסברג  אליאור מר אשתקד) F.IL.A.Aישראלי  דניאלמר , ידי אקטואר-המבוצעת על, אקטוארית
F.IL.A.A  .)  

 
 תביעות תלויות (ג

 
, ות והעקיפות הנובעות מהןההוצאות הישיר, ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי

 .נכללו במסגרת ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח, (IBNR)וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו 
 

 :הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי (ד
 

 .שהורווחה מסעיף פרמיההשינוי בהפרשה קוזז , כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 
 

 :הוצאות רכישה נדחות (ה
 

הוצאות הרכישה הנדחות כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות הנהלה וכלליות הקשורות  
אך , מחלות ואישפוז מופחתות בשיעורים שווים על פני תקופת הפוליסה בענף. לרכישת פוליסות חדשות

הוצאות הרכישה . שנים 15-מ פחותלא ( סיעוד: כגון)ובביטוחי בריאות ארוכי טווח  שנים 6-מלא יותר 
 .הנדחות המתייחסות לפוליסות שבוטלו נמחקות במועד הביטול

 וייסברג אליאור מר אשתקד)  F.IL.A.Aישראלי  דניאלמר , הממונה האקטואר בודק שנה מידי 
(F.IL.A.A ,ה השבת ברות את-DAC.  

בגין הפוליסות שנמכרו  DAC-ה בניכוי ביטוח חוזי בגין שההתחייבויות לוודא מנת על נערכת הבדיקה 
ואת  DAC-ה הפחתת את שתכסינה עתידיות הכנסות ליצור צפויות ושהפוליסות מספיקות

 לכל במקובץהבדיקה מבוצעת . התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות הוצאות, ההתחייבויות הביטוחיות
 .החיתום תשנו ולכל המוצרים

 תמותה, מנכסים תשואה, תפעול הוצאות, ביטולים בגין הנחות כוללות, זו לבדיקה המשמשות ההנחות 
 רלוונטיים ומחקרים העבר ניסיון בדיקותפי -על שנה מידי החברהידי אקטואר -הנקבעות על, ותחלואה
  .עדכניים
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 פיננסייםמכשירים  .ח
 
 מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים .1

 
נכסים פיננסיים . מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים הן נכסים פיננסיים והן התחייבויות פיננסיות

וכן נכסים פיננסיים ( מניות ואחרות, סחירים שאינםנכסי חוב , נכסי חוב סחירים)כוללים השקעות פיננסיות 
מכשירים פיננסיים כוללים , כמו כן. מזומנים ושווי מזומנים, חייבים אחרים, פרמיות לגביה: אחרים כגון

 .כגון הלוואות ואשראי שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים, התחייבויות פיננסיות
 

רים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים שאינם מוצגים בשווי ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגז
, לאחר ההכרה הראשונית. ההוגן דרך רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות הניתנות לייחוס

 .מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך
 

 (. מועד העסקה)ים על ידי החברה מכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאים החוזי
 

 מזומנים ושווי מזומנים
 

שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר . לפי דרישה מזומנים כוללים יתרות מזומנים לשימוש מיידי ופקדונות
ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי 

 .משמעותי של שינויים בשווי ואשר אינם מוגבלים בשעבוד
 

 השקעות המוחזקות לפדיון
 

מכשירי החוב מסווגים , כשירי חוב עד למועד פדיונםכאשר לחברה יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיק מ
השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי עלות מופחתת בשיטת הריבית האפקטיבית . כמוחזקים לפדיון

 .בניכוי הפסדים מירידת ערך, (המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה)
 

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 

ינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה או שאינם נכסים פיננסיים זמינים למכירה ה
השקעות המוחזקות , נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: מסווגים לאחת הקבוצות הבאות

נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי , לאחר ההכרה הראשונית. לפדיון או הלוואות וחייבים
שער המתייחסים למכשירי הפרשי , רביתלמעט בגין , רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן. ההוגן
הרווח , במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך. כולל אחרמוכרים ברווח , ודיבידנד ממכשור הוניחוב 

 . הפסדאו לדוח רווח  מועברכולל אחר ( הפסד)
 

 בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים 
 

אם הוא מוחזק למסחר או אם יועד ככזה בעת , מכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד
 .ההכרה הראשונית בו

 
 הלוואות וחייבים

 
. הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינן נסחרות בשוק פעיל

תוך שימוש , הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות, לאחר ההכרה הראשונית
בדרך כלל , חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם. ובניכוי הפרשה לירידת ערך, בשיטת הריבית האפקטיבית

 .בערכם הנומינלי
 

 מכשירים פיננסיים נגזרים .2
 

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

 
 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן .3

 
משוערכים בכל תקופה , שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, והתחייבויות פיננסיות צמודי מדד ערכם של נכסים 

 .בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים .ח
 

 :החברה קיבלה החלטות לייעוד הנכסים כדלקמן .4
 

 :השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעותנכסים הכלולים בתיקי 
 

יועדו לקבוצת שווי , הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא סחירים, נכסים אלו מרבית
אשר הצגתם לפי , נפרדים ומזוהים, מדובר בתיקים מנוהלים: וזאת מהנימוקים הבאים, הוגן דרך רווח והפסד

שמעותי עיוות חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי שווי הוגן מקטינה באופן מ
כמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק נמדדים לפי שווי הוגן בהתאם , (mismatch)מדידה שונים 

ההשקעות  וועדת)והמידע לגבי המכשירים הפיננסיים מדווח להנהלה , לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת
 .באופן פנימי על בסיס שווי הוגן( הרלוונטית

 
 בנכסים להחזיק החברה וביכולת בכוונת שכן" לפדיוןמוחזק " לקטגוריית סווגו הסחירים החוב ממכשירי חלק
  .המפקח שפרסם שעה הוראת פי על וכמתאפשר הסופי פדיונם למועד עד אלו

 
  :שנדרש להפרידםמכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים 

 
 . אלו יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד נכסים

 
שאינם כוללים ( נוסטרו)נכסים סחירים שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות ברווחים 

 : נגזרים משובצים או שאינם מהווים נגזרים
 

אשר סווגו , מספר מכשירי חוב סחירים צמודי מדדלמעט , נכסים אלו סווגו כנכסים פיננסים זמינים למכירה
  . כמוחזקים לפדיון

 
הינם כי בכוונת וביכולת החברה להחזיק , הנימוקים לסיווגם של מכשירי החוב לקטגוריית מוחזקים לפדיון

עומדים כנגד התחייבויות ביטוחיות שבמרביתן הנן  אלו נכסים, כן כמו. בנכסים אלו עד למועד פדיונם הסופי
סיווג הנכסים לקטגוריה זו יוצר התאמה ברגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן בין הנכסים , מודות מדדצ

 .להתחייבויות שכנגדן הם עומדים
 

 :(נוסטרו)נכסים שאינם סחירים שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות ברווחים 
 

סווגו לקבוצה זו ונמדדו על פי , צ"ח ח"לרבות אג, נכסים העונים לקריטריונים של קבוצת הלוואות וחייבים
 . תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, עלות מופחתת

 .מניות שאינן סחירות סווגו כנכסים פיננסיים זמינים למכירה
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים .5 
 

פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות נכסים פיננסיים והתחייבויות 
וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על , שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו

 .בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל
 

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם 
, על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי. במקרה של פשיטת רגל או חדלות פרעון של אחד הצדדים

שיהיו אירועים שיגרמו או , אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול
 .לפקיעתה
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 (המשך) מכשירים פיננסיים .ח
 

 התחייבויות פיננסיות  .6
 

 הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת מוצגות. ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן
 .סקה ישירותבניכוי עלויות ע

 
 :הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם כמפורט להלן, ההכרה הראשונית לאחר

 
 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת (א
 

מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות , הלוואות והתחייבויות אחרות, לאחר ההכרה הראשונית
 .  עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (ב
 

לרבות נגזרים משובצים , כוללות נגזרים התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 .שהופרדו ומסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית

 
-בכפוף לתנאים שנקבעו ב, ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

93 IAS.  
 
 

 נגזרים משובצים .7
 
 צד לראשונה להיות הופכת היא בו במועד בהפרדתו והצורך משובץ נגזר של קיומו את בוחנת הקבוצה

 המשפיע בהתקשרות שינוי יש כאשר רק נעשית משובץ נגזר בהפרדת הצורך של מחדש הערכה. להתקשרות
 .מההתקשרות המזומנים תזרימי על משמעותי באופן

 
 

 גריעת מכשירים פיננסיים .8
 

 נכסים פיננסיים (א
 

או החברה , נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 
 מחויבותהעבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה 

ה העביר ,בנוסף, ללא עיכוב משמעותי, לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי
נכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי בבאופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים 

 .נכסבנכס אך העבירה את השליטה באת כל הסיכונים וההטבות הקשורים 
 

כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה באופן  
מוכר נכס חדש , בות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכסממשי את הסיכונים וההט

מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר . בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס
של התמורה  המרביוהסכום בדוחות הכספיים נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה המקורית של הנכס 

 .השהחברה עשויה להידרש לשלם בחזר
 

 התחייבויות פיננסיות (ב
 
התחייבות . בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת 

בנכסים , פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן (הקבוצה)פיננסית מסולקת כאשר החייב 
 .ייבותמשוחרר משפטית מההתח או, בסחורות או שירותים, פיננסיים אחרים

 
, כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים מהותית 

ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של , או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת
ל "הנההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות . ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה

הם מטופלים , במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים. נזקף לדוח רווח והפסד, בדוחות הכספיים
בעת הבחינה האם מדובר  .כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה

 .מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים, בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת
 
 

 .להלן( 1()'יג)2סעיף  ראו, לגבי ירידת ערך נכסים פיננסיים .9
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 רכוש קבוע .ט
 

בניכוי הפסדים מירידת , בניכוי פחת שנצבר, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות
העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש . תחזוקה שוטפתואינם כוללים הוצאות , ערך שנצברו

 ;הקבוע
 

 . לפי שיטת הרכיבים, מופחתים בנפרד, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט
 
 :בנכס כדלקמןהפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים  

 
(למעט הקרקע)בניינים     2%-4% 

 33%-14%    מחשבים
 15%-6%    ריהוט וציוד

 להלן ראו   שיפורים במושכר
 

לרבות תקופת האופציה להארכה שבידי )שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות  
 . לפי הקצר שבהם, וערת של השיפוראו בהתאם לתקופת החיים המש( הקבוצה שבכוונתה לממשה

 
שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן וערך השייר נבחנים לפחות בכל סוף , שיטת הפחת ,יםאורך החיים השימושי 

הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין . חשבונאי באופן של מכאן ולהבא
 .המועד שבו הנכס נגרע

 
 .על בסיס הערכה מחדששבבעלותה מודדת קרקע ומבנה  הקבוצה

 
. בניכוי השפעת המס, שערוך רכיבי קרקע ובניני משרד במסגרת הרכוש הקבוע  נזקף לקרן הערכה מחדש המוצגת בהון

 .או במהלך השימוש בנכס בהתאם לקצב הפחתתו, קרן הערכה מחדש מועברת ישירות לעודפים כאשר הנכס נגרע
 

אינה שונה באופן מהותי מהערך שהיה  יתרה בדוחות הכספייםמחדש מבוצעות באופן סדיר על מנת לוודא שההערכות 
 .נקבע לפי השווי ההוגן בתאריך הדיווח

 
שווים של רכיבי קרקע ובנייני משרד מתבסס על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי שהינו 

 .ן והינו בעל הידע והניסיון הדרושים"מומחה בהערכת שווי של נדל
 

עד לסכום שבו קיימת יתרת זכות בקרן ההערכה , ירידת ערך של נכס שהוערך מחדש נזקפת ישירות לרווח כולל אחר
עלייה בערכו של נכס כתוצאה מהערכה . נזקפת לרווח או הפסד, אם קיימת, ירידת ערך נוספת. מחדש בגין אותו נכס

כל עלייה נוספת . שהוכרה קודם לכן ברווח או הפסד, הפסד עד לסכום שבו היא מבטלת ירידה מוכרת ברווח או, מחדש
 .לאחר מכן נזקפת לקרן הערכה מחדש

 
 ן להשקעה"נדל .י
 

חוכר  או( מחכיר בחכירה תפעולית)המוחזק על ידי הבעלים ( או שניהם, קרקע או מבנה)ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל
ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת , או שתיהן, קת דמי שכירות או לשם עליית ערךבחכירה מימונית לצורך הפ

 .או מכירה במהלך העסקים הרגיל, סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות
 

. ממימושו עתידיות כלכליות הטבות צפויות ולא בו השימוש נפסק כאשר או ממומש הוא כאשר נגרע להשקעהן "נדל
 .הנכס נגרע שבה בתקופה הפסד או ברווח מוכר הכספיים בדוחות היתרה לבין הנכס ממימוש נטו התמורה בין ההפרש

 
ן להשקעה נמדד "נדל, לאחר ההכרה הראשונית. ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות"נדל

ן "הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדלרווחים או . אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח, בשווי ההוגן
  . ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם, להשקעה

 
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל 

הנדרשים ועל ידי הנהלת הקבוצה  והניסיוןן והינם בעלי הידע "בהערכות שווי של נדל בלתי תלויים שהינם מומחים
 .שהינה בעלת ידע מקצועי נרחב
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 
 חכירות .אי
 

פי -ההתקשרות עלהמבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 
 :IAS 71 -הכללים להלן שנקבעו ב

  
 כחוכר הקבוצה

 
 חכירה מימונית .1

 
הנכס . מסווגים כחכירה מימונית, לחוכרנכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו 

החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של 
 .םהמינימאלייתשלומי החכירה 

  .שבהם כנמוך החכירה תקופת או, שלו השימושיים החיים תקופת לאורך מופחת בחכירה הנכס 
 

 חכירה תפעולית .2
 

מסווגים , לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור אשרנכסים 
 .הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירהאו תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח . כחכירה תפעולית

 
 כמחכיר הקבוצה

 
 מימונית חכירה.         1

 
 הנכס. מימונית כחכירה מסווגים, לחוכר הועברו הנכס על לבעלות הקשורים וההטבות הסיכונים כל אשר נכסים
 לאחר. החכירה תקבולי של הנוכחי הערך בסכום" מימונית חכירה בגיןחייבים " פיננסי נכס ומוכר נגרע החכור
 הפיננסי הנכס. חכירה בגין החייבים של ןופירעו מימון הכנסות בין מוקצים החכירה תקבולי, הראשונית ההכרה
 .IAS 93 הוראות פי על וגריעה ערך ירידת לעניין מטופל מימונית חכירה בגין חייבים

 
 תפעולית חכירה .         2

 
מסווגים כחכירה , אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס נכסים

מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות , עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה. תפעולית
 על ישר בקו הפסד או ברווח כהכנסה מוכרים החכירה תקבולי. בסיסכהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו 

 זכאות לחברה שבו במועד כהכנסה והפסד רווח לדוח נזקפים מותנים חכירה תקבולי. החכירה תקופת פני
 .לקבלם

 
  נכסים בלתי מוחשיים .בי

 
. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות

עלויות בגין נכסים בלתי . הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישהנכסים בלתי מוחשיים 
 .נזקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן, למעט עלויות פיתוח מהוונות, מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי

 
יים שלהם ונבחנת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימוש

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי . לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך
 .מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה

 
 עלויות פיתוח תוכנה  .1
 

התוכנה ישימה  ,מהימן את עלויות הפיתוחהוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן 
ולקבוצה כוונה ומקורות מספיקים להשלים , צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח ,מבחינה טכנית ומסחרית

שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה , הוצאה שהוונה כוללת את עלות החומרים. את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה
הוצאות פיתוח אחרות נזקפות לרווח והפסד עם . לשימושו המיועדישירות להכנת הנכס  אותן שניתן לייחס

 .התהוותן
 

 .הוצאות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו
 
 תוכנות .2
 

, תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה. נכסי החברה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות
רישיונות לתוכנות , לעומת זאת. מסווגות כרכוש קבוע, כולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליהאשר אינה י

 .מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים, העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה
 
 עלויות עוקבות .3
 

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

 .נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 (המשך) נכסים בלתי מוחשיים .בי
 

 הפחתה .4
 

פרט , לדוח רווח והפסד על פני אומדן אורך החיים השימושי של הנכסים הבלתי מוחשיים הפחתה נזקפת
 .מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש ,למוניטין

 
 :אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן

 
בתוספת הפרשות  שנים 10פי שיטת הקו הישר במשך -מופחת עלוגמל תיק עמלות ביטוח חיים  .א

 .ספציפיות באם וכאשר חלה ירידת ערך
 

 .שנים שבעי שלוש עד בקו ישר על פנ ותמופחת -תוכנות  .ב
 

הוצאות וכן  לקוחות לשווי תיקפעילות בתחום עסקי ביטוח חיים המיוחסת  עלות שנוצרו ברכישת עודפי .ג
אשר , שנים 9-5 בין של ותשווים על פני תקופמופחתים בשעורים שנתיים , הלקוחות  בגין רכישת תיק

 .להערכת ההנהלה משקפת את תקופת החיים הממוצעת של הפוליסות
 

לעניין מכירת מניות איילון בית )    .על פני שלוש עד ארבע שנים הופחתו -פעילות ניהול קרנות נאמנות .ד
 (.להלן 'ב38השקעות ראו באור 

 
 .(להלן 'ב38עניין מכירת איילון בית השקעות ראו באור ל:)פעילות ניהול תיקי ניירות ערך .ה

 
 .שנים 7על פני  הופחת-תזרים מזומנים עתידי המיוחס לניהול תיקים מוסדיים  -
 .שנים 3על פני  הופחת-פרטייםתזרים מזומנים עתידי המיוחס לניהול תיקים   -

 
 .לפחות בכל סוף שנת דיווחהאומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש 

   
 ירידת ערך .יג
 

 :הבאיםקיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין הנכסים  דיווח האם הקבוצה בוחנת בכל תאריך 
 
 נכסים פיננסיים .1
 

 בעלות מופחתת נמדדיםנכסים פיננסיים ה .א
 

 אומדן על שלילי באופן השפיעו יותר או אחד אירוע כאשר קיימת ערך לירידת אובייקטיבית ראיה
 נמדד והפסד רווח לדוח הנזקף ההפסד סכום. ההכרה מועד לאחר מהנכס העתידיים המזומנים תזרימי
 העתידיים המזומנים תזרימי אומדן של הנוכחי הערך לבין הכספיים בדוחות הנכס יתרת בין כהפרש

 האפקטיבית הריבית לשיעור בהתאם המהוונים, (התהוו שטרם עתידיים אשראי הפסדי כולליםשאינם )
 לשיעור בהתאם נעשה ההיוון, משתנה ריבית נושא הפיננסי הנכס אם. הפיננסי הנכס של המקורית
 באופן לייחס ניתן כאשר מבוטל ערך מירידת הפסד עוקבות בתקופות. הנוכחית האפקטיבית הריבית

ביטול כאמור נזקף . את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד אובייקטיבי
 . לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר

 
 הבודד הנכס ברמת הן וחייבים להלוואות המסווגים חוב נכסי לגבי ערך לירידת ראיות בוחנת הקבוצה 

 ההלוואות(. קולקטיביתנה בחי) דומים אשראי סיכון מאפייני בעלי נכסים קבוצת של ברמה והן
 אשר והחייבים ההלוואות. ערך לירידת ספציפית נבחנים פרטני באופן משמעותיים שהינם והחייבים

 קולקטיבית ערך ירידת של קיומה נבחנת ולגביהם יחדיו מקובצים ספציפית ערך ירידת זוהתה לא בגינם
 .זוהתה וטרם שהתרחשה ערך ירידת לאתר במטרה

 
, להפרה ההסתברות של היסטוריות במגמות שימוש עושה הקבוצה, ערך ירידת של קולקטיבית בבחינה
 ההפסדים האם השאלה בדבר ההנהלה דעת לשיקול בהתאם, בפועל ההפסד וסך ההחזר קבלת עיתוי
 לאור ההיסטוריות מהמגמות העולים להפסדים בהשוואה יותר קטנים או גדולים להיות צפויים בפועל
 . הקיימים האשראי ותנאי הכלכלי המצב

 
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה .ב

 
כוללת ירידה , לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים הראיה 

, משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים בסביבה הטכנולוגית
הבחינה של ירידה . הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר

מובאות בחשבון , במסגרת הבחינה, כאשר, דיווחתלויה בנסיבות בכל תאריך , משמעותית או מתמשכת
התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן בשיעור כולל 

, קיימת ראיה לירידת ערך כאשר. ויותר חודשים 12של  הוגןויותר או משך זמן של ירידה בשווי  20% של
ביטול הפסד , בתקופות עוקבות. ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר מסווג מחדש לרווח או הפסד

 .אלא נזקף לרווח כולל אחר, מירידת ערך אינו נזקף לרווח והפסד
 

ו יותר  אירוע אחד א כוללות, לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב ראיות
כאשר . אשר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעה

כולל אחר מוכר כהפסד מירידת ערך ברווח או  לרווחההפסד המצטבר שנזקף , קיימת ראיה לירידת ערך
י את העלייה בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב. הפסד

ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד . בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך
 .לגובה ההפסד שהוכר
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 (המשך) ירידת ערך .יג
 

 ביטוח משנה .2
 
אותה מהתחייבויותיה כלפי המבוטחים ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי החברה אינן משחררות  (א

 .על פי פוליסות הביטוח
 .עלול לגרום לחברה הפסדים, אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה, מבטח משנה

 
החברה מבצעת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה שגבייתם מוטלת בספק על בסיס  (ב

 . הערכות סיכון פרטניות ועל בסיס עומק החוב
 

בהערכת , בין היתר, בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות הביטוחיות מתחשבת החברה, בנוסף
חלקם של , י המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטואריכאשר חלקם של מבטח. אפשרות הגביה ממבטחי המשנה

מתחשבת החברה , כמו כן. בחשבון את כלל גורמי הסיכון באופן המביאאותם מבטחי משנה שבקשיים מחושב 
ניתוק התקשרויות בדרך של ) CUT OFFבנכונות הצדדים להגיע להסכמי , בין היתר, בעת עריכת ההפרשות
 .צמצם את החשיפהבמטרה ל( פירעון סופי של החובות

 
 פרמיה לגביה .3

 
 ,לפי אומדנים מחושבתחיים ובריאות  בגין פרמיות לגביה בעסקי ביטוח כללילחובות מסופקים  ההפרש

 .הקיימים תועל הביטחונועל עומק חובות בפיגור , בין היתר, המבוססים
 
 נכסים שאינם פיננסיים .4

 
, ן להשקעה"נדל, שאינם הוצאות רכישה נדחות, פיננסייםהחברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא 

כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים  נכסים הנובעים מהטבות לעובדים ונכסי מס נדחים
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים . השבה-תרבנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ב

. ההשבה שלהם-בר סכוםמופחתים הנכסים ל, ההשבה שלהם-ה על הסכום ברשל הנכסים הלא פיננסיים עול
בהערכת שווי השימוש מהוונים . ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש-השווי בר

ס בגין נכ. תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס
השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך -שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

 .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות. הנכס
 

מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום , למעט מוניטין, נכס של ערך מירידת הפסד
ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין . ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך-בר

לגבי נכס . ההשבה של הנכס-או סכום בר( בניכוי פחת או הפחתה)סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר 
 .ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד, הנמדד לפי העלות

 
 :ת ערך של הנכסים הספציפיים הבאיםהייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידהקריטריונים 

 
 כלולה בחברה השקעה .א

 ההשקעה  של ערך ירידת בגין נוסף בהפסד להכיר צורך יש אם בוחנת החברה, המאזנייישום שיטת השווי  לאחר 
 ההשקעה של ערך לירידת אובייקטיבית ראיה קיימת אם בחינה מתבצעת דיווח תאריך בכל. כלולות בחברות
 לחברה המיוחס המוניטין כולל, בכללותה להשקעה בהתייחס נעשית הערך ירידת בחינת. כלולה בחברה
 .הכלולה

 

 נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.         ב

ם ייעשה בעיקר באמצעות עסקת כאשר יישוב, נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה 
, האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי. מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך
קיימת תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה ביותר , קיימת מחויבות של החברה למכירה

(highly probable )נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה . גלהסתיים בתוך שנה ממועד הסיוו
לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן , ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד בדוח על המצב הכספי

כולל אחר בגין נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים ( הפסד)רווח . בניכוי עלויות למכירה
 .בנפרד בהוןלמכירה מוצגים 

תוצאות , פעילות שהופסקה הינה רכיב של החברה המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה  
 .בניכוי השפעת המס, הפעילות המתייחסות לפעילות שהופסקה מוצגות בנפרד ברווח או הפסד
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 הוגן שווי מדידת .יד
 

הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין שווי 
 .משתתפים בשוק במועד המדידה

 
או בהיעדר שוק , מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות

 . ביותר( advantageous)בשוק הכדאי , עיקרי
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או 
 .בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם, ההתחייבות

 
ת הנכס מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעו

 . בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי 
עור השימוש בנתונים שאינם ניתנים זנים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומקסום השימוש בנתותוך מ, למדוד שווי הוגן

 .לצפייה
 

בגין מכשירים . השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח
שיטות אלו כוללות התבססות על . השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה, פיננסיים שלהם אין שוק פעיל

היוון תזרימי , התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, לאחרונה בתנאי שוק עסקאות שבוצעו
מחושב לפי מודל המבוסס , הלוואות ופקדונות, השווי של אגרות חוב בלתי סחירות. מזומנים או שיטות הערכה אחרות

 .'ט12באור  ראו, על היוון תזרימי המזומנים
 

דדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג כל הנכסים וההתחייבויות הנמ
 :המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, השווי ההוגן

 
 .זהים תבשוק פעיל של נכסים והתחייבויו( ללא התאמות)מחירים מצוטטים   :1רמה 
 .  אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה :  2רמה 
 (.טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה)נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה :  3רמה 

 
 הון מניות .טו

 
 .מההוןמוצגות כהפחתה , עלויות המתייחסות ישירות להנפקת מניות

 
 הטבות לעובדים .טז

 
 . בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לעובדים

 
 לזמן קצרעובד הטבות  .1
 

חודש לאחר תום תקופת  12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
, ימי מחלה, הטבות אלו כוללות משכורות. הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים

בות בגין בונוס במזומן או התחיי. הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים
משפטית או משתמעת לשלם את הסכום  מחויבותמוכרת כאשר לקבוצה קיימת , תוכנית להשתתפות ברווחים

 .האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום
 

 העסקהסיום הטבות לאחר  .2
 

 הפקדה מוגדרתלתכנית 
 

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת באופן  14בהתאם לסעיף , לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת
משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא  מחויבותקבוע תשלומים מבלי שתהיה לה 

השוטפת  הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה
 . ובתקופות קודמות

 
מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית , הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים

 .במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

 (המשך) הטבות לעובדים .טז
 

 (המשך) העסקהסיום הטבות לאחר  .2
 

(המשך) להטבה מוגדרת תוכנית   
 

זכאים , לפי החוק. בנוסף לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין
 .עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם

החישוב האקטוארי . נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויההעסקה  סיוםההתחייבות בשל 
הסכומים . וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום, מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים

לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד , מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים
אשר מועד פירעונן דומה לתקופת ההתחייבות , דיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוההה

 . המתייחסת לפיצויי הפרישה
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה 

להלן )וחברות ביטוח 
- 

ית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך נכסי התוכנ(. נכסי התוכנית 
ולא ניתן לשלמם ישירות , נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה. או בפוליסות ביטוח כשירות

 .לקבוצה
 
מרכיב הפיצויים בפוליסות שהופקו על ידי החברה אינו מהווה נכסי תוכנית ומקוזז מההתחייבויות בגין חוזי  

 .יטוחהב
 

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות 
 .כוי השווי ההוגן של נכסי התוכניתההטבות המוגדרת בני

  
 .אחר כולל לרווח נזקפות, התחייבויות נטו של מחדש מדידות

 
 הטבות עובד אחרות לטווח ארוך .3

 
הטבות אלו מטופלות כהטבות . מענקי הסתגלותבחלקם גם ללהטבות בגין חופשה ועובדי הקבוצה זכאים 

במהלך , ומחויבות הקבוצה בגינן תסולק, אחרות לטווח ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבות אלו ינוצלו
 .תקופת ההעסקה ולאחר שנה מתום תקופת הדיווח השנתית בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס

  
 .דש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח או הפסד בתקופה בה הן התהוומדידות מח 

 
 הטבות בגין פיטורין .4

 
לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה , פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה 

המקובל והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה או כאשר הקבוצה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל 
 .הםכמוקדם מביני, הטבות בגין פיטוריןתשלום של 

 
 

 הפרשות .זי
 

כתוצאה מאירוע , משפטית או משתמעת, בהווה מחויבותקיימת  מוכרת כאשר לקבוצה IAS 37 -בהתאם להפרשה 
וניתן לאמוד אותה באופן  המחויבותשימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את ידרש כאשר צפוי שי, שהתרחש בעבר

רק , ההחזר יוכר כנכס נפרד, חכגון בחוזה ביטו, כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה. מהימן
 .ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה. במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס

 
 :הכספיים בדוחות שנכללו ההפרשות סוגי להלן

 
 תביעות משפטיות

 
כתוצאה מאירוע משפטית בהווה או מחויבות משתמעת מחויבות  קיימת הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה 

יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד כאשר  ,שהתרחש בעבר
 .באופן מהימן אותה

 
 מכבידים חוזים

 
 לעלויות ביחס נמוכות הקבוצה ידי על מהחוזים להתקבל הצפויות ההטבות כאשר מוכרת מכבידים לחוזים הפרשה
 העלות של הנוכחי הערך מבין הנמוך פי על נמדדת ההפרשה. החוזיות במחויבויות מעמידה כתוצאה נמנעות הבלתי
 .החוזה קיום להמשך נטו החזויה העלות של הנוכחי והערך החוזה לביטול החזויה

 
 היטלים

 
לפיה , IFRIC 21מטופלים בהתאם לפרשנות , המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה היטלים

 .לתשלום המחויבותההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את 
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 
 הכרה בהכנסה .חי
 

(. התקן -להלן )הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות  - IFRS 15הקבוצה מיישמת לראשונה את  2018בינואר  1החל מיום 
התקן איננו חל על הכרה בהכנסה מחוזי ביטוח אך חל על חלק . הכנסות IAS 18את , בין היתר, התקן מחליף

 מההכנסות האחרות של הקבוצה שאינן חוזי ביטוח
 

 :ן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחותהתקן מציג מודל ב

 . בחוזים( modifications)לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים , זיהוי החוזה עם הלקוח   -   1שלב  

 .בחוזה( distinct)זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות -    2שלב 

תמורות שאינן במזומן , רכיב מימון משמעותי, התייחסות לתמורה משתנה לרבות, קביעת מחיר העסקה-    3שלב  
 .ותמורה שתשולם ללקוח 

הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש -    4שלב  
 . או באומדנים והערכות, במחירים נצפים אם הם זמינים  

תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום , הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע-    5שלב  
 . מחויבות לאורך זמן  

 
 :להלן מדיניות ההכרה בהכנסה של הקבוצה. ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה

 
 פרמיות .1
 

לרבות פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין חוזי השקעה , בריאות ובביטוח פרמיות במגזר ביטוח חיים (א
 .נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן

 
או באופן יזום על ידי החברה עקב פיגורים , ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה

 .השתתפות המבוטחים ברווחים מנוכה מהפרמיות. בכפוף להוראות כל דין, בתשלום
 

הפרמיות מתייחסות בעיקרן . פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים (ב
נרשמים , ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים בפרמיה שטרם הורווחה בגינה. לתקופת ביטוח של שנה
 .ברוטו, בסעיף פרמיות שהורווחו

 
 .הכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיהפרמיות בענף רכב חובה נרשמות בעת פירעון הפרמיה הואיל ו

 
 .פרמיות מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך המאזן נרשמים כהכנסות מראש

 
 

ובניכוי ביטולים , ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות
, ניכוי השתתפות המבוטחים ברווחיםבכפוף להוראות כל דין וב, והפרשות עקב אי פירעון דמי הביטוח

 .על בסיס ההסכמים שבתוקף
 

 דמי ניהול .2
 
 דמי ניהול בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה (א

 
דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת החיסכון של המבוטחים 

 .בתיק המשתתף ברווחים
 

 :דלקמןכדמי הניהול כוללים את המרכיבים 
 

 .דמי ניהול קבועים בלבד - 2004, בינואר 1-פוליסות שנמכרות החל מ
 

 .דמי ניהול קבועים ומשתנים - 2003, בדצמבר 31בגין פוליסות שנמכרו עד ליום 
 

 . דמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מצבירת החיסכון ונרשמים על בסיס צבירה
( בדצמבר 31 -בינואר ועד ה 1 -מה)וח הריאלי השנתי דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מהרו

ניתן לגבות רק דמי ניהול משתנים . שנזקף לפוליסה בניכוי דמי הניהול הקבועים שנגבו מאותה הפוליסה
 .חיוביים ובניכוי סכומים שליליים שנצברו בשנים הקודמות

 
, ה החודשית הריאליתבמהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשוא

בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית מוקטנים דמי הניהול המשתנים עד לגובה . ככל שהיא חיובית
תשואה שלילית שלא בוצעה בגינה הקטנה של . סך דמי הניהול המשתנים שנגבו במצטבר מתחילת השנה

 .חיובית בתקופות עוקבות לצורך חישוב דמי הניהול מתשואה, תנוכה, דמי הניהול במהלך שנה שוטפת
 

 דמי ניהול מתיקי השקעות וקרנות נאמנות (ב
 

ניהול תיקי השקעה נזקפים על בסיס יתרות הנכסים בתקופת , הכנסות מדמי ניהול קרנות נאמנות  
 .הדוח 
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 
 (המשך) הכרה בהכנסה .חי

 
 עמלות .3
 

 ביטוח בסוכנויות -
 

 .בעת התהוותן כהכנסה מוכרותהכנסות מעמלות ביטוח כללי   
 

 אות לתשלום העמלות על פי ההסכמיםעל בסיס מועדי הזכ כהכנסה מוכרותהכנסות מעמלות ביטוח חיים  
 .בניכוי הפרשות להחזרי עמלות עקב ביטולים צפויים של פוליסות ביטוח, עם חברות הביטוח

 
 ביטוח בחברת -

 
 .התהוותן בעת נזקפות ובריאות חיים, כללי בביטוח משנה מביטוח מעמלות הכנסות  

 
 

 הכנסות מימון והוצאות מימון, מהשקעות נטו( הפסדים)רווחים  .יט
 

הכנסות , נכסי חוב בגיןוהפרשי הצמדה הכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית ומהשקעות נטו ( הפסדים)רווחים  
שינויים בשווי ההוגן של , ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירהנטו ( הפסדים)רווחים , מדיבידנדים

שינויים בשווי , בגין נכסי חוב ממטבע חוץ( הפסדים)רווחים , נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 . ן להשקעה"ן להשקעה והכנסות מדמי שכירות של נדל"ההוגן של נדל

עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך . כרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירותהכנסות מדמי שכירות מו
 .מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות, תקופת החוזה

 
ממימוש השקעות מחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות המקורית או העלות ( הפסדים)רווחים  

 . בעת קרות אירוע המכירההמופחתת ומוכרים 
 

 .באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית, הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן 
באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות . הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לחברה הזכות לקבלת תשלום 

 .מכירה החברה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס, סחירות
 
  .שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות מדווחים בנטו רווחים והפסדים מהפרשי 
 
ריבית והפרשי שער על , על הלוואות שנתקבלו הפרשי הצמדה והפרשי שער, הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית 

  .שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשותפיקדונות ועל יתרות מבטחי משנה ו
 .לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיביתנזקפות , שאינן מהוונות, עלויות האשראי 
 
 וכלליות הנהלה הוצאות .כ
 
 בגין ושינוי בהתחייבות תשלומים בסעיף הנכללות)תביעות  ליישוב עקיפות להוצאות מסווגות וכלליות הנהלה הוצאות 

 רכישה והוצאות שיווק הוצאות, הנכללות בסעיף עמלות)להוצאות הקשורות ברכישה  (השקעה וחוזי ביטוח חוזי
 של פנימיים למודלים בהתאם נערך הסיווג אחרות הנכללות בסעיף זה וכלליות הנהלה וליתרת הוצאות, (אחרות
 .והוצאות תקורה עקיפות שהועמסו לזיהוי הוצאות ישירות שנזקפו ובהתאם החברה
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 
 מסים על הכנסה .אכ
 

למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח , תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד
 . כולל אחר או להון

 
 מסים שוטפים .1
 

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה 
 .אמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמותוכן הת, עד לתאריך הדיווח, למעשה

 
 מסים נדחים .2

 
לבין הסכומים המובאים  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 .בחשבון לצורכי מס
 

, ההתחייבות תסולקהנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
 . בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח

 
הפסדים מועברים . בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים

נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם  ,בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים, ניתנים לזיכויהפרשים זמניים ו
 .צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים

 
 הכלכליות ההטבות( substantially all) מרבית את להשיב במטרהן להשקעה המוחזק "נדל המסים הנדחים בגין

יס על בס, לפי אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות
 .מימוש ולא שימוש

 
למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים , תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד 
 . לרווח כולל אחר או להון 

 
והאופן שבו החברה צופה לממש את ההשקעה הוא על ידי מכירת , במקרים בהם החברה מחזיקה בחברת נכס

 להפרשים בהתייחס הן נדחים במסים להכיר נדרשתהחברה , ידי מימוש הנכס עצמומניות חברת הנכס ולא על 
 ביחס והן בספרים ערכו לבין הנכס של המס בסיס בין מהפער הנובעים( inside differences) הפנימיים הזמניים
לבין חלק הנובעים מהפער בין בסיס המס של המניות ( outside differences) החיצוניים הזמניים להפרשים

 .החברה המחזיקה בנכסים נטו של החברה הבת בדוחות המאוחדים
 

בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
לא הובאו  ,כמו כן. כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין, מוחזקות

מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה , בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים
הגוררת  על ידי חברה מאוחדת או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד, כרוכה בחבות מס נוספת

 .חבות מס נוספת
 
 

 והמיסים שוטפת מס התחייבות כנגד טףוש מס נכס לקיזוז חוקית זכות קיימת אם מקוזזים נדחים מיסים
 .מס רשות ולאותה במס החייבת ישות לאותה מתייחסים הנדחים

 
 

 רווח למניה .בכ
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל 
 .הקיים בפועל במהלך התקופה

 
 
 

 סיווג מחדש .גכ
 

בתקופת הדיווח בוצע סיווג של מספרי השוואה בין סעיף נכסי מיסים נדחים וסעיף התחייבויות מיסים נדחים וכן סיווג  
 .שאינן תלוי תשואההתחייבויות ביטוחיות תלוי תשואה ו

 .החברהאו על הרווח או הפסד הכולל של /או על הרווח והפסד ו/לסיווג שנעשה לא הייתה השפעה על ההון ו
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
 

  חדשים בתקופה לפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .דכ

 ביטוח חוזי, IFRS 17דיווח כספי בינלאומי  תקן .1

  17את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  IASB)) בינלאומיים חשבונאות לתקני הוועדה מהפרס 2017מאי  חודשב
 הצגה וגילוי בקשר לחוזי ביטוח, מדידה, התקן החדש קובע כללים להכרה (.התקן החדש -להלן ) בדבר חוזי ביטוח

 התקן החדש צפוי לגרום לשינויים משמעותיים בדיווח הכספי של חברות. ומחליף את ההוראות הקיימות בנושא
 .ביטוח

 המזומנים הצפויים מחוזיכערך הנוכחי של תזרימי  הביטוחיתלתקן החדש יש למדוד את ההתחייבות  בהתאם
 הרווח הגלום הצפוי בחוזי, כמו כן(. מרווח הסיכון)הביטוח תוך התחשבות באי הוודאות הגלומה בתחזיות אלו 

 (למעט ריבית)וההשפעה של שינויים בהנחות , הכיסוי תקופת פני עלהביטוח הנגזר מהחישובים כאמור יוכר 
 ,רווחית להיות צפויה אינה ביטוח חוזי קבוצת אם מיידיהפסד יוכר באופן . תיפרס גם היא על פני תקופת הכיסוי 
  .למפסידה הופכת או 

 ניתן ליישם מודל מדידה( בדרך כלל חוזי ביטוח אלמנטרי עם כיסוי ביטוחי של עד שנה)חוזי ביטוח מסוימים  לגבי
 . פשוט יותר שאינו שונה בהרבה מהמדידה המקובלת כיום

 מיושםמכשירים פיננסים  IFRS 9כל עוד , אימוץ מוקדם אפשרי. 2021בינואר  1 מיוםהתקן החדש ייושם החל 
  .במקביל

 בשנה אחת IFRS 17 להציע דחייה של מועד היישום לראשונה של  IASB-הוחלט ב 2018בחודש נובמבר 
 .2022בינואר  1ליום 

 :באחת משתי הגישות הבאות לבחור ניתןאם יישום למפרע אינו מעשי . התקן החדש ייושם למפרע

 גישת יישום למפרע חלקי. 

 גישת השווי ההוגן. 

 .חברה בוחנת את ההשלכות של אימוץ התקן על הדוחות הכספייםה

2. 3 IFRS - פיננסיים מכשירים  

 IAS 39את  המחליף, מכשירים פיננסיים - IFRS 9של   המלא והסופי הנוסחאת  פרסם IASB-ה 2014 יולי בחודש
 של והמדידה הסיווג הוראות את בעיקר משנה( חדש התקן –להלן ) IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים

 .IAS 39והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת  פיננסיים נכסים

 למדוד יש עוקבות בתקופות. הוגן בשווי יימדדוקובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים החדש התקן   
 :הבאים המצטברים התנאים שני מתקיימים אם רק מופחתת בעלות חוב מכשירי

 המזומנים תזרימי את לגבות מנת על בנכסים להחזיק היא שמטרתו עסקי מודל במסגרת מוחזק הנכס 
 "(מבחן הקרן והחבות בלבד" –להלן ) מהם הנובעים החוזיים

 מזומנים תזרימי לקבל, מסוימיםבמועדים , החברה זכאית, פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי על 
 .קרן יתרת על ריבית ותשלומי קרן תשלומי ורק אך המהווים

 . הוגן העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי המדידה  
 בשווי שימדדו חוב ומכשירי הפסד או רווח דרך הוגן בשווי ימדדו אשר חוב מכשירי בין הבחנה קובעהחדש  התקן  

  .אחר כולל רווח דרך הוגן

וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד או , פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן נכסים  
 .ומכשיר מכשיר כל לגבי החברהעל פי בחירת , כולל אחר( הפסד) לרווח

 . חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, מסחר אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות  
 
 אשר פיננסים חוב מכשירי של ערך ירידת למדידת שלבים משלושה הבנוי חדש מודל כולל החדש התקן, כן כמו  

 Expected Credit Loss") צפויים אשראי הפסדי על ומתבסס הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדדים אינם

Model" .)בסיכון שחלו שינויים על בהתבסס וזאת הצפויים האשראי הפסדי של המדידה אופן את קובע שלב כל 
 כגון, קצרות אשראי תקופות בעלי פיננסים לנכסים זה במודל הקלה ניתנת, כן כמו. החוב מכשיר של האשראי
 .לקוחות

 IAS 39את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות  החדש התקן קובעובנושא התחייבויות פיננסיות  גריעה לעניין  
 . לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן

מיוחס ה -סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , ההוגן השווי חלופת נבחרה שלגביהן התחייבויות לגבי  
כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או . ייזקף לרווח כולל אחר - של החברה לשינויים בסיכון האשראי

 .הפסד

 . דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור  כולל החדש קןת   

 . 2018, בינואר 1ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  התקן  

 עם  IFRS 9אשר מתיר לישות שמנפיקה חוזי ביטוח לאמץ את  IFRS 4פורסם תיקון לתקן  2016בחודש ספטמבר  
גישת : "להלן) 2021בינואר  1ליום  IFRS  9או לדחות את אימוץ "( The overlay approach: "להלן)התאמות  

 (."הפטור הזמני"או  "ההדחי
לחברות ביטוח אשר  IFRS 9הארכה של הפטור הזמני מיישום  להציג IASB -ב הוחלט 2018 ספטמבר בחודש 

 .2022, בינואר 1 ליום עד, הדחייה גישת אתאימצו 
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 2באור 

 (המשך) חדשים בתקופה לפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כד

 2 . 3 IFRS - (המשך)פיננסיים  מכשירים 

 : לצורך יישום גישת הדחיה על הישות לעמוד בקריטריונים הבאים
 .IFRS 9הישות לא יישמה קודם לכן גרסה כלשהי של  .א

 פעילויות הישות הן באופן ניכר פעילויות הקשורות לביטוח  .ב

 :לביטוח כאשר פעילויות הישות הן באופן ניכר פעילויות הקשורות, בהתאם לתקן   

כולל רכיבי פיקדון או נגזרים משובצים אשר הופרדו , הערך בספרים של התחייבויותיה הנובע מחוזי ביטוח .א
 וכן;  הוא משמעותי ביחס לסך הערך בספרים של כלל התחייבויות, הביטוח מחוזי

ההתחייבויות שיעור הערך בספרים של ההתחייבויות הקשורות לביטוח ביחס לסך הערך בספרים של כלל  .ב
 :הינו

 או 90%-גדול מ; 

  וכן למבטח אין פעילות משמעותית שאיננה קשורה לביטוח, כולל 90%-ל 80%בין. 

 :בטח אשר בוחר ליישם את גישת הדחייה נדרש לתת גילוי אשר יאפשר למשתמשים בדוחות הכספייםמ 

 .להבין כיצד הישות עומדת בקריטריונים לצורך יישום גישת הדחיה .א

 .IFRS 9שוואה בין מבטחים אשר מיישמים את גישת הדחיה לבין ישויות שמיישמות את לערוך ה .ב

 מאחר והיא עומדת בקריטריונים IFRS 4כפי שמתאפשר על ידי  IFRS 9-מיישמת את הפטור הזמני מהחברה     
 .שכן פעילותיה קשורות בעיקרן לביטוח 
 

 93% מהווה IFRS 4הערך בספרים של התחייבויות החברה הנובעות מחוזים שבתחולת , 2015בדצמבר  31ליום  
 מאז אותו מועד לא חלו שינויים בפעילות החברה המחייבים הערכה. מסך הערך בספרים של התחייבויות החברה

 .מעודכנת
 

3. 71 IFRS - חכירות 

 (.התקן החדש –להלן )בדבר חכירות  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-ה פרסם 2016 בינואר
 בנכס השימוש זכות את לתשלום בתמורה מעביר אשר, מחוזה חלק או, כחוזה מוגדרת חכירה, החדש לתקן בהתאם

  .מוגדרת זמן לתקופת

 :החדש התקןהשפעות  עיקרלהלן 
 (ראה להלן ,מסוימיםלחריגים פרט ) הכספי המצב על בדוח החכירות בכל להכיר מחוכרים דורש החדש התקן –

 לטיפול דומה באופן ,שימוש זכות בנכס יכירו ומנגד החכירה תשלומי בגין בהתחייבות יכירו חוכרים
 .חכירות  IAS 17- הקיים לתקן בהתאם מימונית בחכירה החשבונאי

 .בנפרד פחת ובהוצאות ריבית בהוצאות יכירו החוכרים, כן כמו –

ביצוע או שימוש יוכרו כהוצאה  על םמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  –
 .מחכירים במועד היווצרותםה מצדהחוכרים או כהכנסה  מצד

 בגין ההתחייבות את מחדש להעריך החוכר על, למדד הצמודים משתנים חכירה בתשלומי שינוי של במקרה –
 .השימוש-זכות לנכס תיזקף השינוי השפעת כאשר החכירה

 או מימונית כחכירה סיווג, קרי, הקיים התקן לעומת מהותי שינוי ללא נותר המחכיר מצד החשבונאי הטיפול –
 .תפעולית כחכירה

החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים  התקן –
בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות 

 . לתקופה של עד שנה

 . או לאחריו, 2019בינואר  1החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  תקןה
 

 :הבאות היישום מגישות באחת לבחור לחוכרים מאפשר החדש התקן
 

 מאז כאילו הכספי המצב על בדוח יוצגו וההתחייבותהשימוש -זכות נכס, זו גישה לפי -למפרע מלא  יישום (א
השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה , במקרה זה .החדש התקן להוראות בהתאם נמדדו ומעולם

החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי , כמו כן. המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון
 בשיעור שימוש תוך תחושב, זו גישה תחת לראשונה החדש התקן יישום למועד ההתחייבות יתרת.  השוואה
 הריבית בשיעור להשתמש יש שאז בנקל לקביעה ניתן אינו זה שיעור אם אלא הבחכיר הגלום הריבית

 .בחכירה ההתקשרות במועד החוכר של התוספתי
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 2באור 

 (המשך)חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  .כד
 

3. 71 IFRS – (המשך) חכירות 
 

יתרת ההתחייבות למועד . לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה, לפי גישה זו –יישום למפרע חלקי  (ב
הקיימת במועד הריבית התוספתי של החוכר  בשיעורתחושב תוך שימוש , יישום התקן החדש לראשונה
כירה לגבי כל ח, החברה יכולה להחליט, השימוש-לגבי יתרת נכס זכות. יישום התקן החדש לראשונה

  :ליישם את אחת משתי החלופות הבאות, בנפרד

   מסוימות התאמות עם, שהוכרה ההתחייבות בגובה בנכס הכרה. 

   החדש התקן להוראות בהתאם נמדד ומעולם מאז כאילו בנכס הכרה. 
 

 ייזקף, נוצר אם, חלקי למפרע יישום בעקבות לראשונה החדש התקן יישום במועד הנוצר כלשהו הפרש
 .להון

כאשר , החברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש
 .מדידת נכסי זכות השימוש תהיה שווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה כפי שיוצגו במועד המעבר

 על מהותית השפעה להיות צפויה לא ליישומו, החדש התקן יישום השלכות בחינת לאחר, החברה להערכת 
 .הכספיים הדוחות

 
 

4  .  IFRIC 23 – ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי 
 

 -להלן )ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017יוני  בחודש
 IAS 12הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות (. הפרשנות

הפרשנות מתייחסת ומספקת . ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי
, בחינת התייחסות של רשויות המס, ודאות המתייחסים למסים על הכנסה-הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

בשינויים בעובדות הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול -מדידת השלכות אי
 .הודאות-ובנסיבות של אי

 מוקדם אימוץ. 2019, בינואר 1מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  החל תיושם הפרשנות
 : החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי השיטות, היישום לראשונה במועד. אפשרי

 
פעה המצטברת למועד היישום לראשונה וזקיפת ההש השוואה מספריללא תיקון  מלאלמפרע  יישום . א

  ליתרת 
 .הרווח יתרת של הפתיחה      
 
 .השוואה מספרי תיקון לרבות מלא למפרע יישום . ב
 

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לאהפרשנות  ליישום, החברה להערכת
 
 

5   . 3 IFRS עסקים צירופי 
 

  –להלן ) םצירופי עסקי 3בתקן דיווח כספי בינלאומי " עסק"תיקון להגדרת  IASB -פרסם ה, 2018 באוקטובר
מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל כצירוף עסקים או כעסקת (. התיקון
 רכישה 

 . נכסים של

 :התיקון כולל

יכללו לכל הפחות מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו , "עסק"הבהרה לכך שעל מנת להיחשב  .א
 .תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר תפוקות

השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש באמצעות החלפה  .ב
 של תשומות ותהליכים

 .מהותיים הינם שנרכשו תהליכים האם להעריך לחברות יסייעו אשר ודוגמאות נוספות הנחיות .ג

 . כך שההגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות יותר" עסק" -ו" תפוקה"הגדרת  שינוי .ד

 .נוספות בבחינות צורך ללא, עסק ברכישת מדובר שאין לקבוע יכולה חברה לפיו אופציונלי מבחן .ה
 

 ייושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל מהתקופה השנתית  התיקון
 .אפשרי מוקדם יישום. מכן לאחר או 2020 בינואר 1 ביום המתחילה

 
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא לעיל לתיקונים, החברה להערכת
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 2באור 
 

 
 להלן שיעורי השינוי של מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר .הכ

 

   
 שער החליפין 

 היציג של מדד המחירים לצרכן 
 ב"הדולר בארה מדד ידוע מדד בגין 

 

% % % 

  8.1  1.2  0.8 2018, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 (9.8)  0.3  0.4 2017, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 (1.5) (0.3) (0.2) 2016, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
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 מגזרי פעילות  -: 3באור 
 
לצורכי קבלת החלטות ( CODM)מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  

 :הבאיםפעילות המגזרי ב פועלתהקבוצה , למטרות ניהול, בהתאם לזאת. לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים
 
 טווח ארוך חיסכוןמגזר ביטוח חיים ו .1

 
וכן חלק החברה בפעילות חברה כלולה  נלווים כיסויים ,חיים ביטוח כולל טווח ארוך וחיסכון חיים ביטוח מגזר  

 פוליסות במסגרת) ארוך לטווח חיסכון כולל המגזר. קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, העוסקת  בניהול קופות גמל
 כיסויים וכן (ות המנוהלות על ידי חברה כלולהוכן קרנות פנסיה וקופות גמל לרבות קרנות השתלמ לסוגיהן ביטוח

 . ועוד עבודה כושר ובדןא , נכות ,מוות :כגון ,שונים סיכונים של ביטוחיים
 חיים לביטוח טווח ארוך וחסכון חיים ביטוח מגזר מפורט ,ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההון להוראות בהתאם 

 .ולפנסיה וגמל
 
  
 בריאות ביטוח מגזר .2

 
, הוצאות רפואיות, הכולל בין היתר את ענפי הסיעוד, פעילות זה מרכז את כלל פעילות החברה בביטוחי בריאות מגזר

 . ביטוח רפואי לעובדים זרים ועוד, ל"ביטוחי נסיעות לחו, ביטוחי תאונות אישיות, ביטוחי שיניים ,ניתוחים והשתלות
 

 
 כללי ביטוח מגזר .3

 
 מפורט ,ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההון להוראות בהתאם. והרכוש החבויות נפיע את כולל הכללי הביטוח מגזר 

 . אחרים רכוש וענפי אחרים חבויות ענפי, רכוש רכב, חובה רכב ענפי לפי הכללי הביטוח מגזר
 

 :חובה רכב ענף ●
 

 ואשר מעניק דין פי על חובה היא בו הנוהג או הרכב בעל ידי על רכישתו אשר בכיסוי מתמקד חובה רכב ענף 

 .מנועי ברכב משימוש כתוצאה( רגל להולכי או ברכב לנוסעים, הרכב לנהג)גוף  לנזק כיסוי
 

 :רכוש רכב ענף ●
 

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

 :אחרים חבויות ענפי  ●
 

: אלו כוללים ענפים. שלישי לצד יגרום שהוא נזק בגין המבוטח חבויות של לכיסוי מיועדים החבויות ענפי 
וכן ענפי כלי שייט וערבויות אשר , המוצר אחריות ,מקצועית אחריות ,מעבידים אחריות', ג צד כלפי אחריות

 .לגביהם מחושבת הפרשה בגובה עודף הכנסות על הוצאות בפועל 
 

 :ואחרים רכוש נפיע ●
 

מטענים ,  בנקים למשכנתאות, מקיף דירות, ביטוח כללי שאינם רכב וחבויות לרבות אובדן רכוש ענפי יתר 
  .סיכונים אחרים, ביטוח הנדסי, בהובלה

 אחר.          4
 

 .ביטוחכולל בעיקר תוצאות פעילות סוכנויות  
 
 פעילות שאינה מיוחסת למגזרי פעילות.          5

 
פעילויות , שאינו מיוחס למגזרי הפעילות איילון ביטוחחלק ממטה ו את תוצאות החברה פעילות זו כוללת 

 .איילון ביטוחוהחזקת נכסים והתחייבויות כנגד הון , איילון ביטוחמשיקות לפעילות /נלוות
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 
 דיווח על מגזרי פעילות .ג
 

 2018, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

   לא מיוחס    ביטוח חיים 
  התאמות למגזרי  ביטוח ביטוח וחיסכון 
 כ"סה וקיזוזים פעילות אחר כללי בריאות ארוך טווח 

 ח"אלפי ש 

 3,100,739  -  -  -  1,949,167  476,972  674,600  פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי 

 1,230,893  -  -  -  714,738  *( 249,519  *( 266,636  מבטחי משנה

 1,869,846  -  -  -  1,234,429  227,453  407,964  פרמיות שהורווחו בשייר
( הפסדים)רווחים 

נטו והכנסות , מהשקעות
 98,266  (8,149)  25,190  1,152  103,979  4,390  (28,296)  מימון

 26,726  (13,588)  5,605  7,983  -  -  26,726  הכנסות מדמי ניהול
 296,858  (23,943)  -  38,295  111,788  *( 62,861  *( 107,857  הכנסות מעמלות
 7,825  -  7,253  572  -  -  -  הכנסות אחרות

 2,299,521  (45,680)  38,048  48,002  1,450,196  294,704  514,251  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי 

חוזי בהתחייבויות בגין 
 2,381,737  -  -  -  1,534,994  357,781  488,962  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי משנה 

בתשלומים ובשינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 (971,279)  -  -  -  (638,593)  ( *(190,772)  ( *(141,914)  ביטוח
תשלומים ושינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי 
 1,410,458  -  -  -  896,401  167,009  347,048  השקעה בשיירביטוח וחוזי 

עמלות הוצאות שיווק 
 515,594  (25,228)  107  7,515  338,753  85,698  108,749  והוצאות רכישה אחרות
 241,801  (16,271)  30,111  38,737  111,973  22,758  54,493  הוצאות הנהלה וכלליות

 2,239  -  -  275  -  -  1,964  נטו, הוצאות אחרות
 44,750  (5,465)  26,873  2,504  16,822  3,244  772  מימון( הכנסות)הוצאות 

 2,214,842  (46,964)  57,091  49,031  1,363,949  278,709  513,026  סך כל ההוצאות 
חלק בהפסדי  חברה 

המטופלת לפי שיטת השווי 
 (9,847)  -  -  -  -  -  (9,847)  נטו  ,המאזני
לפני מיסים ( הפסד)סך רווח 
 74,832  1,284  (19,043)  (1,029)  86,247  15,995  (8,622)  על הכנסה

הפסד כולל אחר לפני מיסים 
 (46,921)  -  (1,432)  (33)  (35,628)  (3,883)  (5,945)  על ההכנסה 

הכולל ( הפסד)סך כל הרווח 
 27,911  1,284  (20,475)  (1,062)  50,619  12,112  (14,567)  לפני מסים על ההכנסה

 
 

 .'ג18ראו ביאור , לעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה *(               
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 (המשך) דיווח על מגזרי פעילות .ג
 

 2017, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

   לא מיוחס    ביטוח חיים 
  התאמות למגזרי  ביטוח ביטוח וחיסכון 
 כ"סה וקיזוזים פעילות אחר כללי בריאות ארוך טווח 

 ח"אלפי ש 

 3,010,522  -  -  -  1,970,904  422,902  616,716  פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי 

 1,076,304  -  -  -   691,368  154,242  *( 230,694  מבטחי משנה

 1,934,218  -  -  -  1,279,536  268,660  386,022  פרמיות שהורווחו בשייר
( הפסדים)רווחים 

נטו והכנסות , מהשקעות
 335,492  (4,530)  20,569  (115)  95,009  9,191  215,368  מימון

 88,634  (12,968)  5,355  57,668  -  -  38,579  הכנסות מדמי ניהול
 246,765  (24,862)  -  40,546  114,295  14,415  *( 102,371  הכנסות מעמלות
 15,375  -  -  428  14,947  -  -  הכנסות אחרות

 2,620,484  (42,360)  25,924  98,527  1,503,787  292,266  742,340  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי 
 ביטוח וחוזי השקעה

 3,033,618  -  -  -  1,911,181  366,023  756,414  ברוטו
חלקם של מבטחי משנה 

בתשלומים ובשינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 (1,163,851)  -  -  -  ( 865,737)  (155,474)  ( *(142,640)  ביטוח
תשלומים ושינוי 

בהתחייבויות בגין  חוזי 
ביטוח וחוזי השקעה 

 1,869,767  -  -  -  1,045,444  210,549  613,774  בשייר
עמלות הוצאות שיווק 

 484,960  (24,575)  5  11,394  311,824  77,727  108,585  והוצאות רכישה אחרות
 255,182  (13,590)  18,225  84,430  100,514  18,489  47,114  הוצאות הנהלה וכלליות 

 780  -  18  762  -  -  -  נטו, הוצאות אחרות
 18,144  (3,908)  26,461  2,555  (4,327)  (3,111)  474  מימון( הכנסות)הוצאות 

 2,628,833  (42,073)  44,709  99,141  1,453,455  303,654  769,947  סך כל ההוצאות 
חלק בהפסדי  חברה 

המטופלת לפי שיטת השווי 
 (22,162)  -  -  -  -  -  (22,162)   נטו, המאזני
לפני ( הפסד)סך רווח 

 (30,511)  (287)  (18,785)  (614)  50,332  (11,388)  (49,769)  מיסים על הכנסה
כולל אחר ( הפסד)רווח 

 60,067  -  16,366  (181)  35,344  3,226  5,312  לפני מיסים על ההכנסה 
( הפסד)סך כל הרווח 

הכולל לפני מסים על 
 29,556  (287)  (2,419)  (795)  85,676  (8,162)  (44,457)  ההכנסה

 
 

 .'ג18ביאור  ראו, לעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה *(                  
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 (המשך) דיווח על מגזרי פעילות .ג
 

 2016, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

   לא מיוחס    ביטוח חיים 
  התאמות למגזרי  ביטוח ביטוח וחיסכון 
 כ"סה וקיזוזים פעילות אחר כללי בריאות ארוך טווח 

 ח"אלפי ש 

 2,747,298  -  -  -  1,849,198  341,891  556,209  פרמיות שהורווחו ברוטו
פרמיות שהורווחו על ידי 

 1,578,940  -  -  -  *( 1,255,475  103,898  *( 219,567  מבטחי משנה

 1,168,358  -  -  -  593,723  237,993  336,642  פרמיות שהורווחו בשייר
( הפסדים)רווחים 

נטו והכנסות , מהשקעות
 215,422  (4,211)  19,791  (3,584)  106,397  5,412  91,617  מימון

 59,915  (17,484)  9,181  40,877  -  -  27,341  הכנסות מדמי ניהול
 207,477  (34,314)  -  46,832  88,713  6,505  *( 99,741  הכנסות מעמלות
 490  -  -  490  -  -  -  הכנסות אחרות

 1,651,662  (56,009)  28,972  84,615  788,833  249,910  555,341  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי 
ביטוח וחוזי השקעה 

 2,321,564  -  -  -  1,475,225  283,250  563,089  ברוטו
חלקם של מבטחי משנה 

בתשלומים ובשינוי 
בהתחייבויות בגין חוזי 

 (1,333,558)  -  -  -  ( *(1,093,352)  (98,852)  ( *(141,354)  ביטוח
תשלומים ושינוי 

בהתחייבויות בגין חוזי 
ביטוח וחוזי השקעה 

 988,006  -  -  -  381,873  184,398  421,735  בשייר
עמלות הוצאות שיווק 

   והוצאות
 436,086  (33,358)  5  10,225  296,638  70,435  92,141  רכישה אחרות  

 224,086  (17,813)  23,796  73,638  85,774  15,431  43,260  הוצאות הנהלה וכלליות 
 941  -  -  941  -  -  -  נטו, הוצאות אחרות

 24,516  (1,811)  22,480  2,568  920  396  (37)  הוצאות מימון

 1,673,635  (52,982)  46,281  87,372  765,205  270,660  557,099  סך כל ההוצאות 
לפני מיסים ( הפסד)רווח 

על ההכנסה מפעילויות 
 (21,973)  (3,027)  (17,309)  (2,757)  23,628  (20,750)  (1,758)  נמשכות

הפסד מפעילות שהופסקה 
 (39,738)  2,381  -  -  -  -  (42,119)  לפני מס
לפני ( הפסד)סך רווח 

 (61,711)  (646)  (17,309)  (2,757)  23,628  (20,750)  (43,877)  מיסים על הכנסה
כולל אחר ( הפסד)רווח 

לפני מיסים על ההכנסה 
 (9,653)  -  1,771  (11)  (7,942)  (1,113)  (2,358)  מפעילויות נמשכות

רווח כולל אחר מפעילות 
 38  -  -  -  -  -  38  שהופסקה לפני מס

( הפסד)סך כל הרווח 
הכולל לפני מסים על 

 (71,326)  (646)  (15,538)  (2,768)  15,686  (21,863)  (46,197)  ההכנסה
 

 .'ג18 -ו' ה17ראו ביאורים , לעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה *(    
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 (המשך) דיווח על מגזרי פעילות .ג
 

 נכסי והתחייבויות המגזר 
 

 2018,בדצמבר 31ליום  

  לא מיוחס    ביטוח חיים 
  למגזרי    וחיסכון 
 כ"סה פעילות אחר כלליביטוח  בריאות ארוך טווח 

 
 ח"אלפי ש

 נכסים
 142,855  96,090  14,825  -  -  31,940  נכסים בלתי מוחשיים       

 385,281  -  -  140,416  77,534  167,331  הוצאות רכישה נדחות
 121,403  -  -  -  -  121,403  השקעה בחברה כלולה

 64,332  -  -  -  1,306  63,026  ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"נדל
 680,258  189,027  -  477,321  13,910  -  ן להשקעה אחר"נדל

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 
 3,669,289  -  -  -  74,483  3,594,806  תשואה

 השקעות פיננסיות אחרות
 2,602,449  300,042  -  1,782,396  164,932  355,079  נכסי חוב סחירים      

 569,749  -  -  326,022  66,061  177,666  נכסי חוב שאינם סחירים
 27,283  11,472  -  15,363  448  -  מניות

 201,287  15,240  -  145,278  13,053  27,716  אחרות 

 3,400,768  326,754  -  2,269,059  244,494  560,461  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים 

 178,571  -  -  -  3,625  174,946  תלויי תשואה
 338,278  126,688  11,336  173,775  8,986  17,493  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 2,695,392  -  -  2,182,646  422,109  90,637  נכסי ביטוח משנה
 452,965  -  -  321,585  70,754  60,626  פרמיות לגבייה

 455,237  92,235  26,351  208,303  59,917  68,431  נכסים אחרים 

 12,584,629  830,794  52,512  5,773,105  977,118  4,951,100  סך כל הנכסים
סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי 

 3,967,257  -  -  -  79,414  3,887,843  תשואה

 
 

 2018,בדצמבר 31ליום  

  לא מיוחס    ביטוח חיים 
  למגזרי    וחיסכון 
 כ"סה פעילות אחר ביטוח כללי בריאות ארוך טווח 

 
 ח"אלפי ש

 :התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי       

 5,923,312  -  -  4,738,188  641,211  543,913  תשואה

וחוזי השקעה התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
 3,894,148  -  -  -  79,381  3,814,767  תלויי תשואה

 560,130  532,143  15,076  -  -  12,911  התחייבויות פיננסיות

 1,550,134  69,792  10,410  1,077,583  169,282  *( 223,067  התחייבויות אחרות

 11,927,724  601,935  25,486  5,815,771  889,874  4,594,658  סך כל ההתחייבויות
 

 
 .'ג 18לעניין השפעת עסקה עם מבטח משנה ראו באור   *(    
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 (המשך) דיווח על מגזרי פעילות .ג
 
 נכסי והתחייבויות המגזר  
 

 
 2017,בדצמבר 31ליום  

  לא מיוחס    ביטוח חיים 
  למגזרי    וחיסכון 
 כ"סה פעילות אחר ביטוח כללי בריאות טווחארוך  

 
 ח"אלפי ש

 נכסים
 101,699  86,663  15,036  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים       

 372,811  -  -  131,354  73,364  168,093  הוצאות רכישה נדחות
ן להשקעה עבור חוזים תלויי "נדל

 60,838  -  -  -  1,694  59,144  תשואה
 588,978  51,454  -  524,182  13,342  -  להשקעה אחרן "נדל

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 
 3,120,777  -  -  -  86,883  3,033,894  תשואה

 השקעות פיננסיות אחרות
 2,536,234  236,132  -  1,882,717  137,162  280,223  נכסי חוב סחירים      

 508,903  11,931  -  270,504  59,924  166,544  נכסי חוב שאינם סחירים
 12,135  12,135  -  -  -  -  מניות

 94,692  64,959  -  14,850  3,881  11,002  אחרות 

 3,151,964  325,157  -  2,168,071  200,967  457,769  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים 

 170,493  -  -  -  4,747  165,746  תשואהתלויי 
 443,960  176,832  14,447  222,065  10,226  20,390  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 2,449,152  -  -  1,992,138  346,031  110,983  נכסי ביטוח משנה
 446,074  -  -  327,581  66,096  52,397  פרמיות לגבייה

 461,067  *( 117,364  10,894  189,442  42,649  100,718  נכסים אחרים 

 20,368  -  20,368  -  -  -  נכסים המוחזקים למכירה

 11,520,810  757,470  40,377  5,554,833  845,999  4,301,763  סך כל הנכסים
סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי 

 3,398,554  -  -  -  93,324  2,552,555  תשואה

 
 

 2017,בדצמבר 31ליום  

  לא מיוחס    ביטוח חיים 
  למגזרי    וחיסכון 
 כ"סה פעילות אחר ביטוח כללי בריאות ארוך טווח 

 
 ח"אלפי ש

 :התחייבויות
התחייבויות בגין חוזי ביטוח  שאינם       

 5,586,200  -  -  4,498,191  *( 566,043  521,966  תלויי תשואה
בגין חוזי ביטוח וחוזי התחייבויות 

 3,347,056  -  -  -  *( 69,619  3,277,437  השקעה תלויי תשואה

 539,805  520,010  19,202  -  -  593  התחייבויות פיננסיות

 1,482,613  *( 58,794  16,492  1,069,897  181,103  156,327  התחייבויות אחרות

 21,016  -  21,016  -  -  -  התחייבויות המוחזקות למכירה

 10,976,690  578,804  56,710  5,568,088  816,765  3,956,323  סך כל ההתחייבויות
 

  שסווג מחד*(   
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי .ג
 

 
 2018, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 

  ענפי ענפי  

 

  חבויות רכוש  

 

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

 
 ח"אלפי ש

 1,997,868  497,282  403,448  658,732  438,406  פרמיות ברוטו

 750,073  166,588  269,711  1,834  311,940  פרמיות ביטוח משנה

 1,247,795  330,694  133,737  656,898  126,466  פרמיות בשייר
פרמיה שטרם הורווחה שינוי ביתרת 

 13,366  17,005  (9,090)  2,983  2,468  בשייר

 1,234,429  313,689  142,827  653,915  123,998  פרמיות שהורווחו בשייר
נטו והכנסות , רווחים מהשקעות

 103,979  51,223  6,838  16,093  29,825  מימון

 111,788  19,966  47,950  -  43,872  הכנסות מעמלות

 1,450,196  384,878  197,615  670,008  197,695  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 1,534,994  358,179  214,244  479,209  483,362  חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים 
 (638,593)  (113,349)  (160,123)  (24)  (365,097)  ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 896,401  244,830  54,121  479,185  118,265  חוזי ביטוח בשייר
הוצאות שיווק והוצאות , עמלות

 338,753  90,702  94,036  126,838  27,177  רכישה אחרות

 111,973  25,760  30,739  32,878  22,596  הוצאות הנהלה וכלליות 

 16,822  3,189  5,009  1  8,623  הוצאות מימון

 1,363,949  364,481  183,905  638,902  176,661  סך כל ההוצאות

 86,247  20,397  13,710  31,106  21,034  רווח לפני מיסים על ההכנסה
הפסד כולל אחר לפני מיסים על 

 (35,628)  (17,917)  (1,210)  (5,031)  (11,470)  ההכנסה
סך כל רווח כולל לשנה לפני מיסים 

 50,619  2,480  12,500  26,075  9,564  על ההכנסה
, התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 4,738,188  2,008,204  379,688  428,265  1,922,031  2018בדצמבר  31ליום , ברוטו
, התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 2,555,542  1,429,080  96,201  428,365  601,896  2018בדצמבר  31ליום , בשייר

       
מסך  74%-ת בגינם מהווה כענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של אובדן רכוש ומקיף דירות אשר הפעילו  *(

 .הפרמיות בענפים אלו
 

מסך  73% -ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של צד שלישי ואחריות מקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה כ  **(
 .הפרמיות בענפים אלו
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 
 (המשך) נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי .ג
 

 
 2017, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 

  ענפי ענפי  

 

  חבויות רכוש  

 

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

 
 ח"אלפי ש

 1,960,611  445,884  389,441  645,243  480,043  פרמיות ברוטו

 720,910  140,488  234,273  1,847  344,302  פרמיות ביטוח משנה

 1,239,701  305,396  155,168  643,396  135,741  פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם 

 (39,835)  15,992  635  (54,186)  (2,276)  הורווחה בשייר

 1,279,536  289,404  154,533  697,582  138,017  פרמיות שהורווחו בשייר
נטו והכנסות , רווחים מהשקעות

 95,009  42,041  6,334  15,188  31,446  מימון

 114,295  17,938  42,022  -  54,335  הכנסות מעמלות

 14,947  -  -  -  14,947  נטו, הכנסות אחרות

 1,503,787  349,383  202,889  712,770  238,745  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות 

 1,911,181  483,908  220,086  544,995  662,192  בגין חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי משנה 

ושינוי בהתחייבויות  בתשלומים
 (865,737)  (232,222)  (149,839)  (356)  ( 483,320)  בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 1,045,444  251,686  70,247  544,639  178,872  בגין חוזי ביטוח בשייר

עמלות הוצאות שיווק והוצאות 
 311,824  83,116  89,332  110,797  28,579  רכישה אחרות

 100,514  23,540  25,810  30,605  20,559  הוצאות הנהלה וכלליות 

 (4,327)  (5,227)  (8,853)  -  9,753  מימון( הכנסות)הוצאות 

 1,453,455  353,115  176,536  686,041  237,763  סך כל ההוצאות
לפני מיסים על ( הפסד)רווח 

 50,332  (3,732)  26,353  26,729  982  ההכנסה
רווח כולל אחר לפני מיסים על 

 35,344  15,839  1,203  5,181  13,121  ההכנסה
סך כל רווח כולל לשנה לפני 

 85,676  12,107  27,556  31,910  14,103  מיסים על ההכנסה
, התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 4,498,191  1,841,932  378,085  423,809  1,854,365  2017בדצמבר  31ליום , ברוטו
, התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 2,506,053  1,334,515  111,423  423,876  636,239  2017בדצמבר  31ליום , בשייר
 
 
 
מסך  74%-ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של אובדן רכוש ומקיף דירות אשר הפעילות בגינם מהווה כ  *(

 .הפרמיות בענפים אלו
 

מסך  73% -ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של צד שלישי ואחריות מקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה כ  **(
 .הפרמיות בענפים אלו
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 
 (המשך) נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי .ג
 

 
 2016, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 

     

 

  חבויותענפי  רכושענפי   

 

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

 
 ח"אלפי ש

 1,993,644  383,962  365,242  768,162  476,278  פרמיות ברוטו

 1,388,348  ***(155,900  217,704  995  ***(1,013,749  פרמיות ביטוח משנה

 605,296  228,062  147,538  767,167  (537,471)  פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה 

 11,573  5,295  (12,046)  87,949  (69,625)  בשייר

 593,723  222,767  159,584  679,218  (467,846)  פרמיות שהורווחו בשייר
נטו והכנסות , רווחים מהשקעות

 106,397  42,230  6,562  12,247  45,358  מימון

 88,713  14,362  32,741  -  41,610  הכנסות מעמלות

 788,833  279,359  198,887  691,465  (380,878)  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 1,475,225  312,902  148,933  598,620  414,770  חוזי ביטוח ברוטו
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים 
 (1,093,352)  ( ***(120,376)  (91,897)  (266)  ( ***(880,813)  ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 381,873  192,526  57,036  598,354  (466,043)  חוזי ביטוח בשייר
עמלות הוצאות שיווק והוצאות 

 296,638  73,146  88,121  109,167  26,204  רכישה אחרות

 85,774  17,236  23,986  25,931  18,621  הוצאות הנהלה וכלליות

 920  (64)  (747)  (1)  1,732  מימון( הכנסות)הוצאות 

 765,205  282,844  168,396  733,451  (419,486)  סך כל ההוצאות
לפני מיסים על ( הפסד)רווח 

 23,628  (3,485)  30,491  (41,986)  38,608  ההכנסה
הפסד כולל אחר לפני מיסים על 

 (7,942)  (3,146)  (294)  (831)  (3,671)  ההכנסה
כולל לשנה לפני ( הפסד)סך כל רווח 

 15,686  (6,631)  30,197  (42,817)  34,937  מיסים על ההכנסה
, ברוטו, התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 4,015,203  1,523,371  356,313  480,840  1,654,679  2016בדצמבר  31ליום 
, בשייר, התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 2,482,804  1,231,772  107,293  480,840  662,899  2016בדצמבר  31ליום 
 
 

מסך הפרמיות  75%-מהווה כענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים של אובדן רכוש ומקיף דירות אשר הפעילות בגינם  (*  
 .בענפים אלו

 
מסך הפרמיות  76%-ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר נתונים של צד שלישי ואחריות מקצועית אשר הפעילות בגינם מהווה כ *(* 

 .בענפים אלו
 
      .'ה17ראה ביאור , לעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה   ***(  

 
 

  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 47 - 3 

 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח .ד
 

 
 2018, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 כ"סה *(  גמל ופנסיה ביטוח חיים

 
 ח"אלפי ש

 674,600  -  674,600  פרמיות שהורווחו ברוטו

 266,636  -  **(266,636  ידי מבטחי משנה-פרמיות שהורווחו על

 407,964  -  407,964  שהורווחו בשיירפרמיות 

 (28,296)  -  (28,296)  נטו והכנסות מימון, הפסדים מהשקעות

 26,726  -  26,726  הכנסות מדמי ניהול

 107,857  -  **(107,857  הכנסות מעמלות

 514,251  -  514,251  סך כל ההכנסות

 488,962  -  488,962  השקעה ברוטו תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

 (141,914)  -  (**(141,914)  חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

 347,048  -  347,048  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

 108,749  -  108,749  עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 54,493  -  54,493  הוצאות הנהלה וכלליות

 1,964  -  1,964  הוצאות אחרות

 772  -  772  הוצאות מימון

 513,026  -  513,026  סך כל ההוצאות
 (9,847)  (9,847)  -  נטו , חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת בשיטת השווי המאזני

 (8,622)  (9,847)  1,225  על ההכנסה לפני מיסים( הפסד)רווח 

 (5,945)  -  (5,945)  הפסד כולל אחר לפני מיסים על ההכנסה 

 (14,567)  (9,847)  (4,720)  סך כל הפסד כולל לשנה לפני מיסים על ההכנסה
 
 

 .7באור  ראו, באמצעות חברה כלולה*(                  
 

 .'ג18לעניין השפעת עסקה עם מבטח משנה ראו באור **(                
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 (המשך) נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח .ד
 

 
 2017, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 כ"סה *(  גמל ופנסיה ביטוח חיים

 
 ח"אלפי ש

 616,716  -  616,716  שהורווחו ברוטופרמיות 
 230,694  -  **(230,694  ידי מבטחי משנה-פרמיות שהורווחו על

 386,022  -  386,022  פרמיות שהורווחו בשייר
 נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

 215,368  -  215,368 
 הכנסות מדמי ניהול

 34,979  3,600  38,579 
 102,371  -  **(102,371  הכנסות מעמלות

 742,340  3,600  738,740  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 756,414  -  756,414  ברוטו
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 (142,640)  -  (**(142,640)  ביטוח
בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תשלומים ושינוי 

 613,774  -  613,774  בשייר
 עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 108,585  -  108,585 
 הוצאות הנהלה וכלליות

 46,945  169  47,114 
 474  -  474  הוצאות מימון

 769,947  169  769,778  סך כל ההוצאות
 נטו , חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת בשיטת השווי המאזני

 -  (22,162)  (22,162) 

 (49,769)  (18,731)  (31,038)  הפסד לפני מיסים על ההכנסה

 5,312  -  5,312  רווח כולל אחר לפני מיסים על ההכנסה 

 (44,457)  (18,731)  (25,726)  סך כל הפסד כולל לשנה לפני מיסים על ההכנסה
 
 

 .7 באור ראה, כלולה חברה באמצעות  *(     
 

 .'ג18לעניין השפעת עסקה עם מבטח משנה ראו באור **(     
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 (המשך) מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 
 (המשך) לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים  .ד

 

 
 2016, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 פנסיה גמל ביטוח חיים

פעילות 
 כ"סה (1)מופסקת 

 
 ח"אלפי ש

 556,209  -  -  -  556,209  פרמיות שהורווחו ברוטו
 219,567  -  -  -  *( 219,567  ידי מבטחי משנה-פרמיות שהורווחו על

 336,642  -  -  -  336,642  פרמיות שהורווחו בשייר
 נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

 91,617  90  48  (138)  91,617 
 הכנסות מדמי ניהול

 27,341  24,141  45,608  (69,749)  27,341 
 99,741  -  -  -  *( 99,741  הכנסות מעמלות

 555,341  (69,887)  45,656  24,231  555,341  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 563,089  -  -  -  563,089  חוזי ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי משנה בתשלומים 
 (141,354)  -  -  -  ( *(141,354)  ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 421,735  -  -  -  421,735  ביטוח וחוזי השקעה בשיירחוזי 
עמלות הוצאות שיווק והוצאות רכישה 

 92,141  (40,035)  31,875  8,160  92,141  אחרות
 הוצאות הנהלה וכלליות

 43,260  19,377  26,189  (45,566)  43,260 
 הוצאות אחרות

 -  6,812  17,977  (24,789)  - 
 (37)  (1,616)  928  688  (37)  מימון( הכנסות)הוצאות 

 557,099  (112,006)  76,969  35,037  557,099  סך כל ההוצאות
לפני מיסים על ההכנסה ( הפסד)רווח 

 (1,758)  42,119  (31,313)  (10,806)  (1,757)  מפעילויות נמשכות
 (42,119)  (42,119)  -  -  -  לפני מס, הפסד מפעילות שהופסקה

 (43,877)  -  (31,313)  (10,806)  (1,757)  הפסד לפני מיסים על ההכנסה
כולל אחר לפני מיסים על ( הפסד)רווח 

 (2,358)  (38)  31  7  (2,358)  ההכנסה מפעילויות נמשכות
, רווח כולל אחר מפעילות שהופסקה

 38  38  -  -  -  לפני מס
מיסים סך כל הפסד כולל לשנה לפני 

 (46,197)  -  (31,282)  (10,799)  (4,115)  על ההכנסה
 

 
 .38באור   ראולעניין פעילות מופסקת  (1)      
 

 .'ג18לעניין השפעת עסקה עם מבטח משנה ראו באור *(    
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 נכסים בלתי מוחשיים  -: 4אור ב
 

 :ותנועה הרכב .א

       
  

 ניהול  תיק ערך נוכחי
  

  
 תיקים עמלות תזרים 

  
  

 תוכנת וקרנות ביטוח מזומנים
 

 
 מוניטין

מתיק 
 כ"סה מחשב  נאמנות חיים וגמל (ב)לקוחות 

 
 ח"אלפי ש

 עלות
 339,310  246,350  12,396  37,601  -  42,963  2017, בינואר 1יתרה ליום       

 39,723  **( 36,293  2,087  -  -  1,343  תוספות 

 (28,109)  (146)  (14,483)  -  -  (13,480)  ('ב38ראו באור )העברה לפעילות מוחזקת למכירה 

 350,924  282,497  -  37,601  -  30,826  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

 80,288  **( 46,385  -  -  33,903  -  תוספות

 (5,604)  (5,604)  -  -  -  -  גריעות 

 425,608  323,278  -  37,601  33,903  30,826  2018, בדצמבר 31יתרה ליום 

 הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו
 228,325  164,330  9,215  36,842  -  17,938  2017, בינואר 1יתרה ליום       

 31,281  30,633  309  339  -  -  שהוכרה במהלך השנההפחתה 

 (10,381)  (145)  (9,524)  -  -  (712)  ('ב38ראו באור )העברה לפעילות מוחזקת למכירה 

 249,225  194,818  -  37,181  -  17,226  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

 39,132  36,892  -  276  1,964  -  הפחתה שהוכרה במהלך השנה

 (5,604)  (5,604)  -  -  -  -  גריעות 

 282,753  226,106  -  37,457  1,964  17,226  2018, בדצמבר 31יתרה ליום 

 נטו, ערך בספרים
      

 142,855  97,172  -  144  31,939  13,600  2018, בדצמבר 31ביום 

 101,699  87,679  -  420  -  13,600  *( 2017, בדצמבר 31ביום 
 
 

 .38באור  ראו ,ח "שאלפי  17,728בסך של  2017בדצמבר  31קיימת יתרת נכסים לא מוחשיים המוצגת במסגרת סעיף נכסים המוחזקים למכירה ליום  *( 
 .(ח"ש אלפי 31,022בסך  -2017בשנת )ח "שאלפי  37,097בסך  2018בשנת : תוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמי *(*
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 (המשך) נכסים בלתי מוחשיים  -: 4באור 
 

 
 מ"חברה לביטוח בע פסגות של חיים ביטוח עסקי לרכישת עסקה .ב

 

מ "של פסגות חברה לביטוח בע( זכויותיה והתחייבויותיה)לרכישת כל פעילותה  עסקה הושלמה, 2018 ביולי 1 ביום 
 לכיסויים לפוליסות נספחים, (בלבדריסק ) חיים ביטוח פוליסות הכולל) החיים ביטוח פעילות בתחום "(פסגות" -להלן)

 כלפי וההתחייבויות הזכויות את זה ובכלל, (חסכון ופוליסות עבודה כושר אובדן פוליסות, הבריאות בתחום בביטוח
 .  פסגות התקשרה עמם משנה ומבטחי ביטוח סוכני, מבוטחים
 .ח"ש מליון 29.95השלמת העסקה סך של  במועדשילמה  "(איילון ביטוח" :להלן)מ "איילון חברה לביטוח בע בתמורה
לתיק לקוחות ביטוחי חיים ותיק לקוחות הוקצתה עלות הרכישה , לבחינה שהתבצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בהתאם

 .שנים 9 -ל 5 בין הינה אשראשר יופחתו בהתאם לתקופת ההנאה הכלכלית החזויה חסכון  
 תווספוהאלה  עלויות .ח"ש מליון 3.9 -נשאה בעלויות הסבה אשר הסתכמו לתקופת הדוח בסך של כ איילון ביטוח

 .הלקוחות תיקי של ההפחתה לתקופתלעלות הרכישה  ויופחתו בהתאם  
 

 :העסקה במסגרת לאיילון ביטוח 2018 ביולי 1להלן הרכב יתרת נכסים והתחייבויות שהועברו ביום 
 

 
 ח"אלפי ש

 587,703 השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה   

 15,965 מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה  

 8 וי מזומנים אחריםומזומנים וש

 98 פרמיות לגבייה

 15,914 נכסים אחרים

 619,688 סך הנכסים

 11,458 שאינם תלויי תשואההתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה   

 603,668 התחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 615,126 כ התחייבויות ביטוח"סה

 4,562 התחייבויות אחרות

 619,688 סך ההתחייבויות

 29,950 תמורה ששולמה  

   
 

 ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר .ג
 

 מוניטין
 

על בסיס אומדן תזרימי המזומנים העתידי החברה בחנה את ערך המוניטין המתייחס לפעילות סוכנות הביטוח  .1
 .מעמלות בניכוי הוצאות סוכנות הביטוח

  
מסתכם  אומדן תזרים המזומנים, מ"בע אליאור וייסברג, פי הערכת שווי שנערכה על ידי מעריך חיצוני מוסמך-על .2

 .הגבוה מהערך בספרים, ח"ש אלפי 19,246-לסך של כ
 
 .10%הינה ( אחרי מס)שיעור הריבית להיוון שנלקחה בהנחות  .3
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 הוצאות רכישה נדחות  -: 5באור 
 

 :ההרכב .א

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 168,093  167,330  ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

 73,364  77,534  ביטוח בריאות

 131,354  140,417  ביטוח כללי

 
 385,281  372,811 

 
  

 :ובריאות חיסכון ארוך טווח,התנועה בהוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים  .ב
 

 

 

ביטוח חיים 
וחסכון ארוך 

 כ"סה  בריאות טווח

 
 ח"אלפי ש

 232,941  73,144  159,797  2017בינואר  1יתרה ליום 

 :תוספות
 73,910  34,231  39,679  עמלות רכישה   

 32,521  13,507  19,014  הוצאות רכישה אחרות

 106,431  47,738  58,693  כ תוספות"סה

 (45,997)  (31,364)  (14,633)  הפחתה שוטפת

 (51,919)  (16,154)  (35,765)  הפחתה בגין ביטולים

 241,457  73,364  168,093  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 :תוספות
 61,367  39,600  21,767  עמלות רכישה   

 38,015  12,899  25,116  הוצאות רכישה אחרות

 99,382  52,499  46,883  כ תוספות"סה

 (46,624)  (31,921)  (14,703)  הפחתה שוטפת

 (49,349)  (16,408)  (32,941)  הפחתה בגין ביטולים

 244,864  77,534  167,330  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
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  רכוש קבוע  -: 6באור 
 

 :הרכב ותנועה .א
 

 2018שנת 
 

 
 קרקע

  
 ציוד

  

 
 ובניני

 
 שיפורים וריהוט כלי 

 
 

 כ"סה במושכר  משרדי רכב מחשבים משרדים

 
 ח"אלפי ש

 עלות
, בינואר 1יתרה ליום       

2018  199,297  59,618  275  21,874  20,889  301,953 
 10,489  1,943  16  338  8,192  -  תוספות במשך השנה

 2,618  -  -  -  -  2,618  הערכה מחדש

 (2,628)  (710)  -  (322)  (1,596)  -  גריעות במשך השנה
 31יתרה ליום 

 312,432  22,122  21,890  291  66,214  201,915  2018, בדצמבר

 פחת שנצבר
 ,בינואר 1יתרה ליום       

2018  34,020  50,068  264  14,758  8,967  108,077 

 11,107  1,449  163  1,052  5,830  2,613  תוספות במשך השנה

 (2,628)  (710)  -  (322)  (1,596)  -  גריעות במשך השנה

 31יתרה ליום 
 116,556  9,706  14,921  994  54,302  36,633  2018, בדצמבר

יתרת עלות מופחתת 
, בדצמבר 31ליום 
2018  165,282  11,912  (703)  6,969  12,416  195,876 

 
 

 2017שנת 

 
 קרקע

  
 ציוד

  

 
 ובניני

 
 שיפורים וריהוט כלי 

 
 

 כ"סה במושכר  משרדי רכב מחשבים משרדים

 
 ח"אלפי ש

 עלות
 277,742  12,576  21,255  399  53,675  189,837  2017, בינואר 1יתרה ליום       

 18,346  10,331  1,466  -  6,549  -  תוספות במשך השנה

 3,424  113  -  -  -  3,311  שינוי ייעוד

 6,149  -  -  -  -  6,149  הערכה מחדש

העברה לפעילות מוחזקת למכירה 
 (989)  (72)  (311)  -  (606)  -  ('ב38ראו באור )

 (2,719)  (2,059)  (536)  (124)  -  -  גריעות במשך השנה

 301,953  20,889  21,874  275  59,618  199,297  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

 פחת שנצבר
      

 99,452  9,001  13,789  271  44,941  31,450  2017, בינואר 1יתרה ליום 

 12,094  2,096  1,706  4  5,718  2,570  תוספות במשך השנה

העברה לפעילות מוחזקת למכירה 
 (863)  (71)  (201)  -  (591)  -  ('ב38ראו באור )

 (2,606)  (2,059)  (536)  (11)  -  -  גריעות במשך השנה

 108,077  8,967  14,758  264  50,068  34,020  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

 31יתרת עלות מופחתת ליום 
 193,876  11,922  7,116  11  9,550  165,277  *( 2017, בדצמבר

 
  126 -בסך של כ, 2017בדצמבר  31קיימת יתרת רכוש קבוע  המוצגת במסגרת סעיף נכסים המוחזקים למכירה ליום *( 

 .38באור  ראו, ח"אלפי ש
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 (המשך) רכוש קבוע- : 6באור 

 
 

 : ן להשקעה"המשמשים כרכוש קבוע ונדל מקרקעין .ב
 בדצמבר 31ליום   

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 665,744  712,118  (א)בבעלות 
 149,349  197,754  (ב)בחכירה מהוונת 

 
 909,872  815,093 

 
 
על שם חברות הקבוצה בלשכת רישום המקרקעין  מוטרם נרש ח"שאלפי  44,100בבעלות בסך כולל של  יםנכס (א)

 .משותפיםדר ורישום הזכויות בבתים בשל אי סיום הליכי הס
 
  :הרכב נכסים בחכירה (ב)

 
יתרת תקופת . שנה 49בחכירה לתקופה של  וח הינ"שאלפי  79,400נכס בחכירה מהוונת בסך של - 

זכויות החכירה טרם נרשמו לטובת חברה מאוחדת בלשכת . שנה 34החכירה לתאריך המאזן הינה 
 .רישום המקרקעין

יתרת תקופת . שנה 49בחכירה לתקופה של  הינוח "שאלפי  44,100בחכירה מהוונת בסך של  נכס  - 
 .שנה 49קיימת אופציה להערכת תקופת החכירה לעוד  .שנה 25החכירה לתאריך המאזן הינה 

 .שנה 999ח הינו בחכירה לתקופה של "אלפי ש 22,753 של בסךבחכירה מהוונת  נכס- 
יתרת תקופת . שנה 49בחכירה לתקופה של  הינוח "שאלפי  51,500בחכירה מהוונת בסך של  נכס  -

 .שנה 49קיימת אופציה להערכת תקופת החכירה לעוד  .שנה 24החכירה לתאריך המאזן הינה 
 

 בדצמבר 31ליום  ן המשמש להשקעה "הרכב המקרקעין המוצגים לעיל כוללים נדל*(   

 2017 2018 :ובנייני משרד המשמשים רכוש קבוע  

 
 ח"אלפי ש

 165,277  165,282  ('א6ראו באור )קרקע ובנייני משרדים 
 649,816  744,590  ('א8ראו באור )ן להשקעה "נדל

 
 909,872  815,093 

 :כולל עלויות והוצאות שהוונו
 5,151  7,348  הוצאות הנהלה וכלליות  

 
 

  הערכה מחדש של קרקע ומבנים (ג)
 

 .'ט2גם באור  ראו, מודדת קרקע ומבנה על בסיס הערכה מחדש הקבוצה
 

הינה  2017בדצמבר  31נוצרה קרן הערכה מחדש שיתרתה המופחתת  ליום , עקב השימוש במודל ההערכה מחדש 
, ח"אלפי ש 67,054הקרן הינה בסך של  2017בדצמבר   31ליום )לפני ניכוי עתודה למס , ח"אלפי ש 69,662בסך 

 (.י עתודה למסלפני ניכו
 

 707והועבר סך של  הקבוע הרכוש שערוך בגין מס לפני, ח"ש אלפי 2,608 של סךההון  לקרן נזקף, השנה במהלך 
 .הפחתתו בגין, לעודפים ישירותההון  מקרןלאחר מס ח "אלפי ש

 
:כדלקמןערכיהם בדוחות הכספיים היו , אם הקרקע ובנייני המשרדים היו נמדדים תוך שימוש במודל עלות 
  

 בדצמבר 31   

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 138,601  138,601  עלות        

 (27,732)  (30,206)  פחת שנצבר        

 110,869  108,394  עלות מופחתת        

 .ח"אלפי ש 165,282הסכום במאזן על בסיס שווי הוגן כמפורט לעיל הינה    
 

בלתי ו תשווי חיצוני כימעריחברת  שהינה' ושות שימקביץ קפלנר פרידמן ברק חברתהתקשרה עם  החברה 
על מנת לקבוע את השווי ההוגן של כל . מתאימים כישורים מקצועיים המעסיקה מערכי שווי בעלי ,התלוי

 (.'יד 2 באור ראו) .ןבמדרג השווי ההוג 3לרמה  המסווגים הקרקע והמבנים אשר בבעלותה 
 

ן דומה ובמיקום דומה לזה של "בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדלהשווי ההוגן נקבע  
 .וכן בהתבסס על אומדן דמי שכירות ראויים לנכסים דומים, ן שבבעלות החברה"הנדל

 
 .לשנה 7.25% היווןבחישוב השווי ההוגן השתמש מעריך השווי בשיעורי  
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  השקעות בחברות מוחזקות- : 7באור 

 
 השקעה בחברה כלולה .א
 

 מידע נוסף בדבר חברה כלולה .        1
 

 ההרכב .א         

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 :פירוט השקעות
 122,009  119,897  מניות  

 32,529  30,253  (1)הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 

 154,539  150,150  כ"סה

 (21,909)  (28,747)  ((2)'אראו סעיף ) הפרשה לירידת ערך  -בניכוי 

 132,629  121,403  השקעות בניכוי הפרשה לירידת ערך

 .  5%ח הנושאת ריבית  לא צמודה בשיעור של ''ליון שימ 23.5 -כולל הלוואה בסך של כ( 1   
 
 

 כללי מידע  

 

מקום עיקרי 
 של העסק

זכויות החברה 
ובזכויות בהון 

 הצבעה
 2018בדצמבר  31

 20% ישראל מ"מיטב דש פנסיה וגמל בע  

   
 2017בדצמבר  31

  
 20% ישראל מ"מיטב דש פנסיה וגמל בע

    
ממניות חברת מיטב דש  20%"( איילון ביטוח: "להלן)מ "מחזיקה איילון חברה לביטוח בע, 2017בינואר  1החל מיום 

ממניות  100% -החזיקה איילון ביטוח ב 2016בדצמבר  31עד ליום (. מיטב דש פנסיה וגמל: להלן) מ"פנסיה וגמל בע
 .2017בינואר  1אשר מוזגה לתוך מיטב דש פנסיה גמל בתוקף מיום , מ"חברת איילון פנסיה וגמל בע

 

 השקעות שד מיטב של בעקיפיןו מ"של מיטב דש ניירות ערך בע בשליטתה פרטית חברה הינהמיטב דש פנסיה וגמל 
פועלת בתחום החיסכון הפנסיוני לטווח הבינוני והארוך ומנהלת קופות גמל ה, "(מיטב דש השקעות: "להלן)מ "בע

 .יםקרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצוי, לרבות קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית, לקצבה
 

הצדדים לו והוראות ביחס לשיפורי הדדי הסכם מיזוג הכולל מצגים מקובלים של  נחתם, המיזוג הליך במסגרת
בין היתר נקבע בהסכם המיזוג . במקרה של הפרת המצגים כמפוטר בהסכם המיזוג וכן בקשר עם חבויות מסוימות

 .מנגנון להחזרי עמלות בגין ביטולים
 

טיים היחסים המשפ ערכתסדיר את ממאשר , מניותה בעלי בין הסכםנחתם , בד בבד עם חתימה על הסכם המיזוג
הסכם "(. המניות בעליהסכם ": להלן)העסקה  השלמתגמל לאחר פנסיה ו דש  במיטבמניות  כבעלותעמדן במן ניהבי

גמל בשיעורים פנסיה ובעלי המניות יעמוד בתוקפו כל עוד ימשיכו הצדדים להסכם להחזיק במניות מיטב דש 
 . המינימאליים כפי שנקבעו בהסכם בעלי המניות

  
ל במיטב דש  "ר דירקטוריון ומנכ"יו, אופן הליך מינוי דירקטורים: מסדיר בין היתר נושאים כגון ותהסכם בעלי המני

 גמלו פנסיה דש מיטב עמידת לצורך השקעה, מגבלות שונות על העברת מניות של מיטב דש  פנסיה וגמל ,פנסיה וגמל
 הצדדים החזקות של משכון או שעבוד על הגבלות; (כאמור השקעה אי של במקרה דילולומנגנון ) רגולטוריות בדרישות
 בהסכמים נוספות מקובלות הוראות וכן; גמלפנסיה ו דש מיטב של רווחים חלוקת מדיניות; גמלפנסיה ו דש במיטב
 .זה מסוג

 
 

אשר , ואיילון ביטוח חברות מקבוצת מיטב דש לבין גמלפנסיה ו דש מיטב בין שירותים מתן הסכמי כמו כן נכרתו
 ואת העסקה השלמת לאחר גמלו פנסיה  דש למיטב האמורים מהצדדים אחד כל יעניק אשר השירותים את מסדירים
 .בגינם התמורה

בוטל ההסכם למתן שירותים מול איילון ביטוח ועודכן ההסכם למתן שירותים מול חברות  2018בינואר  1ביום 
 .2018בינואר  1בתוקף מיום , מקבוצת מיטב דש

 

מוצגת  2017בינואר  1והחל מיום  כפעילות מופסקת 2016בדצמבר  31זו עד ליום סווגה פעילות , לעיל לאמור בהתאם
  .ההשקעה במיטב דש פנסיה וגמל  כהשקעה בחברה כלולה
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 (המשך) השקעות בחברות מוחזקות- : 7באור 
 
 

 (המשך) השקעה בחברה כלולה .א
 

 
 חשבון ההשקעה ערך ירידת בחינת  .2

 
, באמצעות מעריך חיצוני מוסמך 2018בספטמבר  30השקעתה בחברה הכלולה ליום שווי  אתבחנה  איילון ביטוח

 . מ"וריאנס יעוץ כלכלי בע
 

 :התחשיב התבסס על ההנחות העיקריות הבאות
 .DCF -ההערכה מתודולוגיית •
 .10.5%לאחר מס  WACC שיעור ריבית ההיוון  •

 .2.5%-שיעור הצמיחה לטווח ארוך  •

הכנסות דמי ניהול מהנכסים הצבורים ומדמי הגמולים משוקלל בקרן הפנסיה החזוי  שיעור •
בדמי הניהול מהנכסים  0.1%ויורד בהדרגתיות במשך שנות התחזית עד , בהתאמה 2.1%-ו 0.2%  הינם 2018בשנת 

 . בדמי הגמולים 2.3% -לכהצבורים ועולה 

: ואילך 2018 בשנים החזוי  הגמל וקופות השתלמות נותבקר הצבורים מהנכסים הניהול דמי הכנסות שיעור •
 ויורד  0.65% - השתלמות ובקרנות 0.47% עד התחזית שנות במשך בהדרגתיות ויורד 0.55% - תגמולים בקופות

 .0.55% עד התחזית שנות במשך בהדרגתיות
 

  .ח"'ש מיליוני 6.8 -בסך של כ 2018 בשנת ההשקעה חשבון שלהפחתה  איילון ביטוח רשמה , פי הערכת השווי על
 

 וקרנות הגמל קופות בתיק החזויים הניהול דמי בשיעור ירידה הינו ההשקעה בשוויהעיקרי שהביא לירידה  הגורם
  .ההשתלמות

 

הגורמים העיקריים אשר . ח"ליון שימ 22 -רשמה איילון ביטוח הפחתה של חשבון ההשקעה בסך  של כ 2017בשנת 
 :ירידה בשווי הפעילות אשתקד הינם בעקבותיהם נרשמה 

 

 .עליה בהיקף הפדיונות החזוי בעיקר בפעילות הגמל( א
 .קיטון בקצב ההפקדות בפעילות הפנסיה( ב
 .עלויות תפעוליות גבוהות מהחזוי אשר פגעו בחסכון הצפוי בעלויות בעקבות המיזוג( ג
 
 

 תמצית מידע פיננסי של החברה הכלולה .3 

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 :בדוח על המצב הכספי של החברה הכלולה לתאריך הדיווח 
 109,088  102,160  נכסים שוטפים  

 501,431  485,050  נכסים לא שוטפים
 24,696  24,588  התחייבויות שוטפות

 285,339  261,082  התחייבויות לא שוטפות

 300,484  301,540  כ הון "סה

 20% 20% בחברה הכלולהשיעור ההחזקה 

 60,097  60,308  חלק החברה בהון

 :התאמות בגין העודפי עלות ואחרות 
 61,912   59,589   יתרת עודפי עלות נטו  

 32,529   30,253   הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

 (21,909)  (28,747)  יתרת הפרשה לירידת ערך

 132,629  121,403  יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה
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 (המשך) השקעות בחברות מוחזקות- : 7באור 
 

 (המשך) השקעה בחברה כלולה .א
 

 
 (המשך) תמצית מידע פיננסי של החברה הכלולה .3     

 

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 :תוצאות הפעולות של החברה הכלולה בשנה
  

 339,754  320,316  הכנסות   

 (  11,587)  1,056   כולל( הפסד/)רווח   

 20% 20% שיעור ההחזקה בחברה הכלולה

 (2,317)  211  חלק החברה בתוצאות החברה הכלולה

 :התאמות בגין עודפי עלות ואחרות
  

 (  1,673)  (  2,324)  הפחתת עודפי עלות נטו

 (  21,909)  (  6,838)  הפרשה לירידת ערך

 3,738  (897)  התאמות אחרות

 (22,162)  (9,847)  חלק החברה בהפסדי החברה הכלולה
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 (המשך) השקעות בחברות מוחזקות- : 7באור 
 

 (המשך) מידע נוסף בדבר חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה .ב
  

  רשימת חברות מאוחדות .1

         

 

מניות המקנות 
 מדינת זכויות

היקף ההשקעה בחברות 
 מאוחדות

הלוואות ושטרי הון 
שהעמידה החברה  לחברות 

 ערבויות שניתנו מאוחדות 

 לחברות מאוחדות (כלול בהיקף ההשקעה) (כולל הלוואות ושטרי הון)  התאגדות  לרווחים/הצבעה שם החברה

   
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 237,018  224,360  55,276  65,982  633,836  661,553  ישראל 100% מ"איילון חברה לביטוח בע
 - - - - 1,681  2,401  ישראל 100% מ"אייל צבי בע

 - - - - (16)  (22)  ישראל 80% מ"איילון גלובל בע
 - - 11,750  12,807  7,174  7,249  ישראל 100% מ"איילון ניהול סיכונים רפואיים בע

 14,432  12,804  610  629  7,875  6,248  ישראל 100% מ "הכי בריא סוכנות לביטוח בע
 - - - - (66)  (68)  ישראל 100% מ"בריאות עבורך בע

 - - 41,754  42,418  226  872  ישראל 100% מ"ליסינג בע איילון בלו

 2,044  -  8,869  -  2,796  -  ישראל 50% *(מ "איילון בית השקעות בע

 כ"סה
  

 678,233  653,506  121,836  118,259  237,164  253,494 
 

 .להלן 'ב38באור  ראו*(     
 
 

 מחברות מאוחדות סכומי דיבידנד שהחברה קיבלה .2
 
 .לא קיבלה החברה דיבידנד מחברות מאוחדות 2016-2018בשנים  
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 (המשך) מוחזקותהשקעות בחברות - : 7באור 
 
 (המשך) מידע נוסף בדבר חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה .ב

 
 .להלן( 18)'ה36אור ב ראומ "לעניין רכישת מניותיה של בלו ליסינג על ידי איילון חברה לביטוח בע .3
 
מחזיקים כל אחד אשר "( ברורמן" :להלן)מ "החברה ונעם ברורמן השקעות בעחתמו  2016 בספטמבר 29ביום   .4

ובתוספת סעיף  הםיבינעל הארכה של הסכם  "(בית השקעות" :להלן)מ "ממניות איילון בית השקעות בע 50%
לחייב את ברורמן לרכוש ולקבל בהעברה מהחברה את כל מניות  PUTברורמן מקנה לחברה אופציה מסוג  לפיו

לפי שווי חברה הקבוע , "(PUT -ה תאופציי)" ,as is, ללא מצגים, בית השקעות כשהן נקיות וחופשיותבהחברה 
 . 2018בינואר  31ועד ליום  2018בינואר  1תהיה ניתנת למימוש בכל עת החל ביום  PUT -ה תאופציי .בהסכם

 
נחתם הסכם  2018בינואר  11וביום  PUT -ה תאופצייהודיעה החברה לברורמן על מימוש  2017ספטמבר  בחודש  

 .להלן 'ב38באור גם ו רא. לברורמן בבית השקעות זכויותיהבין החברה לבין ברורמן למכירת כל 
 

   
  

  בחברת ביטוח מאוחדת ודרישות הון מדיניות .ג
 

 מדיניות ההנהלה .1
  
להבטחת כושר הפירעון שלה ויכולתה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה  חברת הביטוח המאוחדתמדיניות  

העסקית להמשיך את פעילותה  חברת הביטוח המאוחדתלשמר את יכולת , לעמוד בהתחייבויותיה למבוטחים
לדרישות הון הנקבעות על ידי  הכפופ חברת הביטוח המאוחדת. כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיהו

 "(. הממונה" -להלן )ביטוח וחסכון , הממונה על שוק ההון
החליט דירקטוריון חברת הביטוח המאוחדת על תוכנית פעולה לניהול ההון של חברת הביטוח  2018בחודש מאי  

ואם ישתקף , וקבע בין היתר שהאחראי ליישום תוכנית פעולה זו יבחן את מצב ההון ונתוני השוק, המאוחדת
מההון הנדרש לשמירת כושר  105%הון שתביא את חברת הביטוח המאוחדת מתחת לרף של  שצפויה שחיקת

 .הוא יתריע בפני הגורמים הרלוונטיים , (בהתעלם מההקלה הניתנת בתקופת הפריסה)פרעון באותה עת 
 
 Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס   .2

 

וזאת בנוסף  Solvency IIכושר פירעון כלכלי מבוסס משטר  חל על חברת הביטוח המאוחדת 2016החל משנת 
 .זהו משטר ההון היחידי החל עליה כמפורט להלן 2018החל מחודש נובמבר . למשטר ההון הקודם

 
 Solvency IIפורסמו הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברות ביטוח מבוסס  2017בחודש יוני 

בהתבסס על , זאת. לכונן משטר כושר פירעון חדש לחברות ביטוח בישראלשנועדו  "(חוזר סולבנסי" -להלן )

שאומצה על ידי האיחוד האירופי ומיושמת , "(הדירקטיבה" -להלן " )Solvency II"הוראות דירקטיבה המכונה 
 .בכל המדינות החברות בו 2016החל מינואר 

 

, הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם ומדידתם
 : ומבוססת על שלושה נדבכים

, הנוגע לתהליכי בקרה פנימיים, נדבך שני איכותי, נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון

ונדבך שלישי הנוגע ORSA) )עצמי של סיכונים וכושר פירעון   לממשל תאגידי ולתהליך הערכה, לניהול סיכונים
 .גילוי ודיווח, לקידום משמעת שוק

 

ביוני  30-והוא מיושם בישראל החל מ המקומיתוך התאמה לשוק , הראשון חוזר סולבנסי מבוסס על הנדבך 
 . 2016בדצמבר  31על נתוני  2017

 
 יחס כושר פירעון מבוסס סיכון

מבוסס סיכון מחושב כיחס שבין ההון העצמי הכלכלי של חברת הביטוח לבין ההון הנדרש  יחס כושר פירעון
 . לכושר פירעון

 
ומכשירי חוב הכוללים מנגנונים ( ראה להלן)יכום ההון העולה מהמאזן הכלכלי כס נקבע הכלכלי העצמי ההון

 (. הון משני מורכב והון שלישוני, הון משני נחות,  2מכשיר הון רובד , נוסף 1הון רובד )לספיגת הפסדים 
כה כאשר ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על בסיס הער, סעיפי המאזן הכלכלי מחושבים לפי שווי כלכלי

ובתוספת מרווח , ללא מרווחי שמרנות, מיטבית של מכלול התזרימים העתידיים הצפויים מהעסקים הקיימים
 . (Margin Risk)  סיכון

נועד לאמוד את החשיפה של ההון העצמי הכלכלי לסדרת תרחישים שנקבעה ( SCR)ההון הנדרש לכושר פירעון 
 . תפעולייםני  שוק ואשראי וכן סיכונים סיכו, בחוזר הסולבנסי המשקפים סיכונים ביטוחיים
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 (המשך) השקעות בחברות מוחזקות- : 7באור 
 

 (המשך) בחברת ביטוח מאוחדת ודרישות הון מדיניות .ג
 

 (המשך) Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס   .2
 

 :כדלהלןבקשר לדרישות הון הוראות מעבר , בין היתר, חוזר סולבנסי כולל

  (SCR)עמידה בדרישות ההון  (א
 

 31 ביום וסיומה 2017, ביוני 30 ביום שתחילתה ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה

ועד  SCR-מה 60%-החל מ, כל שנה 5% -ב, יעלה בהדרגה"( תקופת הפריסה" –להלן ) 2024בדצמבר 

 .SCR-למלוא ה

כאשר , י המבטח בכל מועד דיווח"ות המוחזקות עדרישת הון מוקטנת על סוגים מסוימים של השקע (ב
עד שדרישת ההון בגין השקעות , 2017החל משנת , שנים  7דרישה זו תלך ותגדל באופן הדרגתי במשך 

 .אלו תגיע לשיעורה המלא

לא יעלה על  2כך ששיעור הרכיבים הכלולים בהון רובד , SCRהחוזר כולל מגבלות על הרכב הון עצמי לעניין 
 (.מההון הנדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה 50% –בתקופת הפריסה )  SCR -מה 40%

 

 ואילך 2017בקשר לדוח יחס כושר פירעון כלכלי לשנת  ודיווח גילויהוראות 
 

מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי ובאתר האינטרנט של חברות ביטוח "פורסם חוזר  2017בחודש דצמבר 
 ". Solvency IIבנושא משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 

.  בקשר לחוזר זה והבהרותנשלחו מכתבים למנהלי חברות הביטוח הכוללים הוראות  2018בחודש אוגוסט 
 ". חוזר הגילוי"לן החוזר על הבהרותיו יכונה לה

יפורסם באתר  2017בדצמבר  31דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני  כי, בין היתר, נקבע הגילויבחוזר 
 2019ביוני  30ובגין נתוני  2019ביולי  15 עד 2018בגין נתוני דצמבר ; 2018בנובמבר  29 עדהאינטרנט של החברה 

ביוני  30-בדצמבר ו 31כלל דוח יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני מכאן ואילך י. 2019בדצמבר  31יפורסם עד 
בדצמבר  31יחס כושר פירעון כלכלי בגין נתוני  דוח. העוקב למועד החישוב התקופתישל כל שנה במסגרת הדוח 

 אימוץ, 2018על נתוני דצמבר  הדוחשל כל שנה יבוקר בידי רואה החשבון המבקר של החברה וזאת  החל מ
אישורו על ידי האורגנים , כמו כן החוזר כולל הוראות בקשר למבנה דוח יחס כושר פירעון כלכלי. אפשרי מוקדם

  .ביקורתו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה ודרישות הגילוי לגביו, המתאימים בחברה

את אישור הממונה , 2018 נובמבר בחודש, בחרה להקדים את ביצוע הביקורת וקיבלה חברת הביטוח המאוחדת
חברת הביטוח בהתאם לכך החל ממועד קבלת האישור . 2017בדצמבר  31על ביצוע ביקורת לראשונה בגין נתוני 

 .בלבד Solvency IIנדרשת לעמוד בהוראות משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  המאוחדת
  

ללא התחשבות  גם עודף הון המאוחדת חברת הביטוחל, 2017, בדצמבר 31ליום  פירעון כושר יחס לדוחבהתאם 
 .בהוראות המעבר בתקופת הפריסה

 
חברת הביטוח על ידי רואי החשבון המבקרים של , נבדק, כאמור חברת הביטוח המאוחדתהחישוב שערכה 

תקן זה . בדיקה של מידע כספי עתידי - ISAE 3400בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי , המאוחדת
יודגש כי . ישובי הסולבנסי ואיננו מהווה חלק מתקני הביקורת החלים על דוחות כספייםרלוונטי לביקורת ח
כפי , בעיקרן על ניסיון העבר, מבוססות, שהיוו בסיס להכנת דוח יחס כושר פירעון כלכלי, התחזיות וההנחות

והשינויים הביטוח והחיסכון , נוכח הרפורמות בשוק ההון. שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת
 על לעיתים מתבסס החישוב. נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את התוצאות העתידיות, בסביבה הכלכלית

 אשר מההנחות שונה באופן שיתממשו או יתממשו בהכרח שלא ההנהלה ופעולות עתידיים אירועים לגבי הנחות
 והתרחישים מאחר, מהחישוב מהותי באופן שונות להיות עלולות בפועל התוצאות, כן כמו. לחישוב בסיס שימשו

 .בחישוב מההנחות מהותית שונה באופן להתממש עשויים אירועים של המשולבים
 

המיוחד של רואה החשבון המבקר מופנית  תשומת הלב לאמור בדוח יחס כושר פירעון בדבר אי הודאות  בדוח
 .ת השפעתה על יחס כושר הפירעוןהנגזרת משינויים רגולטורים וחשיפה לתלויות שלא ניתן להעריך א

 
הדירקטוריון וכן דוח יחס כושר פרעון כלכלי שפורסם באתר האינטרנט של  בדוח 2.1.3.2לפרוט נוסף ראה סעיף 

 .החברה
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 (המשך) השקעות בחברות מוחזקות- : 7באור 
 

 (המשך) בחברת ביטוח מאוחדת ודרישות הון מדיניות .ג
 
 דיבידנד  .3

רשאית  תהיה חברת ביטוח "( המכתב" -להלן ), 2017בחודש אוקטובר , בהתאם למכתב שפרסמה הממונה
אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס כושר פירעון לפי חוזר סולבנסי בשיעור של לפחות  רקלחלק דיבידנד 

 .החברה ריוןשקבע דירקטו פירעון כושר יחס ליעד כשהוא מחושב ללא הוראות המעבר ובכפוף, 100%
היחס האמור יחושב ללא ההקלה שניתנה בגין הפרש מקורי המיוחס לרכישת פעילות של קופות גמל וחברות 

 מנהלות
 

חברת על חברת הביטוח למסור לממונה  בתוך עשרים  ימי עסקים ממועד החלוקה תחזית רווח שנתית של 
חברת הביטוח ית שרות חוב מעודכנת של תכנ; לשנתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד הביטוח המאוחדת

וכן תכנית שרות חוב מעודכנת של חברת , חברת הביטוח המאוחדתשאושרה על ידי דירקטוריון  המאוחדת
תכנית ניהול הון ; שאושרה על ידי דירקטוריון חברת האחזקות בחברת הביטוח המאוחדתהאחזקות המחזיקה 

 חברת הביטוח המאוחדתפרוטוקול הדיון בדירקטוריון ; המאוחדתחברת הביטוח שאושרה על ידי דירקטוריון 
  .חומר הרקע לדיון בצרוף, בו אושרה חלוקת הדיבידנד

 
 וההתחייבויות ההשקעות תמהיל על המתבסס, 2017, בדצמבר 31 ליום פירעון כושר יחס לדוח בהתאם

 על הנדרש הפירעון כושר מיחס גבוהה כלכלי פירעון כושר יחס לחברת הביטוח המאוחדת יום לאותו הביטוחיות
 .המכתב פי

 
 
עד לסכום הקבוע בתקנות הפיקוח על בכל עת את ההון העצמי של איילון ביטוח החברה התחייבה להשלים  .4

או כל תקנה או דין אחר שיבואו  1998-ח"התשנ, (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( )ביטוח)שירותים פיננסיים 
 .ל"בחברה הנ, במישרין או בעקיפין, תהיה תקפה כל עוד החברה שולטתהתחייבות זו . במקומן

 
 :תקרת ההתחייבות לא תעלה על הנמוך מבין  

 
 .מההון הנדרש 50% .א

 
ההתחייבות תמומש . 2008, ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש יולי"מליון ש 250 .ב

ובלבד , מ יהיה שלילי ובגובה סכום ההון השלילי"ערק כאשר ההון העצמי של איילון חברה לביטוח ב
 .שסכום ההשלמה לא יעלה על תקרת ההתחייבות כאמור
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 ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"לרבות נדל -ן להשקעה"נדל  -: 8באור 
 

 :הרכב ותנועה .א

 
 ן להשקעה"נדל

 
 אחר עבור חוזים תלויי תשואה

 
2018 2017 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 568,055  588,978  58,506  60,838  בינואר  1יתרה ליום 

 תוספות במשך השנה
 15,053  100,839  430  3,165  ('ה)רכישות ותוספות לנכסים קיימים     

 15,053  100,839  430  3,165  כ תוספות"סה

 גריעות במהלך השנה
 (3,424)  -  -  -  העברה לרכוש קבוע    

 (3,424)  -  -  -  כ גריעות"סה

 9,294  (9,559)  1,902  329  התאמת שווי הוגן

 588,978  680,258  60,838  64,332  בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 
 

 להשקעהן "נדל של הוגן שווי מדידת .ב
  
 קפלנר פרידמן ברקחברת על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי  נמדדן להשקעה "נדל 

 כישורים מקצועיים המעסיקה מעריכי שווי בעלי ,הבלתי תלויו תשווי חיצוני כימערי ה חברתשהינ' שימקביץ ושות
ן דומה ובמיקום דומה לזה של "בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדלהשווי ההוגן נקבע . מתאימים

באמידת תזרימי . המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסיםוכן בהתבסס על אומדן תזרימי , ן שבבעלות החברה"הנדל
והם מהוונים בשיעורי תשואה המשקפים את הסיכונים הגלומים . שלהם המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה

הספציפיים של בתזרימי המזומנים אשר נקבעו בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים 
 10%-ל 6.5%בין  הינם, כאמורששימשו בהערכות השווי  שיעורי היוון. ון של ההכנסות הצפויות ממנוכל נכס ורמת הסיכ

 .לשנה
 (.'יד 2 באור ראו) במדרג של השווי ההוגן 3ן להשקעה נחשב לרמה "השווי ההוגן של הנדל 
 
 
 
  הנחות משמעותיות ששימשו את החברה בהערכות השווי המוצגות להלן . ג

 
 שהסתיימה ביוםלשנה 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

   
 4,701  4,910  דמי שכירות ממוצעים לחודש

 7.11% 6.87% תשואה על הנכס

 4,700  4,910  דמי שכירות חזויים לחודש
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 (המשך) ן להשקעה עבור חוזים תלויי תשואה"לרבות נדל -ן להשקעה"נדל  -: 8באור 
 
 –(למעט השינויים בשווי ההוגן) החברהשל  בדוח רווח והפסדסכומים שהוכרו  .ד

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 58,473  56,407  58,926  ן להשקעה"הכנסות שכירות מנדל    
ן להשקעה שהפיק הכנסות "הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל

 (8,930)  (8,559)  (10,475)  שכירות במהלך התקופה

 
 48,451  47,848  49,543 

 
 
 
  נכסים בשנת הדוחרכישת  .ה

 
: להלן בהתאמה)מ "בע( 1979)ים התקשרה החברה  בהסכם עם חברת אלתירא נכס 2018בספטמבר  4ביום  .1

 1פינת רחוב הרקון  12ב מנחם בגין לרכישת כל זכויות הבעלות של המוכרת בבניין ברחו"( המוכרת" -ו" ההסכם"
 -ו" הבניין: "להלן בהתאמה) 6207בגוש  896וכן ידוע גם כחלקה " דרום אפריקה בית"הידוע בשם , ברמת גן

  .ח"מיליון ש 44.2-בתמורה ל"( המקרקעין"
המשמשת למעט קומת הקרקע )וש כמשרדים ומושכר ברובו לשימ, קומות עיליות 6הבניין הבנוי במקרקעין כולל  

 .המשמשות כחניון, והוא כולל גם שלוש קומות תת קרקעיות, (למסחר
נפרדות רשומות על שם המוכרת ביחידות  מהזכויות בבניין והן 80% -היקף הזכויות הנרכשות בבניין מגיע לכדי כ 

כל היחידות המצויות בבניין מושכרות על  .המחזיקים יחד בשאר היחידות, מיחידות בעלי הזכויות הנוספים בבניין
 -מבוצעת באופן שבו החברה זכאית לקבל כוחלוקת התמורה בין בעלי הזכויות , ידי בעלי הזכויות בבניין ביחד

י "לדמי השכירות מהווה חלק מהממכר עפכאשר זכאות זו של החברה , גינןמדמי השכירות המשולמים ב 80%
 (.מלבד החלפות לא תדירות של שוכרים)יין בתפוסה מלאה בשנים האחרונות מצוי הבנ. ההסכם

 .החברה לידיה את החזקה בנכסקיבלה  2018באוקטובר  18ביום  
 

 
 -ו" ההסכם: "להלן בהתאמה)מ "בע משכנות. א.מעם חברת  בהסכם התקשרה החברה 2018 בדצמבר 2 יוםב .     2

 ,אימבר שבפתח תקווה ובפינת רח 2-4הגרניט  של המוכרת בבניין ברחוב החכירה זכויות כל לרכישת"( המוכרת"
 .ח"ש מיליון 51.5- ל בתמורה" הגרניטבית "בשם  הידוע

קומות תת  שתיוהוא כולל גם , כמשרדים לשימוש ברובו ומושכר, כולל קומת קרקע עיליות קומות 7כולל  הבניין 
 .לק מהמגרש הלא בנוי הצמוד לבנייןוכן חניה עילית על ח המשמשות כחניון, קרקעיות

 הנן אשר, בבניין 4 קומה של החכירה זכויות למעט, ובמגרש הצמוד הנה הבעלים של כלל הזכויות בבניין המוכרת 
 .חברה אחרתבבעלות של 

ובמגרש  בבנייןהמחסנים ומקומות החניה , זכאית למלוא דמי השכירות בגין היחידות החברה, לאמור בהתאם 
 -וכן למלוא שווי הזכויות הבלתי מנוצלות שכוללות כ, (כאמור, והצמדותיה 4שטחי קומה בגין  למעט)הצמוד 
לדמי השכירות מהווה חלק זכאות זו של החברה  .ר עיקרי תת קרקעי"מ 1,380 -ר עיקרי על קרקעי וכ"מ 3,050

 .י ההסכם"מהממכר עפ
  .ה את החזקה בנכסקיבלה החברה לידי 2018בדצמבר  31ביום  
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 חייבים ויתרות חובה  -: 9אור ב
 

 :ההרכב .א
 

 
 בדצמבר 31 

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 419  8,499  מוסדות ורשויות ממשלתיות 
 4,588  6,930  הכנסות לקבל
 21,015  25,216  הוצאות מראש

 8,833  7,430  מקדמות על חשבון עמלות לסוכני ביטוח 
 84,254  81,804  ותווכני ביטוחחברות ביטוח 

 52,081  56,407  השתתפויות עצמיות בתביעות ושרידים לקבל

 5,454  3,332  אחרים

 
 189,618  176,644 

 (9,244)  (11,134)  (בעיקר בגין תביעות ושרידים לקבל)בניכוי הפרשה לחובות מסופקים 

 167,400  178,484  *(כ חייבים ויתרות חובה "סה

 -בסך של כ,2017בדצמבר  31ליום  במסגרת נכסים המוחזקים למכירה תקיימת יתרת חייבים ויתרות חובה המוצג*(     
 .38באור  ראו ,ח"שאלפי  2,501

  
 

 :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים .ב
 

 
 בדצמבר 31 

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 7,570  9,244  בינואר 1יתרה ליום 

 1,674  1,890  בתקופהשינוי בהפרשה 

 9,244  11,134  בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 
 

 לגבייה הפרמי  -: 10באור 
 
 :ההרכב .א

 

 
 בדצמבר 31 

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 458,820  467,167  ** (, *פרמיות לגביה  

 (12,746)  (14,202)  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 446,074  452,965  כ פרמיות לגביה"סה

 
 295,309  288,937 

   
 כולל המאות לגביה והוראות קבע  *(       
 .לעניין תנאי הצמדה של הפרמיה לגביה(4)(ג)35באור  ראו(  ** 
 
 .'א36 ביאור  ראויתרות פרמיה לגבייה מבעלי עניין  לעניין 
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 (המשך) לגבייה הפרמי  -: 10באור 
 
 :גיול .ב

 
 בדצמבר 31 

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 פרמיה לגביה שערכה לא נפגם
 350,937  355,604  ללא פיגור  

 *(: בפיגור 
 53,192  55,736  ימים 90 -מתחת ל   

 20,019  16,945  ימים 180 -ל 90בין  

 16,406  19,082  ימים 180מעל  

 440,554  447,367  כ פרמיה לגביה שערכה לא נפגם"סה

 18,267  19,800  נפגםפרמיה לגביה שערכה 

 (12,746)  (14,202)  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 5,521  5,598  נטו, פרמיה לגביה שערכה נפגם

 446,074  452,965  כ פרמיה לגביה "סה
  

    43,326 -כ של בסך 2017  בדצמבר 31ליום )ח "ש אלפי 49,105 -כ של בסך חיים ביטוח במגזר בפיגור חובות כולל**( 
 .הפוליסה של הפדיון בערך בעיקרם מגובים אלו חובות(. ח"ש  אלפי

 
 
 : להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה .ג

 
 בדצמבר 31 

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 11,991  12,746  בינואר 1יתרה ליום 

 756  1,456  שינוי בהפרשה בתקופה 

 12,746  14,202  בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 

 נכסים עבור חוזים תלויי תשואה  -: 11באור 
 

 :פירוט הנכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד .א
 

 

 בדצמבר 31 

 

2018 2017 

 

 ח"אלפי ש

 60,838  64,332  ן להשקעה"נדל

 השקעות פיננסיות
 1,554,089  1,896,538  *(נכסי חוב סחירים   

 141,438  134,276  נכסי חוב שאינם סחירים 
 510,843  578,071  מניות

 914,407  1,060,404  השקעות פיננסיות אחרות

 3,120,777  3,669,289  סך הכל השקעות פיננסיות

 170,493  178,571  מזומנים ושווי מזומנים

 46,446  55,065  אחר

 3,398,554  3,967,257  סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
 

  
  – 2017בדצמבר  31 ליום)נכסים המוחזקים לפדיון המוצגים בעלות מתואמת  ,ח"אלפי ש  11,886 -של כסך  כולל *( 

 ליום) ח"שאלפי  12,541-הינו בסך של כ 2018בדצמבר  31שווים ההוגן של נכסים אלו ליום . (ח"אלפי ש 14,673
 .(ח"שאלפי  16,901 – 2017בדצמבר  31

 
 .ניהול סיכונים בדבר( ח)35באור  ראו מידע נוסף בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה 
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 (המשך) נכסים עבור חוזים תלויי תשואה  -: 11באור 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .ב
 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 כ"סה 3רמה  2רמה  1רמה  

 
 ח"אלפי ש

 1,884,652  -  14,691  1,869,961  נכסי חוב סחירים
 134,276  -  134,276  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 578,071  258  -  577,813  מניות
 1,060,404  181,545  16  878,843  השקעות פיננסיות אחרות

 3,657,403  181,803  148,983  3,326,617  כ"סה

       
 

 

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

 כ"סה 3רמה  2רמה  1רמה  

 
 ח"אלפי ש

 1,539,416  -  -  1,539,416  נכסי חוב סחירים
 141,438  -  141,438  -  נכסי חוב שאינם סחירים

 510,843  258  -  510,585  מניות
 914,407  140,156  2,205  772,046  השקעות פיננסיות אחרות

 3,106,104  140,414  143,643  2,822,047  כ"סה
 

 ח''ש אלפי 14,691הועברו השקעות פיננסיות שערכן בספרים הינו , 2018, רדצמבב 31ביום  שהסתיימה השנה במהלך 
בעת קביעת השווי ההוגן של . מכיוון שמחירי שוק מצוטטים לנכסים אלו אינם זמינים עוד באופן סדיר, 2לרמה  1מרמה 

 . השתמשה ההנהלה בשיטת הערכה שבה כל הנתונים המשמעותיים מבוססים על נתוני שוק נצפים, נכסים אלו
 

 .'יד.2באור  וחלוקה לרמות רא לעניין 
 .'ט12 באור וראששימשו לקביעת השווי ההוגן השיטות וההנחות  לגבי 
 

 
 
 3הנמדדים בשווי הוגן ברמה פיננסיים נכסים התנועה ב .ג

 

 
 מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
 דרך רווח והפסד 
 השקעות 

פיננסיות    
 כ"סה מניות אחרות

 
 ח"אלפי ש

 140,414  258  140,156   2018, בינואר 1יתרה ליום 
 9,612  -  9,612  *( :סך הרווחים  שהוכרו ברווח והפסד 

 35,010  -  35,010  רכישות

 (3,234)  -  (3,234)  מכירות

 181,803  258  181,545   2018, בדצמבר 31יתרה ליום 

סך הרווחים  לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד : מתוכו*( 
 6,988  -  6,988   2018, בדצמבר 31בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 
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 (המשך) נכסים עבור חוזים תלויי תשואה  -: 11באור 
 

 (המשך) 3הנמדדים בשווי הוגן ברמה פיננסיים נכסים התנועה ב .ג
 

 
 במועד הדיווחמדידת שווי הוגן 

 

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן

 
 דרך רווח והפסד

 
 השקעות

  

 

פיננסיות 
 כ"סה מניות אחרות

 
 ח"אלפי ש

 82,382  405  81,977   2017, בינואר 1יתרה ליום 

 895  (147)  1,042  *( :שהוכרו ברווח והפסד ( הפסדים)סך הרווחים     

 60,680  -  60,680  רכישות

 (3,543)  -  (3,543)  מכירות

 140,414  258  140,156   2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח ( ההפסדים)סך הרווחים : מתוכו*( 
 828  (148)  976   2017, בדצמבר 31והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 
 

 השקעות פיננסיות אחרות  -: 12באור 
 

 :ההרכב .א

 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 

מוצגות 
 בשווי

    

 

 הלוואות מוחזקים זמינים  הוגן דרך
 כ"סה וחייבים לפדיון למכירה רווח והפסד 

 
 ח"אלפי ש

 2,602,449  -  36,929  2,565,520  -  (ב)נכסי חוב סחירים 
 569,749  569,749  -  -  -  (ג)נכסי חוב שאינם סחירים 

 27,283  -  -  27,283  -  (ה)מניות 

 201,287  -  -  201,251  36  (ו)השקעות פיננסיות אחרות 

 3,400,768  569,749  36,929  2,794,054  36  כ"סה
 

 
 

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

 

מוצגות 
 בשווי

    

 

 הלוואות מוחזקים זמינים  הוגן דרך
 כ"סה וחייבים לפדיון למכירה רווח והפסד 

 
 ח"אלפי ש

 2,536,234  -  45,563  2,490,671  -  (ב)נכסי חוב סחירים 
 508,903  508,903  -  -  -  (ג)נכסי חוב שאינם סחירים 

 12,135  -  -  12,135  -  (ה)מניות 

 94,692  -  -  94,578  114  (ו)השקעות פיננסיות אחרות 

 3,151,964  508,903  45,563  2,597,384  114  כ"סה
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 (המשך) השקעות פיננסיות אחרות  -: 12באור 
 

 נכסי חוב סחירים .ב
 

 :ההרכב

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 אגרות חוב ממשלתיות

 זמינות למכירה  
 1,553,339  1,733,482 

 נכסי חוב אחרים

 שאינם ניתנים להמרה  

 *(מוחזקים לפדיון  
 36,929  45,563 

 זמינים למכירה
 1,012,181  757,189 

 סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה
 1,049,110  802,752 

 2,536,234  2,602,449  סך הכל נכסי חוב סחירים

 -  -  (במצטבר)ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

 50,209  37,347  :השווי ההוגן של נכסי החוב הסחירים המוחזקים לפדיון*( 
 
 

 נכסי חוב שאינם סחירים .ג
 

 :ההרכב
 

 
 בדצמבר 31 

 
 שווי הוגן ערך בספרים

 
2018 2017 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 אגרות חוב ממשלתיות
    

 :מוצגות כהלוואות וחייבים
    

 305,615  294,352  204,368  208,916  *(אגרות חוב מיועדות 

 נכסי חוב אחרים
    

 שאינם ניתנים להמרה
    

 310,997  355,989  296,296  354,423  למעט פיקדונות בבנקים, מוצגות כהלוואות וחייבים

 9,058  6,875  8,239  6,410  פקדונות בבנקים

 320,055  362,864  304,535  360,833  סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

 625,670  657,216  508,903  569,749  נכסי חוב שאינם סחירים סך הכל

 (10,923)  (11,241)  (במצטבר)ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
   

 
 (.הצפוי)השווי ההוגן של אגרות חוב מיועדות חושב על פי מועד הפרעון החזוי *(    
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 (המשך) השקעות פיננסיות אחרות  -: 12באור 
 

 פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב .ד
 

 
 נכסי חוב סחירים נכסי חוב שאינם סחירים

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 2018 2017 

 
 אחוזים

 בסיס הצמדה

 0.34  0.34  4.44  4.21  צמוד למדד המחירים לצרכן    
 0.70  1.55  1.11  0.95  שקלי

 3.82  4.78  4.69  4.78  ח"צמוד מט
 
 

 מניות .ה
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 סחירות
  

 12,135  27,283  זמינות למכירה

 (3,063)  (3,374)  (במצטבר)ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
 

 
 השקעות פיננסיות אחרות .ו

 
  

 
 בדצמבר 31ליום 

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 סחירות
 9,022  101,652  זמינות למכירה  

 -  36  מכשירים נגזרים 

 9,022  101,688  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

 שאינן סחירות
 85,556  99,599  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה  

 114  -  מכשירים נגזרים 

 85,670  99,599  השקעות פיננסיות שאינן סחירות סך הכל

 94,692  201,287  סך הכל השקעות פיננסיות

 (42,091)  (45,790)  (במצטבר)ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
 

קרנות , תעודות סל תעודות השתתפות בקרנות נאמנותקרנות סל והשקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות ב 
 .חוזים עתידיים ואופציות, השקעה נגזרים פיננסיים
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 (המשך) השקעות פיננסיות אחרות  -: 12באור 
 

 מכשירים נגזרים .ז
 
 :המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי, נטו לנכס הבסיס, סכום החשיפה להלן 

 

 
 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 -  13,178  מניות

 100,000  -  מדד

 (10,401)  -  מטבע זר

 89,599  13,178  כ"סה

 (.2()א)23 אורבי ראו, פיננסיות התחייבויותבסעיף  הכלולים נגזרים מכשירים בגין גם השפעה כוללת האמורההחשיפה    
 

 וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן  השיטות .ח
  

. הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווחהשווי ההוגן של השקעות 
 : השווי נקבע כדלהלן, בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל

 
 נכסי חוב שאינם סחירים .1

 
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב פיננסים 
שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי 

רות חוב ממשלתיות ושל אגרות שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אג. המזומנים הצפויים בגינם
ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון . ע בתל אביב"כפי שנמדדו בבורסה לני ותחוב קונצרני

להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים , שפורסם על ידי משרד האוצר, נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז
 . ושערי ריבית לגופים מוסדיים

 
 : )*( מ ממוצע של טווח הדירוג"אשר חושבו בהתאם למח, להלן שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים 

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 2018 2017 

 
 אחוזים

AA 1.53  2.42  ומעלה 
A  2.85  1.71 

BBB  1.79  1.54 
 34.15  22.25  לא מדורג

 0.61  1.00  ח מיועדות"אג
 

נתוני חברות . ודרוג פנימי" מדרוג"ו, "מעלות"הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג המקורות לרמת  *(
כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  .מדרוג הועברו לסמלי הדרוג לפי מקדמי המרה מקובלים

 .+Aועד  -Aכולל  Aדרוג : לדוגמא
 
 
 סחירות לא מניות .2

 
או מודל כלכלי רלוונטי אחר , DCFבאמצעות מודל ההוגן של ההשקעה במניות לא סחירות הוערך  השווי

 לרבות המודל נתוני לגבי מסוימות הנחות להניח מההנהלה דורשת ההערכה. המתאים להערכת החברה הנבדקת
 ניתנות שבטווח האומדנים בגין ההסתברויות. ותנודתיות אשראי סיכון, היוון שיעורי, חזויים מזומנים תזרימי
 לא במניות השקעות אותן של ההוגן השווי והערכת קביעת לשם בהן משתמשת וההנהלה מהימן לאומדן
 .סחירות
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 (המשך) השקעות פיננסיות אחרות  -: 12באור 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .ט
 

תואמת או  ,נכסי מיסים שוטפים, חייבים ויתרות חובה, לקוחות, פרמיות לגביה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים 
 .קרובה לשווי ההוגן שלהם

 

 
 2018, בדצמבר 31 

 
 כ"סה  3רמה  2רמה  1רמה 

 
 ח"אלפי ש

 2,565,520  -  9,711  2,555,809  נכסי חוב סחירים
 27,283  -  -  27,283  מניות

 201,287  99,600  -  101,687  השקעות פיננסיות אחרות

 2,794,090  99,600  9,711  2,684,779  כ"סה
נכסי חוב שאינם סחירים אשר ניתן גילוי של שוויים 

 657,216  -  657,216  -  (לעיל' ראו סעיף ג)ההוגן 
 
 

 
 2017, בדצמבר 31 

 
 כ"סה  3רמה  2רמה  1רמה 

 
 ח"אלפי ש

 2,490,672  -  -  2,490,672  נכסי חוב סחירים
 12,134  -  -  12,134  מניות

 94,690  85,554  114  9,022  אחרות השקעות פיננסיות

 2,597,496  85,554  114  2,511,828  כ"סה
נכסי חוב שאינם סחירים אשר ניתן גילוי של שוויים 

 625,670  -  625,670  -  (לעיל' ראו סעיף ג)ההוגן 
 

ח ''ש אלפי 9,711הועברו השקעות פיננסיות שערכן בספרים הינו , 2018בדצמבר   31שהסתיימה ביום  השנה במהלך
בעת קביעת השווי ההוגן של . מכיוון שמחירי שוק מצוטטים לנכסים אלו אינם זמינים עוד באופן סדיר, 2לרמה  1מרמה 

 .מבוססים על נתוני שוק נצפים השתמשה ההנהלה בשיטת הערכה שבה כל הנתונים המשמעותיים, נכסים אלו
 
 : 3התנועה בנכסים פיננסים הנמדדת בשווי הוגן ברמה    

  

 

מדידת שווי הוגן במועד 
 הדיווח

 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
דרך רווח והפסד ונכסים 
 פיננסיים זמינים למכירה

 
2018 

 
 השקעות פיננסיות אחרות

 ח"אלפי ש 
 85,555  בינואר 1יתרה ליום 

 :שהוכרו( הפסדים)סך הרווחים 
 

 864  *(ברווח והפסד   
 7,640  ברווח כולל אחר

 9,736  רכישות
 (4,195)  מכירות

 99,600  בדצמבר 31יתרה ליום 

סך הרווחים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים : מתוכו*( 
 (3,254)  בדצמבר 31המוחזקים נכון ליום 
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 (המשך) השקעות פיננסיות אחרות  -: 12באור 
 

 (המשך) שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .ט
 

  

 

מדידת שווי הוגן במועד 
 הדיווח

 

נכסים פיננסיים בשווי 
הוגן דרך רווח והפסד 

ונכסים פיננסיים זמינים 
 למכירה

 
2017 

 
 השקעות פיננסיות אחרות

 
 ח"אלפי ש

 48,522  בינואר 1יתרה ליום 

 :סך ההפסדים שהוכרו
 

 (1,421)  *(ברווח והפסד   
 7,971  ברווח כולל אחר

 37,735  רכישות
 (7,253)  מכירות

 85,554  בדצמבר 31יתרה ליום 

סך ההפסדים לתקופה שלא מומשו ושהוכרו ברווח והפסד בגין נכסים : מתוכו*( 
 (6,362)  בדצמבר 31המוחזקים נכון ליום 

 
 
 :סחירים שאינםגיול השקעות בנכסי חוב פיננסים  .י

 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 נכסי חוב שערכם לא נפגם
  

 506,285  567,936  ללא פיגור

 *(:בפיגור 
 -  -  ימים 90 -מתחת ל   

 -  -  ימים 180 -ל 90בין  

 439  -  ימים 180מעל  

 506,724  567,936  נכסי חוב שערכם לא נפגם סך הכל

 נכסי חוב שערכם נפגם
 2,469  2,040  ברוטו, נכסים שערכם נפגם  

 (290)  (227)  הפרשה להפסד

 2,179  1,813  נטו, נכסי חוב שערכם נפגם

 508,903  569,749  סך הכל נכסי חוב לא סחירים
 
 
 

כי , יצוין .משכנתאאו /ו מלאים פדיון ערכי קיימים שכנגדן פוליסות על הלוואותח בפיגור וכן "אג בעיקר כולל*( 
 .המעורבת בפיגור מהווים רק את הסכום בפיגור בפועל אלא את כל יתרת החוב הסכומים שלעיל אינם 
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 (המשך) השקעות פיננסיות אחרות  -: 12באור 
 

 IFRS 9גילוי הנדרש בקשר לפטור הזמני מיישום  .יא
 

 :לפי חלוקה לשתי קבוצות,  2018, בדצמבר 31הטבלה להלן מציגה את השווי ההוגן של הנכסים הפיננסים ליום     
לא כולל נכסים שמוחזקים למסחר או מנוהלים על בסיס שווי )נכסים שעומדים במבחן הקרן והריבית בלבד - 

 "((.קבוצה א: "להלן)הוגן 

 ."(בקבוצה : "להלן)כל יתר הנכסים הפיננסים - 

 

 
 קבוצה ב קבוצה א

 
 ח"אלפי ש

 3,847,860  -  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

 27,283  -  מניות-השקעות פיננסיות אחרות

 201,287  -  אחרות-השקעות פיננסיות אחרות

 20,257  2,582,610  נכסי חוב סחירים-השקעות פיננסיות אחרות

 -  657,216  חוב שאינם סחיריםנכסי -השקעות פיננסיות אחרות

 -  28,000  הלוואות לחברות כלולות

 -  338,278  מזומנים ושווי מזומנים
 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה- : 13באור 
 

 
 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 143,493  151,570  מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

 27,000  27,001  לזמן קצר פקדונות

 170,493  178,571  מזומנים ושווי מזומנים
 

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות בנקאיות יומיות 
 (.0.00% בשיעור 2017, בדצמבר 31ליום )  0.13%בשיעור 

 
 31קדונות ליום ייתרת הפ. בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשיםקדונות לזמן קצר המופקדים יפ

 (.0.01% - 2017, בדצמבר 31 ליום)  0.22%נושאת ריבית בשיעור  2018בדצמבר 
 

 (.1()ח)35באור  ראו, קדונות לזמן קצריבאשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופ
 
 

 אחרים מזומנים ושווי מזומנים- : 'א13באור 

 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 443,908  315,106  מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

 52  23,172  פקדונות לזמן קצר

 443,960  338,278  מזומנים ושווי מזומנים
 
 

הפקדות בנקאיות יומיות המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין 
 (.0.008% – 2017, בדצמבר 31ליום ) 0.17%בשיעור 

 
 31  ליוםקדונות יהפ יתרת. קדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשיםיפ

  (.0.005% – 2017, בדצמבר 31 ליום) 0.00%ריבית בשיעור  תנושא 2018בדצמבר 
 (.4)'ג35באור  ראו, קדונות לזמן קצרילתנאי הצמדה של המזומנים ופבאשר 
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 הון - : 14אור ב
 

 הרכב הון המניות .א

 
 2017, בדצמבר 31ליום  2018, בדצמבר 31ליום 

 
 מונפק ונפרע רשום מונפק ונפרע רשום

 
 ח"אלפי ש

 14,162  36,000  18,198  36,000  א"כ. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות 

 
 המונפק והנפרע התנועה בהון המניות .ב
 
בהתאם לתוצאות המכרז הציבורי . פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה של מניות החברה 2018באפריל  2ביום   

מניות רגילות של החברה  4,035,900הקצתה החברה , שהתקיים בקשר עם הנפקת מניות החברה  
 (.ח"מיליון ש 3.9-בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ.)ח"שמליון  98.9-לסך של כ  ( ברוטו)בתמורה 

 
 זכויות הנלוות למניות .ג
 

 .זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי דירקטורים בחברה ,זכות לדיבידנד ,זכויות הצבעה באסיפה הכללית .1
 

 .אביב-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל  .2 
 

 . לא שילמה החברה דיבידנדים 2016-2018בשנים  .    ד
 
 קרנות הון אחרות .ה

 
 ן הערכה מחדשקר 

 
של רכוש קבוע וירידות ערך עד למידה ( בניכוי השפעת המס)קרן הערכה מחדש משמשת לרישום התאמות בשווי ההוגן 

 .שהן מתייחסות לעליית ערך שנרשמה בגין אותו נכס ברווח כולל אחר
 
 
 שאינן מקנות שליטהזכויות  .ו

 
 :דוח על המצב הכספיב שאינן מקנות שליטההרכב זכויות 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 (5,050)  1,043  החלק בשווי המאזני
 
 

 ניהול ודרישות הון .ז
 

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי  .1
וגופים מוסדיים  איילון ביטוח. שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית

 .על הביטוחכפופים לדרישות הון הנקבעות על ידי המפקח המוחזקים על ידי החברה נוספים 
 
 .(ג)7באור  ראו ,לעניין דרישות ההון מחברת הביטוח המאוחדת .2
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה- : 15באור 
  

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

 :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
 412,761  453,540  110,983  90,637  523,744  544,177  חוזי ביטוח      

בניכוי סכומים המופקדים בחברה 
במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת 

 (1,778)  (264)  -  -  (1,778)  (264)  לעובדי הקבוצה
סך הכל ביטוח חיים וחיסכון ארוך 

 410,983  453,276  110,983  90,637  521,966  543,913  טווח

 *( 220,012  219,102  346,031  422,109  *( 566,043  641,211  חוזי ביטוח הכלולים במגזר בריאות

חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח 
 2,182,646  4,498,191  4,738,188  ((1)א17ראו באור )כללי 

 
1,992,138)*  2,555,542  2,506,053 

כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח "סה
 3,137,048  3,227,920  2,449,152  2,695,392  5,586,200  5,923,312  השקעה שאינם תלויי תשואהוחוזי 

 
 .שסווג מחד*(  
 
 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה  -: 16באור 
 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

 :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
 3,124,229  3,196,189  -  -  3,124,229  3,196,189  חוזי ביטוח      

 169,735  634,997  -  -  169,735  634,997  חוזי השקעה

 
 3,831,186  3,293,964  -  -  3,831,186  3,293,964 

בניכוי סכומים המופקדים בחברה 
מוגדרת במסגרת תוכנית הטבה 

 (16,527)  (16,419)  -  -  (16,527)  (16,419)  לעובדי הקבוצה

כ ביטוח חיים וחסכון ארוך "סה
 3,277,437  3,814,767  -  -  3,277,437  3,814,767  טווח

חוזי ביטוח הכלולים במגזר 
  69,619  79,381  -  -  *( 69,619  79,381  בריאות

ביטוח כ התחייבויות בגין חוזי "סה
 וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

 3,894,148  3,347,056  -  -  3,894,148  3,347,056 
 

  .שסווג מחד*( 
 

של  בחוזי ביטוח תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים או צמודים לתשואה שמניבות השקעות מסויימות
מחייבות את המבוטח /תוכניות ביטוח המזכות, בין היתר, חוזים אלה כוללים. מ בניכוי דמי ניהול"איילון חברה לביטוח בע

בחוזי . מ"מאלוס לפי תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות המשתתפות ברווחי השקעה של איילון חברה לביטוח בע/בבונוס
להם זכאי המבוטח אינם תלויים ברווח או ההפסד מההשקעות שבצעה איילון ביטוח שאינם תלויי תשואה תגמולי הביטוח ש

 . מ"חברה לביטוח בע
 

כך שישנן פוליסות ביטוח עם , ההבחנה בין חוזים תלויי תשואה לבין חוזים שאינם תלויי תשואה נעשית ברמת הכיסוי הבודד
 .מספר כיסויים אשר חלקם תלויי תשואה וחלקם אינם תלויי תשואה
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 
 

 ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים (1).   א

 
 בדצמבר 31ליום 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

 ענף רכב חובה
 47,291  49,759  116,188  117,550  163,479  167,309  שטרם הורווחההפרשה לפרמיה       

 588,948  552,137  1,101,937  1,202,586  1,690,885  1,754,723  תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר

 636,239  601,896  1,218,125  1,320,136  1,854,364  1,922,032  (להלן 1ראו ב)סך ענף רכב חובה 

 ענפי חבויות
      

 127,250  144,253  55,615  71,851  182,865  216,104  הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

 1,207,267  1,284,827  451,801  507,272  1,659,068  1,792,099  תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר

 1,334,517  1,429,080  507,416  579,123  1,841,933  2,008,203  (להלן 1ראו ב)סך ענפי חבויות 

 1,970,756  2,030,976  1,725,541  1,899,259  3,696,297  3,930,235  כ ענפי רכב חובה וחבויות"סה

 ענפי רכוש ואחרים
      

 320,197  314,092  91,713  109,450  411,910  423,542  הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

 215,100  210,474  174,884  173,937  389,984  384,411  תביעות תלויות 

 535,297  524,566  266,597  283,387  801,894  807,953  (להלן 2ראו ב)סך ענפי רכוש ואחרים 

כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים "סה
 במגזר ביטוח כללי

 4,738,188  4,498,191  2,182,646  1,992,138  2,555,542  2,506,053 

       הוצאות רכישה נדחות
 (9,108)  (6,515)  19,629  16,794  10,521  10,279  ענף רכב חובה

 27,257  29,734  8,879  11,687  36,136  41,421  ענפי חבויות

 67,224  66,641  17,473  22,075  84,697  88,716  ענפי רכוש ואחרים

 85,373  89,860  45,981  50,556  131,354  140,416  סך הכל הוצאות רכישה נדחות

התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי בניכוי 
 :הוצאות רכישה נדחות

 
      

 645,347  608,411  1,198,496  1,303,342  1,843,843  1,911,753  ענף רכב חובה

 1,307,260  1,399,346  498,537  567,436  1,805,797  1,966,782  ענפי חבויות אחרים

 468,073  457,925  249,124  261,312  717,197  719,237  ענפי רכוש ואחרים

כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי "סה
 בניכוי הוצאות רכישה נדחות

 
 

 4,597,772  4,366,837  2,132,090  1,946,157  2,465,682  2,420,680 

 :ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובןההתחייבויות בגין חוזי  (2) .א
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

 : הערכות אקטואריות
      

 1,986,489  2,024,327  1,598,407  1,753,415  3,584,896  3,777,742  מר דניאל ישראלי -בביטוח כללי  

 הפרשות על בסיס הערכות אחרות
הערכת מחלקת תביעות בגין       

 24,826  23,111  130,215  130,380  155,041  153,491  התביעות התלויות הידועות 

 494,738  508,104  263,516  298,851  758,254  806,955  הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה
סך כל ההתחייבויות הביטוח בגין 

ביטוח הכלולים במגזר ביטוח חוזי 
 2,506,053  2,555,542  1,992,138  2,182,646  4,498,191  4,738,188  כללי
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 (המשך)  התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 
 

 :רכישה נדחותבניכוי הוצאות , תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי . ב
 

 ענפי רכב חובה וחבויות .1

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

 1,697,033  3,139,724  3,649,640  יתרה לתחילת השנה 
 

1,258,882  1,952,607 
 

1,880,842 

עלות התביעות המצטברת בגין        
 חיתום שוטפת שנת

870,083 841,293 465,001 463,582 405,082 377,711 

שינוי ביתרות לתחילת שנה 
כתוצאה מהצמדה למדד ורווח 

השקעתי לפי הנחת ההיוון 
 ('ד)הגלומה בהתחייבויות 

 92,563 67,337  53,210 25,654  39,353 41,683 

שינוי באומדן עלות התביעות 
המצטברת בגין שנות חיתום 

 20,860  (66,937)  244,759  (22,141)  265,619  (89,078)  ('ד)קודמות 
סך השינוי בעלות התביעות 

 440,254  377,498  733,995  496,070  1,174,249  873,568  המצטברת

תשלומים לישוב תביעות במהלך        
       השנה

 (8,343) (8,696) (3,877) (3,411) (12,220) (12,107) בגין שנת חיתום שוטפת 

 (318,914)  (652,113)  (632,566)  בגין שנות חיתום קודמות 
 
(291,967)  (313,652) 

 
(360,146) 

 (322,325)  (664,333)  (644,673)  סך תשלומים לשנה
 
(295,844)  (322,348) 

 
(368,489) 

 
      

 1,870,778  3,649,640  3,878,535  יתרה לסוף השנה 
 

1,697,033  2,007,757 
 

1,952,607 
 
רכישה  הוצאות פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי , הפרשה לפרמיה בחסר, תביעות תלויות: יתרות הפתיחה והסגירה כוללות (א

 .נדחות 
בניכוי  הורווחה פרמיה שטרם , הפרשה לפרמיה בחסר ,יתרת תביעות תלויות : הינה( Ultimate)עלות התביעות המצטברת  ( ב 

 .הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות 
 .בייחוס לשנות החיתום( הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות)התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות  (ג
 במספר מהתפתחות נובע ובשייר בברוטו קודמות חיתום שנות בגין המצטברות התביעות עלות באומדן 2018 בשנת השינוי (ד

 :עיקריים ענפים  
ומנגד ,צעירות חלה התפתחות לטובה בגין שנות חיתום , כאשר מחד, רכב חובה נרשמה התפתחות חיובית בתביעות בענף

עליה שמקורה בהאצת קצב התשלומים ומגמת ה בשנות חיתום ותיקות יותר המשך מגמת התפתחות שלילית של תביעות  
אי הוודאות הנובעת . קיימת אי וודאות בנוגע לשיעור הגידול בתביעה הממוצעת לאור האצת התשלומים. בתביעה הממוצעת  
בביטוח משנה . פרמטרים נוספים ולבצע התאמות בפרמטרים קיימים העלתה את הצורך לשלב במודל הקיים, מהמצוין לעיל  
לעניין זה יש לציין . חלה התפתחות לרעה במקביל להתפתחות בברוטו בשנות החיתום בהן קיימים הסכמי ביטוח משנה יחסי  
( לשיירשחוזר ) ההסכם תקרת על העולה הסכום. LPTבכסוי מבטחי המשנה ברכב חובה במסגרת עסקת  כי קיימת מגבלה   
 . מיליון 30-כ הינו החיתום משנות בחלק  

 ,התביעות על למעשה הלכה בריבית השינויים השפעת קצב לגבי הנחות החברה הניחה " וינוגרד" בגין התחייבותה בחישוב
 2018במהלך ,בהן הצפוי התשלומים לתזרים בהתאם צעירות לעומת ותיקות חיתום שנות על המובחנת ההשפעה מידת  
 חיובית התפתחות היתה זאת לאור בריבית שינויים בחשבון לקחה שההפרשה בעוד וינוגרד רכיב ללא התביעות שולמו  
 .הישנות השנים בגין בעתודה  

 המשנה ביטוח הסכמי למבנה הניתוח פלחי התאמת לאור הן, קודמות שנים בגין הטבה חלה מקצועית אחריות בענף
 .התקן סטית של טבעי ושחרור בתביעות חיובית התפתחות לאור והן גדלה החברה פעילות בהם סגמנטים והתאמת 
 :ענפים במספר מהתפתחותבאומדן עלות התביעות המצטברות בגין שנות חיתום קודמות בברוטו נובע  2017השינוי בשנת   

          . התפתחות שלילית של תביעות אשר נובעת בין השאר מעלייה בקצב התשלומים ובתביעה הממוצעת נצפתה, ענף רכב חובהב
העלה את הצורך לשלב במודל הקיים פרמטרים נוספים ולבצע התאמות , אי הוודאות הנובעת מהמצוין לעיל 
  . בפרמטרים קיימים 

עדכוני  ותבענף צד שלישי חלה התפתחות לרעה של תביעות בברוטו לאור המשך התפתחות מגמות שנצפו אשתקד הכולל   
 כןו אלוסות יבעקבות תמחור פרטני ומעקב אחר פול, מסוימיםפעילות   יאומדנים לשיעור התביעות ביחס לפרמיה בפלח 
 . אינו סטטיסטישכמו גם המשך קיום אי וודאות בפלח , ניתוח עסקאות דומיננטיות בשאר התיק 

בפלחים  חל שיפור בהתפתחות ההערכות הפרטניות של התביעות , למגמה שנצפתה אשתקד בהמשךבענף אחריות מקצועית   
 . ומנגד חלה התפתחות לרעה של מספר תביעות גדולות ,מסוימים 
לאור קיום חוזי ביטוח משנה בפלחים , בביטוח משנה חלה התפתחות לרעה במקביל להתפתחות בברוטו בגין אותם ענפים 
עבור שנות , יש לציין כי קיימת מגבלה בכסוי מבטחי המשנה ברכב חובה, זה לעניין. בהן חלה ההחמרה כאמור הרלוונטיים  
 . 'ה17באור  ורא. ח"ש מיליון 443בסך כולל  2014-2015ובגין שנות חיתום , ח"ש מליון 328-בסך כולל של כ 1992-2013חיתום   
 (. להלן( ד()6()2)'ה35באור  ולפרטים נוספים רא) 
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 (המשך)  בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי התחייבויות  -: 17באור 
 

 (המשך) :בניכוי הוצאות רכישה נדחות, תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי . ב
 

 ענפי רכוש ואחרים .2
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

       
 533,096  468,073  232,468  249,124  765,564  717,197  יתרה לתחילת השנה

עלות התביעות המצטברת בגין        
 אירועים בשנת הדוח

712,430 754,625 170,872 151,313 541,558 603,312 

שינוי בעלות המצטברת בגין 
 ('ה)אירועים שקדמו לשנת הדוח 

 (18,957)  10,493  (10,731)  (1,055)  (8,226)  11,548 

 614,860  533,332  150,258  160,141  765,118  693,473  סך השינוי בעלות המצטברת

תשלומים לישוב תביעות במהלך 
       :השנה

 (441,456) (381,551) (90,218) (70,967) (531,674) (452,518) בגין אירועים של שנת הדוח 
שקדמו לשנת בגין אירועים  

 הדוח
 (246,528)  (221,931)  (90,121)  (49,540)  (156,407)  (172,391) 

 (613,847)  (537,958)  (139,758)  (161,088)  (753,605)  (699,046)  סך תשלומים

שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם        
נטו מהוצאות רכישה , הורווחה
 ('ו)נדחות 

 7,613  (59,880)  13,135  6,156  (5,522)  (66,036) 

 468,073  457,925  249,124  261,312  717,197  719,237  יתרה לסוף השנה
 

פרמיה שטרם הורווחה , תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר: יתרות הפתיחה והסגירה כוללות (א
 .ובניכוי הוצאות רכישה נדחות 

עלות התביעות המצטברת בגין אירועים בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת  (ב
 . סך תשלומי התביעות בתקופת הדוח לרבות הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות 

 שקדמו אירועים בגין וכן הדוח שנת שלתשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים  (ג
 .הנזק לשנות ביחס ליישובן ועקיפות ישירות הוצאות כוללים תביעות ליישוב התשלומים. הדוח לשנת 

( הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות)התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן  (ד
 .בייחוס לשנות נזק 

בברוטו  מקיטון בעיקר נובע, לדוח שקדמו יםאירוע בגין המצטברות התביעות בעלות 2018בשנת  הקיטון (ה
  .רכוש רכב בעיקר מענף בעונבברוטו ובשייר  2017בשנת  בעלות התביעות גידולה .רכוש אובדן ףבענובמשנה  

נובע , נטו מהוצאות רכישה נדחות בברוטו ובשייר, אשתקד בשינוי בהפרשה לפרמיה שטרם הורווחהקיטון ה (ו
 .עם קולקטיב גדול 2016בעיקר מעסקה שנחתמה בסוף  
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 (המשך) התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 
 

 ברוטו בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות , בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות (.1)ג
 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
 שנת חיתום

 כ"סה 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

 
 **(2018באלפי שקלים מתואמים למדד נובמבר 

 :לסוף השנה( מצטבר)תביעות ששולמו 
 12,183  12,383  14,530  12,379  13,090  13,944  11,107  10,558  9,843  15,448  לאחר שנה ראשונה           

 80,255  79,680  64,227  71,899  64,368  53,336  49,020  53,379  64,459  לאחר שנתיים  
 192,417  162,654  169,651  147,912  112,009  101,580  108,260  122,574  לאחר שלוש שנים   

 266,639  275,831  240,287  189,800  158,477  161,658  189,647  לאחר ארבע שנים    
 370,614  321,318  257,678  222,501  219,500  249,569  לאחר חמש שנים     

 401,778  364,508  285,765  277,505  302,501  לאחר שש שנים      
 441,191  363,323  333,067  370,423  לאחר שבע שנים       

 403,914  377,043  411,000  לאחר שמונה שנים       
 398,792  442,207  לאחר תשע שנים        

 456,024  לאחר עשר שנים         
 :לסוף השנה( כולל תשלומים)אומדן תביעות מצטברות           

 870,159  851,382  746,036  *(630,052  664,394  586,897  508,736  499,241  545,632  531,180  ****(לאחר שנה ראשונה            
 871,210  832,510  618,035  *(632,184  625,061  521,657  508,599  545,483  545,870  לאחר שנתיים  

 817,239  693,887  679,582  *(603,282  534,009  517,350  552,090  555,104  לאחר שלוש שנים   
 724,094  753,186  620,239  *(515,861  499,329  494,895  547,448  לאחר ארבע שנים    

 771,776  647,748  529,940  *(492,610  492,386  521,829  לאחר חמש שנים     
 637,372  594,239  507,435  *(488,982  517,155  לאחר שש שנים      

 589,431  534,751  494,458  *(522,967  לאחר שבע שנים      
 514,659  490,798  524,438  שמונה שניםלאחר        

 469,348  526,614  לאחר תשע שנים        
 514,195  לאחר עשר שנים         

          
 (19,828)  (71,203)  (94,042)  (139,592)  (34,090)  (73,570)  (15,330)  25,547  33,253  ***(ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה  ( חוסר)עודף

 
 (388,855) 

 (2.33%) (9.54%) (14.93%) (22.08%) (5.65%) (14.26%) (3.07%) 5.16% 6.07% שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה
 

(7.04%) 

 6,779,483  870,159  871,210  817,239  724,094  771,776  637,372  589,431  514,659  469,348  514,195  2018, בדצמבר 31ליום , עלות תביעות מצטברות

 3,023,807  12,183  80,255  192,417  266,639  370,614  401,778  441,191  403,914  398,792  456,024  2018, בדצמבר 31תשלומים מצטברים עד ליום 

 3,755,676  857,976  790,955  624,822  457,455  401,162  235,594  148,240  110,745  70,556  58,171  2018, בדצמבר 31כ התחייבויות ליום "סה

 2008תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 
          

 122,858 

 2018, בדצמבר 31בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום , כ התחייבות ברוטו בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות"סה
 

 3,878,534 
 

 .2015בשנת  לעודפיםישירות  כולל השפעת שינויים בעתודות ביטוח בביטוח כללי שנזקפו        *(  
 .הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאלי       **(  
 .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח, שלא כוללת צבירה, הפער בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הראשונה       ***( 
 . החיתום לכן נכון יותר לבחון את התפתחות הערכות החברה ברמת סך שנות, רמת המובהקות הכוללת של סך שנות החיתום גבוהה יותר מאשר זו של כל שנת חיתום בנפרד              

 .אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות    *(  ***              
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 (המשך) התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 
 : וחבויות בענפי ביטוח רכב חובהובשייר עצמי , בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות (. 2)ג

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
 שנת חיתום

 כ"סה 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 

 **(2018באלפי שקלים מתואמים למדד נובמבר 
 :לסוף השנה( מצטבר)תביעות ששולמו 

 8,751  8,454  9,394  12,310  13,040  13,888  11,113  10,513  9,830  16,499  לאחר שנה ראשונה           
 35,388  39,693  45,402  71,482  63,965  53,297  48,777  53,171  65,160  לאחר שנתיים  

 82,999  79,839  151,888  147,219  111,848  101,067  107,913  122,933  לאחר שלוש שנים   
 120,128  188,295  229,943  189,600  157,407  161,276  182,855  לאחר ארבע שנים    

 228,341  286,537  251,682  221,408  216,686  239,369  לאחר חמש שנים     
 342,183  320,078  281,377  273,831  290,710  לאחר שש שנים      

 356,545  331,693  322,258  354,213  לאחר שבע שנים       
 359,364  353,656  390,624  לאחר שמונה שנים       

 370,795  412,909  לאחר תשע שנים        
 423,918  לאחר עשר שנים         

 :לסוף השנה (כולל תשלומים)אומדן תביעות מצטברות           
 405,136  382,244  380,078  *(561,974  611,677  570,165  479,320  473,248  515,586  520,572  ****(לאחר שנה ראשונה            

 368,693  375,582  324,390  *(597,986  586,339  486,355  476,606  509,184  528,704  לאחר שנתיים  
 358,756  334,753  418,171  *(580,478  498,666  485,593  515,583  536,902  לאחר שלוש שנים   

 356,407  441,654  506,193  *(494,345  472,840  474,367  518,277  לאחר ארבע שנים    
 452,878  530,756  445,718  *(464,664  470,277  487,102  לאחר חמש שנים     

 522,303  475,319  435,231  *(468,449  483,673  לאחר שש שנים      
 470,372  446,486  440,732  *(490,814  לאחר שבע שנים      

 437,919  439,081  470,166  לאחר שמונה שנים       
 422,548  469,285  לאחר תשע שנים        

 463,324  לאחר עשר שנים         
 247,525  229,001  92,406  60,118  45,146  33,242  21,681   2016עסקאות ביטוח משנה בשנת           

 13,551  21,322  (41,958)  (83,894)  (34,231)  (36,145)  (10,225)  18,577  33,272  ***(ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה  ( חוסר)עודף    
 

 (119,731) 

  3.55%  5.61% (7.47%) (14.03%) (5.90%) (7.31%) (2.16%)  3.92%  6.42% שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה 
 

(2.68%) 

 4,258,336  405,136  368,693  358,756  356,407  452,878  522,303  470,372  437,919  422,548  463,324  2018, בדצמבר 31ליום , עלות תביעות מצטברות

 2,328,412  8,751  35,388  82,999  120,128  228,341  342,183  356,545  359,364  370,795  423,918  2018, בדצמבר 31תשלומים מצטברים עד ליום 

 1,929,924  396,385  333,305  275,757  236,279  224,537  180,120  113,827  78,555  51,753  39,406  2018, בדצמבר 31כ התחייבויות ליום "סה

 2008תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 
          

 77,834 

 2018, בדצמבר 31בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום , כ התחייבות בשייר עצמי בגין חוזי ביטוח בענפי רכב חובה וחבויות"סה
      

 2,007,758 
 

 .2015שנזקפו ישירות לעודפים בשנת ביטוח כללי השפעת שינויים בכולל         *(  
 .הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאלי       **(  
 .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח, שלא כוללת צבירה, הפער בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הראשונה       ***( 
 . החיתום לכן נכון יותר לבחון את התפתחות הערכות החברה ברמת סך שנות, רמת המובהקות הכוללת של סך שנות החיתום גבוהה יותר מאשר זו של כל שנת חיתום בנפרד              

  .אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות    *(  ***              
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 (המשך) התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 

 
 ביטוח רכב חובה  ףברוטו בענ, חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחותבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין  (.3)ג

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
 שנת חיתום

 כ"סה 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

 
 **(2018באלפי שקלים מתואמים למדד נובמבר 

 :לסוף השנה( מצטבר)תביעות ששולמו 
 5,193  6,487  6,867  8,196  9,561  8,560  7,297  7,627  7,145  13,126  ראשונהלאחר שנה            

 60,031  55,321  48,222  57,473  49,189  40,068  37,735  42,087  55,391  לאחר שנתיים  
 138,814  126,741  139,525  116,935  86,521  79,331  86,500  103,710  לאחר שלוש שנים   

 199,501  225,163  190,284  146,528  118,765  124,874  150,728  לאחר ארבע שנים    
 290,806  246,511  196,630  165,173  167,161  195,720  לאחר חמש שנים     

 302,003  271,106  205,146  208,922  231,189  לאחר שש שנים      
 305,413  260,684  247,601  283,089  לאחר שבע שנים       

 286,683  272,494  309,616  לאחר שמונה שנים       
 283,056  330,526  לאחר תשע שנים        

 334,635  לאחר עשר שנים         
 :לסוף השנה( כולל תשלומים)אומדן תביעות מצטברות           

 439,474  483,060  443,805  *(370,002  417,467  377,989  306,031  306,129  348,661  366,384  ****(לאחר שנה ראשונה            
 481,862  464,497  346,376  *(412,184  385,809  315,203  305,102  346,178  368,861  לאחר שנתיים  

 452,754  396,839  433,802  *(384,120  317,464  312,202  342,442  377,758  לאחר שלוש שנים   
 427,272  484,597  390,527  320,537  310,573  316,993  370,197  לאחר ארבע שנים    

 508,395  406,029  331,582  302,231  319,870  352,335  לאחר חמש שנים     
 404,956  360,995  305,125  311,687  344,427  לאחר שש שנים      

 366,795  324,962  308,980  352,510  שניםלאחר שבע       
 325,358  311,603  361,637  לאחר שמונה שנים       

 306,780  365,931  לאחר תשע שנים        
 362,408  לאחר עשר שנים         

          
 1,198  (8,948)  (57,271)  (96,211)  (20,837)  (46,258)  (14,785)  10,213  7,788  ***(ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה  ( חוסר)עודף 

 
 (225,111) 

  0.25% (2.02%) (15.48%) (23.34%) (5.42%) (14.43%) (4.76%)  3.22%  2.10% שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה 
 

(6.60%) 

 4,076,054  439,474  481,862  452,754  427,272  508,395  404,956  366,795  325,358  306,780  362,408  2018, בדצמבר 31ליום , עלות תביעות מצטברות

 2,206,135  5,193  60,031  138,814  199,501  290,806  302,003  305,413  286,683  283,056  334,635  2018, בדצמבר 31תשלומים מצטברים עד ליום 

 1,869,919  434,281  421,831  313,940  227,771  217,589  102,953  61,382  38,675  23,724  27,773  2018, בדצמבר 31כ התחייבויות ליום "סה

 2008תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת חיתום 
          

 41,832 

 2018, בדצמבר 31ליום בניכוי הוצאות רכישה נדחות , כ התחייבות ברוטו בגין חוזי ביטוח בענף רכב חובה"סה
       

 1,911,751 
 

 .2015שנזקפו ישירות לעודפים בשנת ביטוח כללי כולל השפעת שינויים ב        *(  
 .הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאלי       **(  
 .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח, שלא כוללת צבירה, הפער בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הראשונה       ***( 
 . החיתום לכן נכון יותר לבחון את התפתחות הערכות החברה ברמת סך שנות, רמת המובהקות הכוללת של סך שנות החיתום גבוהה יותר מאשר זו של כל שנת חיתום בנפרד              

 .אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות    *(  ***              
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 (המשך) התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 

 בענף רכב חובה בשייר, בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות (. 4)ג
 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
 שנת חיתום

 כ"סה 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
 **(2018באלפי שקלים מתואמים למדד נובמבר  

 :השנהלסוף ( מצטבר)תביעות ששולמו 
 2,413  3,454  3,918  8,212  9,561  8,562  7,297  7,627  7,145  12,893  לאחר שנה ראשונה           

 18,843  19,723  30,836  57,473  49,098  40,068  37,735  42,087  55,157  לאחר שנתיים  
 42,661  49,974  122,741  116,844  86,521  79,331  86,500  103,477  לאחר שלוש שנים   

 67,047  140,987  181,982  146,528  118,765  124,874  150,495  לאחר ארבע שנים    
 153,748  215,983  191,346  165,173  164,758  192,152  לאחר חמש שנים     

 249,597  232,992  202,801  205,716  227,283  לאחר שש שנים      
 253,806  235,475  238,695  275,231  לאחר שבע שנים       

 250,815  253,037  299,019  לאחר שמונה שנים       
 259,534  311,820  לאחר תשע שנים        

 314,318  לאחר עשר שנים         
 :לסוף השנה( כולל תשלומים)אומדן תביעות מצטברות           

 119,192  131,647  153,662  *(362,737  408,962  369,321  297,397  299,297  342,113  361,982  ****(ראשונה לאחר שנה            
 106,962  131,860  111,508  *(401,229  374,365  304,823  296,365  337,456  361,866  לאחר שנתיים  

 126,781  122,767  193,890  *(374,032  307,074  303,262  333,151  369,494  לאחר שלוש שנים   
 137,998  204,481  301,374  312,466  302,027  307,811  355,459  לאחר ארבע שנים    

 224,072  317,045  273,090  294,777  311,218  332,612  לאחר חמש שנים     
 314,799  290,606  263,171  303,991  326,336  לאחר שש שנים      

 292,950  274,942  276,004  334,714  לאחר שבע שנים      
 273,735  277,476  325,776  לאחר שמונה שנים       

 274,188  328,378  לאחר תשע שנים        
 325,922  לאחר עשר שנים         

 247,563  229,059  80,236  50,781  37,019  27,428  15,997    2016עסקאות ביטוח משנה בשנת           
    

 24,685  26,881  (22,824)  (51,903)  (21,004)  (31,265)  (8,727)  6,195  13,540  ***(ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה  ( חוסר)עודף
 

 (64,420) 

  18.75%  17.49% (6.29%) (12.94%) (5.62%) (10.01%) (2.89%)  2.01%  3.81% שיעור סטייה ביחס לשנה הראשונה שלא כוללת צבירה 
 

(2.38%) 

 2,196,599  119,192  106,962  126,781  137,998  224,072  314,799  292,950  273,735  274,188  325,922  2018, בדצמבר 31ליום , עלות תביעות מצטברות

 1,612,782  2,413  18,843  42,661  67,047  153,748  249,597  253,806  250,815  259,534  314,318  2018, בדצמבר 31תשלומים מצטברים עד ליום 

 583,817  116,779  88,119  84,120  70,951  70,324  65,202  39,144  22,920  14,654  11,604  2018, בדצמבר 31כ התחייבויות ליום "סה

 2008וכולל שנת חיתום תביעות תלויות בגין שנים עד 
          

 24,595 

 2018, בדצמבר 31בניכוי הוצאות רכישה נדחות ליום , כ התחייבות בשייר עצמי בגין חוזי ביטוח בענף רכב חובה"סה
      

 608,412 
 

 .2015שנזקפו ישירות לעודפים בשנת ביטוח כללי כולל השפעת שינויים ב        *(  
 .לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליהסכומים        **(  
 .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח, שלא כוללת צבירה, הפער בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הראשונה       ***( 
 . לכן נכון יותר לבחון את התפתחות הערכות החברה ברמת סך שנות החיתום, רמת המובהקות הכוללת של סך שנות החיתום גבוהה יותר מאשר זו של כל שנת חיתום בנפרד              

 .אומדן התביעות המצטברות בסוף השנה הראשונה כולל את העתודה לפרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות    **(  **              
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 (המשך) במגזר ביטוח כללי התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים  -: 17באור 

 
 :נתונים בדבר שנות חיתום בענף ביטוח רכב חובה (. 5)ג

 
  

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 שנת חיתום

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
 ח''אלפי  ש 

 326,433  424,343  456,601  414,322  *( 477,834 479,975  443,195  פרמיות ברוטו        

כולל בשייר בגין שנת ( הפסד)רווח         
 *(החיתום מצטבר 

 6,953  35,899  47,188  (15,757)  (31,087)  (9,033)  (22,147) 

כולל יתרת עודף הכנסות על *(         
, הוצאות והשפעת יישום נוהג מיטבי

 2015אשר נזקפו בשנת , בשייר
 .ישירות לעודפים

 -  -  -  6,742  473  8,894  - 

השפעת ההכנסות מהשקעות מצטבר         
על הרווח הכולל המצטבר בשייר בגין 

 שנת החיתום
 644  2,921  8,159  16,930  25,099  34,199  38,094 

 
 

 .גדול קולקטיב עם 2016 שנת בסוף שנחתמה מעסקה בעיקרו נובע 2015 לעומת 2016 בשנת הגידול      *(  
 
 :נתונים בדבר שנות חיתום בענפי ביטוח חבויות אחרות (. 6)ג

 
  

  

 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 שנת חיתום

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
 ח''אלפי  ש 

 229,288  247,110  283,452  344,870  399,060  446,011  469,250  פרמיות ברוטו        

        
כולל בשייר בגין שנת החיתום  הפסד

 (12,683)  (54,634)  (52,837)  (20,869)  (15,833)  (27,036)  (52,670)  *(מצטבר 

כולל יתרת עודף הכנסות על *( 
, הוצאות והשפעת יישום נוהג מיטבי

 2015אשר נזקפו בשנת , בשייר
 . ישירות לעודפים

 -  -  -  50  (3,612)  (7,937)  683 

השפעת ההכנסות מהשקעות מצטבר         
על הרווח הכולל המצטבר בשייר בגין 

 שנת החיתום
 3,648  19,595  19,189  18,223  21,198  25,358  27,803 
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 (המשך) התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 

 
 

 :בענף ביטוח רכב חובה בשייר כולל( הפסד)הרכב רווח   1(.7)ג
 

 
רווח 

( הפסד)
כולל בגין 

שנת חיתום 
 שוטפת

רווח 
( הפסד)

כולל בגין 
שנות 

חיתום 
 קודמות

 
רווח כולל 
בגין שנת 

חיתום 
 שוטפת

( הפסד)רווח 
כולל בגין 

שנות חיתום 
 קודמות

  
 

  
 

  
 

 

 

 ברוטו
 

 שייר

 

 ח "אלפי ש  ח "אלפי ש

 :בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה 
  

 
  2018  (45,577)  (43,247)   6,953  2,611 

2017  (42,001)  (144,776)    18,136  (4,032) 

2016  2,627  15,065    23,424  11,513 
 
 

 
 :חבויות אחרותביטוח  פיכולל  בשייר בענ( הפסד)הרכב רווח  2(.7)ג

 
 

הפסד כולל 
בגין שנת 

חיתום 
 שוטפת

( הפסד)רווח 
כולל בגין 

שנות חיתום 
 קודמות

 
הפסד כולל 
בגין שנת 

חיתום 
 שוטפת

רווח כולל 
בגין שנות 

חיתום 
 קודמות

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 ברוטו

 
 שייר

 

 ח "אלפי ש
 

 ח "אלפי ש

 :בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
  2018  (71,239)  90,752 

 
 (52,668)  55,148 

2017  (28,511)  (83,926) 
 

 (19,214)  31,321 
2016  (8,366)  14,901    (21,173)  14,542 
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 (המשך) התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 

 
 

 .התביעות התלויות ברוטו בענפי רכוש ואחריםבדיקת התפתחות הערכת (.      1)ד 
 
 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
 שנת נזק

 כ"סה 2018 2017 2016 2015 

 
 *( 2018ח מתואמים למדד נובמבר "אלפי ש

 :לסוף השנה( מצטבר)תביעות ששולמו 
 455,348  538,762  520,206  455,282  לאחר שנה ראשונה     

 737,930  705,257  652,431  לאחר שנתיים  
 724,223  668,716  לאחר שלוש שנים   

 681,740  לאחר ארבע שנים    
    

 (:כוללות תשלומים לסוף השנה)תביעות מצטברות       
 715,260  764,383  740,785  678,380  לאחר שנה ראשונה     

 755,111  746,872  699,609  לאחר שנתיים  
 745,718  704,513  לאחר שלוש שנים   

 702,131  לאחר ארבע שנים    
    

 2,918,220  715,260  755,111  745,718  702,131  2018, בדצמבר 31ליום , אומדן עלויות מצטברות      

 2,599,241  455,348  737,930  724,223  681,740  2018, בדצמבר 31תשלומים מצטברים עד ליום 

 318,979  259,912  17,181  21,495  20,391  2018, בדצמבר 31יתרת התביעות התלויות ליום 

      
 2014תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת נזק 

    
 65,432 

 2018, בדצמבר 31סך כל התביעות התלויות בענפי רכוש ליום       
    

 384,411 
 
 

  
 .ואחריםבענפי רכוש , התביעות התלויות בשייר עצמיבדיקת התפתחות הערכת (.      2)ד 

 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
 שנת נזק

 כ"סה 2018 2017 2016 2015 

 
 *( 2018ח מתואמים למדד נובמבר "אלפי ש

 :לסוף השנה( מצטבר)תביעות ששולמו 
 383,937  447,341  476,244  423,357  לאחר שנה ראשונה     

 579,678  628,374  577,262  לאחר שנתיים  
 647,340  591,856  לאחר שלוש שנים   

 598,016  לאחר ארבע שנים    
    

 (:כוללות תשלומים לסוף השנה)תביעות מצטברות       
 543,943  611,136  649,438  577,635  לאחר שנה ראשונה     

 605,132  654,276  598,779  לאחר שנתיים  
 656,307  601,511  לאחר שלוש שנים   

 601,689  לאחר ארבע שנים    
    

 2,407,071  543,943  605,132  656,307  601,689  2018, בדצמבר 31ליום , אומדן עלויות מצטברות      

 2,208,971  383,937  579,678  647,340  598,016  2018, בדצמבר 31תשלומים מצטברים עד ליום 

 198,100  160,006  25,454  8,967  3,673  2018, בדצמבר 31יתרת התביעות התלויות ליום 

      
 2014תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת נזק 

    
 12,375 

 2018, בדצמבר 31סך כל התביעות התלויות בענפי רכוש ליום       
    

 210,475 
 
 .ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת*(   
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 (המשך) התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי  -: 17באור 

 
 משנה מבטחי עם מהותיים הסכמים . ה
 

  .בגין תביעות תלויות בענפי רכב חובה וחבות מעבידיםביטוח משנה  ותאעסק
 
במסגרתם , עם שני מבטחי משנה בעסקה "(איילון ביטוח"-להלן)מ "איילון חברה לביטוח בע התקשרה 2016 בשנת

בגין שנות , רכשה ביטוחי משנה לסיכונים בגין התביעות התלויות בשייר בענפי הביטוח רכב חובה וחבות מעבידים
. 2016 בספטמבר 30 ליום בתוקף, עבור ענף רכב חובה בלבד 2015-ו   2014ובגין שנות החיתום  2013עד  1992החיתום 

בשיעורים , למבטחי המשנה חלק מהסיכונים של התביעות התלויות בשייר איילון ביטוחבמסגרת הסכמים אלו העבירה 
 771ח והתקבל כיסוי עד לגובה של ''מליון ש 672 -בסך כולל של כבהתאם לשנות החיתום הרלוונטיות  80%-ל 40%שבין 

- 2014ח ועבור שנות חיתום ''מליון ש 328תקרת הכיסוי הינה  2013 -1992עבור שנות חיתום , כאשר מזה. ח''מליון ש
  .ח''מליון ש 443תקרת הכיסוי הינה  2015

 
 כפיקדון איילון ביטוח בידי נשארוח ''ש מיליון 600. ח''ש מיליון 642 הייתה אלו הסכמים בגין המשנה למבטחי הפרמיה

 .2% בשיעור צמודה לא שנתית ריבית נושא הפיקדון. התביעות משולמות ממנו
גדל חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות בענפי רכב חובה ומעבידים בסך כולל של  2016בשנת , האמור בעקבות

 -ח ופרמיות ביטוח משנה גדלו בסך של כ"ש מליון 600-בסך של כ ומבטחי משנה גדל פקדונותיתרות , ח"ש ליוןמ 672-כ
סך . ח''ש מליון 30-רווח חד פעמי לפני מס בסך של כ 2016איילון ביטוח בשנת רשמה , כתוצאה מהאמור. ח"ש מליון 642

 .ח"ש מליון 19.2 -הרווח לאחר מס הינו בסך של כ
 

בגין התביעות  איילון ביטוחשל ( לעיל 7ראו באור )בהתאם למשטר ההון הקודם  אלו הקטינו את דרישות ההון עסקאות
 .ח''ש מליון 73 -ביצוע העסקה בסך של כ במועדהתלויות 
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 נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  -: 18באור 

 
 פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות .א

 
 2018, בדצמבר 31נתונים ליום 

  
 פוליסות  פוליסות הכוללות מרכיב חסכון 

 

  
 ללא מרכיב חסכון לפי מועד הנפקת הפוליסה( לרבות נספחים)

 
    

 סיכון הנמכר כפוליסה משנת
 

    
 בודדת  2004

 
  

 תלוי עד שנת עד שנת
   

  
 כ"סה קבוצתי פרט תשואה 2003 )*(1990

  
 ח"אלפי ש

 :לפי חשיפה ביטוחית .1
      

 
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

      
 

 692,605  -  -  692,605  -  -  קצבה ללא מקדמים מובטחים

 
 :קצבה עם מקדמים מובטחים

      
 

 903,096  -  -  -  759,463  143,633   2001עד חודש מאי 

 
 1,118,394  -  -  828,391  290,003  -  2001מחודש יוני 

 
 235,200  6,742  42,867  65,531  89,232  30,828  קצבה בתשלום

 
 483,432  -  -  36,294  360,736  86,402  (ללא אופציה לקצבה)הוני 

 
 56,351  -  -  584  40,754  15,013  **(עתודה משלימה לגמלאות 

 
 251,294  105,705  84,900  29,948  29,001  1,740  מרכיבי סיכון אחרים

 
 3,740,372  112,447  127,767  1,653,353  1,569,189  277,616  כ בגין חוזי ביטוח"סה

 
 634,997  -  -  634,997  -  -  התחייבויות בגין חוזי השקעה

 
 4,375,369  112,447  127,767  2,288,350  1,569,189  277,616  כ"סה

 :לפי חשיפה פיננסית .2
      

 
 3,831,187  -  47,496  2,226,559  1,554,186  2,946  תלוי תשואה

 

 544,182  112,447  80,271  61,791  15,003  274,670  שאינו תלוי תשואה

 
 4,375,369  112,447  127,767  2,288,350  1,569,189  277,616  כ"סה

 
 .מיועדותהיו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב ( לרבות הגדלות בגינם) 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת  *(

ך חיי הפוליסה הנותרים עד גיל ח אשר תיזקף לרווח והפסד לאור''ש אלפי 15,641קיימת הפרשה בגובה , הכלולה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח, בנוסף לעתודה  משלימה לגמלאות **(   
 (.6)'ה(1)'ה 35באור  ראולפירוט נוסף  .הפרישה   
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 (המשך) נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  -: 18באור 

 
 (המשך) פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות .א

 
 2017, בדצמבר 31נתונים ליום 

        

  
 פוליסות  פוליסות הכוללות מרכיב חסכון 

 

  
 ללא מרכיב חסכון לפי מועד הנפקת הפוליסה( לרבות נספחים)

 

    
 סיכון הנמכר כפוליסה משנת

 

    
 בודדת  2004

 

  
 תלוי עד שנת עד שנת

   

  
 כ"סה קבוצתי פרט תשואה 2003 )*( 1990

  
 ח"אלפי ש

 :לפי חשיפה ביטוחית .1
      

 
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

      

 
 350,309  -  -  350,309  -  -  קצבה ללא מקדמים מובטחים

 
 -  -  -  -  -  :קצבה עם מקדמים מובטחים

 

 
 903,140  -  -  -  764,948  138,192   2001עד חודש מאי 

 
 1,367,844  -  -  1,075,361  292,483  -  2001מחודש יוני 

 
 190,985  5,565  38,077  48,739  74,530  24,074  קצבה בתשלום

 
 536,338  -  -  55,865  390,823  89,650  (ללא אופציה לקצבה)הוני 

 
 57,478  -  -  329  39,934  17,215  **(עתודה משלימה לגמלאות 

 

 241,878  95,344  80,031  21,768  42,208  2,527  מרכיבי סיכון אחרים

 
 3,647,973  100,909  118,108  1,552,372  1,604,926  271,658  כ בגין חוזי ביטוח"סה

 
 169,735  -  -  169,735  -  -  התחייבויות בגין חוזי השקעה

 
 3,817,708  100,909  118,108  1,722,107  1,604,926  271,658  כ"סה

 :לפי חשיפה פיננסית .2
      

 
 3,293,966  -  41,695  1,668,328  1,580,109  3,834  תלוי תשואה

 

 523,742  100,909  76,413  53,779  24,817  267,824  שאינו תלוי תשואה

 
 אחר

      

 
 3,817,708  100,909  118,108  1,722,107  1,604,926  271,658  כ"סה

 
 .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות( לרבות הגדלות בגינם) 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת     *( 

 
 .ח אשר תיזקף לרווח והפסד לאורך חיי הפוליסה הנותרים עד גיל הפרישה''אלפי ש 16,163קיימת הפרשה בגובה , הכלולה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח, בנוסף לעתודה  משלימה לגמלאות  **(               

 (.6()1)ה35באור  ראולפירוט נוסף                          
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 (המשך) מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים אודות   -: 18באור 

 ת לפי סוגי פוליסות ופירוט התוצא .ב
 

 2018, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

 

לרבות )פוליסות הכוללות מרכיב חסכון  
 פוליסות  ללא מרכיב חסכון (נספחים

 

 
 סיכון הנמכר כפוליסה בודדת לפי מועד הנפקת הפוליסה

 
 

 2004משנת  עד שנת עד שנת
   

 
 כ"סה קבוצתי פרט תלוי תשואה 2003 (1) 1990

 
 ח"אלפי ש

 :פרמיות ברוטו
 6,882  -  -  -  4,694  2,188  מעורב/מסורתי      

 339,004  -  -  267,250  70,697  1,057  מרכיב החיסכון 

 328,714  155,877  172,837  -  -  -  אחר

 674,600  155,877  172,837  267,250  75,391  3,245  כ"סה

 24,081  -  -  18,109  8,617  (2,645)  (3)מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

 499,231  140,944  66,506  230,002  45,666  16,113  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

 (10,269)  -  -  (10,269)  -  -  (4)תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי השקעה 

 1,225  9,873  5,961  (29,862)  15,285  (32)  מעסקי ביטוח חיים( הפסד)רווח 

 (5,945)  (1,940)  (1,422)  (1,049)  (361)  (1,173)  הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

 (4,720)  7,933  4,539  (30,911)  14,924  (1,205)  הכולל מעסקי ביטוח חיים( הפסד)סך כל רווח 

 סך כל הפסד כולל מפנסיה וגמל
     

 (9,847) 

 סך כל הפסד כולל מביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
     

 (14,567) 

 77,299  -  -  77,299  -  -  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 93,504  -  24,807  68,697  -  -  (2)עסק חדש  -בגין חוזי ביטוח  פרמיה משונתת

 7,026  -  -  7,026  -  -  פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

 4,532  -  -  4,532  -  -  עסק חדש  -פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

 33,890  -  -  33,890  -  -  פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

 10,985  -  -  10,985  -  -  לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה העברות

 60,386  -  -  60,386  -  -  העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
 :הערות

 .מיועדותהיו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב ( 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 
 . והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה, אחר כולל לרווח שנזקפו מהשקעות( הפסדים) רווחים כולל, המרווח הפיננסי (3 

הוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנותהמרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כש   
המרווח הפיננסי הינו , בחוזים תלויי תשואה. הכולל הרווח על לדוח שנזקף למכירה זמינים פיננסים נכסים של הוגן בשווי השינוי את גם כוללות מהשקעות הכנסות זה לעניין. הביטוח השונות   

.סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוח   
 .מהשקעות בגין חוזי השקעה( ההפסדים)כוללת רק את סכום הרווחים " ות בגין חוזי השקעהתשלומים ושינוי בהתחייבוי"השורה  (4  
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 (המשך) נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  -: 18באור 
  

 (המשך) פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות .ב
 

 2017, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 פוליסות  ללא מרכיב חסכון (לרבות נספחים)פוליסות הכוללות מרכיב חסכון  

 

 
 סיכון הנמכר כפוליסה בודדת לפי מועד הנפקת הפוליסה

 

 
 2004משנת  עד שנת עד שנת

   

 
 כ"סה קבוצתי פרט תלוי תשואה 2003 (1) 1990

 
 ח"אלפי ש

 :פרמיות ברוטו
 7,735  -  -  -  5,191  2,544  מעורב/מסורתי      

 323,347  -  -  249,250  72,876  1,221  מרכיב החיסכון 

 285,634  138,153  147,481  -  -  -  אחר

 616,716  138,153  147,481  249,250  78,067  3,765  כ"סה

 35,365  -  -  14,859  20,120  386  (3)מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

 746,556  150,132  83,946  311,730  186,771  13,977  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטותשלומים ושינוי 

 9,858  -  -  9,858  -  -  (4)תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי השקעה 

 (31,038)  5,876  (18,329)  (21,413)  2,291  537  מעסקי ביטוח חיים ( הפסד)רווח 

 5,312  1,587  1,160  983  485  1,097  מעסקי ביטוח חייםהפסד כולל אחר 

 (25,726)  7,463  (17,169)  (20,430)  2,776  1,634  הכולל מעסקי ביטוח חיים( הפסד)סך כל רווח 

 סך כל הפסד הכולל מפנסיה וגמל
     

 (18,731) 

 סך כל הפסד כולל מביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
     

 (44,457) 

 53,389  -  -  53,389  -  -  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 107,813  -  31,250  76,563  -  -  (2)עסק חדש  -פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

 4,306  -  -  4,126  180  -  פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

 7,615  -  -  7,615  -  -  עסק חדש  -בגין חוזי השקעה  פרמיה משונתת

 22,882  -  -  22,882  -  -  פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

 19,213  -  -  19,213  -  -  העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

 48,026  -  -  48,026  -  -  העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
 הערות

 .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות( 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
 . אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות, מהשקעות שנזקפו לרווח כולל אחר( הפסדים)המרווח הפיננסי כולל רווחים  (3

י מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנותהמרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכו   
המרווח הפיננסי הינו, בחוזים תלויי תשואה. לעניין זה הכנסות מהשקעות כוללות גם את השינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח על הרווח הכולל. הביטוח השונות   

 .הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוחסך דמי 
4)
  

 .מהשקעות בגין חוזי השקעה( ההפסדים)כוללת רק את סכום הרווחים " תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי השקעה"השורה 
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 (המשך) ארוך טווחנתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון   -: 18באור 

 
 (המשך) פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות .ב

 
 2016, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

    

  
 

 

 
 פוליסות  ללא מרכיב חסכון (לרבות נספחים)פוליסות הכוללות מרכיב חסכון  

 

 
 סיכון הנמכר כפוליסה בודדת לפי מועד הנפקת הפוליסה

 

 
 2004משנת  עד שנת עד שנת

   

 
 כ"סה קבוצתי פרט תלוי תשואה 2003 (1) 1990

 
 ח"אלפי ש

 :פרמיות ברוטו
 8,793  -  -  -  5,883  2,910  מעורב/מסורתי      

 284,376  -  -  210,507  72,473  1,396  מרכיב החיסכון 
 263,040  138,615  124,425  -  -  -  אחר

 556,209  138,615  124,425  210,507  78,356  4,306  כ"סה

 26,922  -  -  13,576  13,764  (418)  (3)מרווח פיננסי כולל דמי ניהול 

 557,527  165,051  42,474  217,071  118,154  14,777  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

 5,562  -  -  5,562  -  -  (4)תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי השקעה 

 (1,757)  (2,540)  19,332  (23,083)  5,302  (768)  מעסקי ביטוח חיים( הפסד)רווח 

 (2,358)  (625)  (448)  (496)  (244)  (545)  הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח חיים 

 (4,115)  (3,165)  18,884  (23,579)  5,058  (1,313)  הכולל מעסקי ביטוח חיים( הפסד)סך כל רווח 

 (42,119)       הפסד מפנסיה וגמל 

 הפסד כולל אחר מפנסיה וגמל 
     

 38 

 סך כל הפסד כולל מפנסיה וגמל
     

 (42,081) 

 סך כל רווח כולל מביטוח חיים וחסכון ארוך טווח
     

 (46,196) 

 51,004  -  -  51,004  -  -  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 82,508  -  43,394  39,114  -  -  (2)עסק חדש  -פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

 4,176  -  -  3,888  288  -  פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

 21,951  -  -  21,951  -  -  עסק חדש  -פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

 11,346  -  -  11,346  -  -  השקעהפרמיה חד פעמית בגין חוזי 

 3,392  -  -  3,392  -  -  העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

 26,409  -  -  26,409  -  -  העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
           

 :הערות 
 .בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדותהיו ( 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 
 . ולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעותאינו כ, מהשקעות שנזקפו לרווח כולל אחר( הפסדים)רווחים  כוללהמרווח הפיננסי  (3 

 נותהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרהמרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כש  
המרווח הפיננסי הינו , בחוזים תלויי תשואה. לעניין זה הכנסות מהשקעות כוללות גם את השינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף לדוח על הרווח הכולל. הביטוח השונות   

.עתודות הביטוחסך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של    
 .מהשקעות בגין חוזי השקעה( ההפסדים)כוללת רק את סכום הרווחים " תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי השקעה"השורה  (4 
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 (המשך) נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  -: 18באור 

 
  הסכמים מהותיים עם מבטחי משנה  . ג
 

 בביטוח חיים ובריאות לזמן ארוךביטוח משנה על הסכום בסיכון בשייר עצמי  תעסק
  

מסוג , בביטוח חיים, בהסכם ביטוח משנה "(איילון ביטוח"-להלן)מ "איילון חברה לביטוח בעהתקשרה  2018במרס  15ביום 
, (לרבות משכנתאות)עם מבטח משנה בדירוג גבוה בגין כיסויי ריסק מוות  90%בשיעור ( Quata Share)חסי יביטוח משנה 

על יתר כיסויי הריסק השונים למעט  85%ובנוסף כיסוי בשיעור , כיסוי נכות מוחלטת ומוות מתאונה בגין כלל מבוטחיה
בדצמבר  31ליסות שנחתמו עד ליום אובדן כושר עבודה וסיעוד ועסקאות קבוצתיות וזאת ביחס לכל הפו, כיסויי חיסכון

 .לאחר ביטוחי משנה קיימים איילון ביטוחהכיסוי נרכש על שייר "(. תיק הביטוח" -להלן) 2017
בגין כיסויי  15% -ו, מסיכון המוות והנכות בשייר בגין מבוטחיה 10% -חשופה רק ל איילון ביטוח, בעקבות חתימת ההסכם

 .סיעוד ועסקאות קולקטיביות לגביהן ההסכם לא חל, אובדן כושר עבודה, יסכוןהריסק השונים בשייר למעט כיסויי ח
המייצג את חלק מבטח המשנה ביתרת הוצאות הרכישה  ח"שמליון  120סך של  2018קיבלה בחודש אפריל  איילון ביטוח
" צאות רכישה נדחותחלק מבטח המשנה בהו" -כ איילון ביטוחסכום זה נרשם בספרי  .בגין תיק הביטוח, הנדחות ברוטו

 .יתרת דאק משנה מתעדכנת מדי תקופה בהתאם לחלק מבטח המשנה בתוצאות תיק הביטוח"(. דאק משנה" -להלן)
חלקם של מבטחי , ח"מליון ש 179 -בסך של כ 2018בדצמבר  31גדלו פרמיות המשנה לשנה שנסתיימה ביום , בעקבות האמור

 -ח וההכנסות מעמלות גדלו בסך של כ"מליון ש 48 -חוזי ביטוח גדל בסך של כ גיןבהמשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
, ח"ש' מ 56 -בסך של כ"( דאק משנה:"להלן ) כמו כן נרשם שינוי בהוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה  .ח"מליון ש 80

 -הינה כ 2018ה כהוצאה בשנת סך עלות העסקה שנרשמ. ח"מליון ש 64הינו בסך  2018בדצמבר  31ויתרת דאק משנה ליום 
 .ח"מליון ש 4.2

על פי אותם  איילון ביטוחההון הנדרש של  ,(לעיל 7באור  ורא)כל עוד חלו תקנות ההון הישנות בהתאם למשטר ההון הקודם 
 .תקנות קטן בסכום יתרת דאק משנה לתאריך הדוח

בחודש דצמבר , לאור כך .Solvency IIי מבוסס משטר כושר פירעון כלכל איילון ביטוחחל על  2018החל מחודש נובמבר 
איילון תשיב , בהתאם לתנאי החוזה. 2019בינואר  1החל מיום  למבטח המשנה על סיום העסקה איילון ביטוחהודיעה  2018
השפעת הפסקת ההתקשרות בחוזה על יחס כושר . 2018בדצמבר  31ליום  למבטח המשנה את יתרת דאק המשנה ביטוח

 .אינה מהותית( לעיל 7באור  ורא)י משטר ההון החדש הפרעון  על פ
 

 בביטוח חיים עצמיביטוח משנה על הסכום בסיכון בשייר  תעסק
 

עם  2017ועד לסוף שנת  2016בינואר  1חתמה על הסכם בתוקף מיום  ("איילון ביטוח"-להלן)מ "איילון חברה לביטוח בע
 מהסכום בסיכון  90%מבטח משנה בדבר העברת 

כנגד תשלום פרמיית , למבטח המשנה, למעט עסקאות קולקטיביות, בשייר בגין כלל מבוטחיה הנכותכיסויי המוות ושל 
 .לעמלת השתתפות ברווחים איילון ביטוחזכאית , כמו כן. משנה

, למעט קולקטיבים, בשייר בגין מבוטחיהוהנכות מסיכון המוות  10% -חשופה רק ל איילון ביטוח, בעקבות חתימת ההסכם
 .העלות השנתית של החוזה אינה מהותית. חשופה למלוא הסיכון איילון ביטוחלהם 

 בסך 2016בשנת )ח "ש מליון 113-כ של בסך 2017 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה המשנה פרמיות גדלו, האמור בעקבות
 32.5-כ של בסך גדל ביטוח חוזי בגין בהתחייבויות ובשינוי לומיםבתש המשנה מבטחי של חלקם, (ח"ש מליון 103-כ של

 של בסך 2016בשנת )ח "שמליון  80-כ של בסך גדלו מעמלות ההכנסות, (ח"ש מליון 24.5-כ של בסך 2016בשנת )ח "ש מליון
 ורא)בהתאם למשטר ההון הקודם   ,זו הקטינה את דרישות ההון עסקה .מהותית השתנההרווח לא  סך (.ח"ש מליון 78-כ

 .ח''ש מליון 22 -כ של בסך חתימתה למועד נכוןבגין סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים  איילון ביטוחשל ( לעיל 7באור 
 .2018 בינואר 1 -מ שירכשו עסקים עבור החוזה לחידוש המשנהמבטח  עם להסכמות איילון ביטוחהגיעה  2018בשנת 
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 פירוט ההתחייבויות הביטוחיות הכלולות במגזר ביטוח בריאות  -: 19באור 
 

 פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה פיננסית (1) .א
   

 אחר סיעודי 2018בדצמבר  31נתונים ליום 
 כ"סה זמן קצר זמן ארוך קבוצתי פרט  

 
 ח"אלפי ש

 79,381  - 7,708  -  71,673  תלוי תשואה

 641,212  469,336  133,566  1,635  36,674  אחר

 720,592  469,336  141,274  1,635  108,347  סך כל ההתחייבויות הביטוחיות
 

 אחר סיעודי 2017בדצמבר  31נתונים ליום 
 כ"סה זמן קצר זמן ארוך קבוצתי פרט  

 
 ח"אלפי ש

 69,619  - 7,581  -  *( 62,038  תלוי תשואה

 566,043  385,228  149,388  6,346  *( 25,081  אחר

 635,662  385,228  156,969  6,346  87,119  סך כל ההתחייבויות הביטוחיות
 

 שסווג מחד*( 
 

 .חודשים 12הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לזמן קצר הינו תאונות אישיות עד 
 .לזמן ארוך הינם ביטוח פוליסות הוצאות רפואיות והגנה מתאונה הכיסויים המהותיים ביותר הכלולים בביטוח בריאות אחר

 
 

 פירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחית (2).     א

 אחר סיעודי 2018בדצמבר  31נתונים ליום 
 כ"סה זמן קצר זמן ארוך קבוצתי פרט  

 
 ח"אלפי ש

 50,838  -  38,624  1,635  10,579  קצבה בתשלום

 669,755  469,336  102,651  -  97,768  מרכיבי סיכון אחרים

 720,593  469,336  141,275  1,635  108,347  סך כל ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח
 

 אחר סיעודי 2017בדצמבר  31נתונים ליום 
 כ"סה זמן קצר זמן ארוך קבוצתי פרט  

 
 ח"אלפי ש

 75,709  -  61,929  5,896  7,884  קצבה בתשלום

 559,953  385,228  95,040  450  79,235  מרכיבי סיכון אחרים

 635,662  385,228  156,969  6,346  87,119  סך כל ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח
 

  
 .חודשים 12הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לזמן קצר הינו תאונות אישיות עד  
 .המהותיים ביותר הכלולים בביטוח בריאות אחר לזמן ארוך הינם ביטוח פוליסות הוצאות רפואיות והגנה מתאונההכיסויים  
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 (המשך) פירוט ההתחייבויות הביטוחיות הכלולות במגזר ביטוח בריאות  -: 19באור 

 
 פירוט התוצאות לפי פוליסות .ב

 
 

 אחר סיעודי 2018בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 
 כ"סה זמן קצר זמן ארוך קבוצתי פרט  

 
 ח"אלפי ש

 483,846  *( 217,814  *( 231,626  -  34,406  פרמיות ברוטו
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 357,781  193,972  138,840  (335)  25,304  ברוטו

 15,994  (2,177)  23,526  (29)  (5,325)  מעסקי ביטוח בריאות( הפסד)רווח 

 (3,883)  (902)  (2,572)  (72)  (336)  הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח בריאות
הכולל מעסקי ביטוח ( ההפסד)סך כל הרווח 

 12,112  (3,079)  20,954  (101)  (5,661)  בריאות

 40,428  -  29,050  -  11,378  עסק חדש -פרמיה פרט משונתת 

 
     

 .ח"אלפי ש 294,774ח ופרמיות קבוצתיות בסך של "אלפי ש 154,666פרמיות פרט בסך של מתוך זה *( 

 .חודשים 12הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לזמן קצר הינו תאונות אישיות עד 
 .הכיסויים המהותיים ביותר הכלולים בביטוח בריאות אחר לזמן ארוך הינם הוצאות רפואיות והגנה מתאונה

 
 
 

 אחר סיעודי 2017בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 
 כ"סה זמן קצר זמן ארוך קבוצתי פרט  

 
 ח"אלפי ש

 425,734  *( 203,884  *( 196,881  104  24,865  פרמיות ברוטו
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 366,023  175,356  172,619  1,014  17,034  ברוטו

 (11,390)  14,204  (25,621)  (1,281)  1,308  מעסקי ביטוח בריאות( הפסד)רווח 

 3,227  799  2,260  158  10  רווח כולל אחר מעסקי ביטוח בריאות
הכולל מעסקי ביטוח ( ההפסד)סך כל הרווח 

 (8,163)  15,003  (23,361)  (1,123)  1,318  בריאות

 31,862  -  27,780  -  4,082  עסק חדש -פרמיה פרט משונתת 

 
     

 .ח"אלפי ש 268,632ח ופרמיות קבוצתיות בסך של "אלפי ש 132,133מתוך זה פרמיות פרט בסך של *( 

 .חודשים 12הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לזמן קצר הינו תאונות אישיות עד 
 .בריאות אחר לזמן ארוך הינם הוצאות רפואיות והגנה מתאונההכיסויים המהותיים ביותר הכלולים בביטוח 

 
 

 אחר סיעודי 2016בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 
 כ"סה זמן קצר זמן ארוך קבוצתי פרט  

 
 ח"אלפי ש

 381,394  *( 186,426  *( 167,187  4,962  22,819  פרמיות ברוטו
ביטוח  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי

 283,251  133,452  127,457  7,698  14,644  ברוטו

 (20,751)  89  (17,053)  (3,029)  (758)  מעסקי ביטוח בריאות( הפסד)רווח 

 (1,113)  (140)  (870)  (96)  (7)  הפסד כולל אחר מעסקי ביטוח בריאות

 (21,863)  (51)  (17,922)  (3,125)  (765)  סך כל ההפסד הכולל מעסקי ביטוח בריאות

 34,108  -  27,044  -  7,064  עסק חדש -פרמיה פרט משונתת 

 
     

 .ח"אלפי ש 232,213ח ופרמיות קבוצתיות בסך של "אלפי ש 121,400מתוך זה פרמיות פרט בסך של *( 

 .חודשים 12הכיסוי המהותי ביותר הכלול בביטוח בריאות אחר לזמן קצר הינו תאונות אישיות עד 
 .הכיסויים המהותיים ביותר הכלולים בביטוח בריאות אחר לזמן ארוך הינם הוצאות רפואיות והגנה מתאונה
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 וביטוח בריאות השקעהחוזי  ,תלויי תשואה ושאינם תלויי תשואה תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים- : 'א19באור 

 

 
 ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

 
 ביטוחנכסי 

 
 חוזי חוזי

 
 ביטוח

משנה 
 בביטוח 

 
 (ה)בריאות  בריאות כ"סה השקעה ביטוח

 
 ח"אלפי ש

 256,123  502,435  3,451,198  156,175  3,295,023  2017, בינואר 1יתרה ליום 

 -  688  216,827  9,397  207,430  (א)הפרשי הצמדה ורווחי השקעה  , ריבית

 707  16,837  316,006  53,389  262,617  (ב)שנזקפו להתחייבויות גידול בגין פרמיות 

 -  -  (34,979)  (1,530)  (33,449)  קיטון בגין דמי ניהול מצבירה

 -  -  (206,618)  (47,696)  (158,922)  פדיונות ותום תקופה , קיטון בגין תביעות

 -  -  4,968  -  4,968  (ג)שינויים בגין שינויים באומדנים ובהנחות 

 89,201  115,701  70,306  -  70,306  (ד)שינויים אחרים 

 346,031  635,662  3,817,708  169,735  3,647,973  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

 -  2,983  (31,425)  (10,696)  (20,729)  (א)השקעה  ( הפסדי)הפרשי הצמדה ורווחי , ריבית

 500  16,670  355,508  77,299  278,209  (ב)להתחייבויות  גידול בגין פרמיות שנזקפו

 -  -  (26,726)  (3,746)  (22,980)  קיטון בגין דמי ניהול מצבירה

 -  -  (402,991)  (201,263)  (201,728)  פדיונות ותום תקופה , קיטון בגין תביעות

 -  -  -  -  -  (ג)שינויים בגין שינויים באומדנים ובהנחות 

 75,578  65,278  59,627  -  59,627  (ד)שינויים אחרים 

 -  -  603,668  603,668  -  שינוי בשל תיקי ביטוח שנרכשו השנה

 422,109  720,593  4,375,369  634,997  3,740,372  2018, בדצמבר 31יתרה ליום 

                               
 

 השקעותהפרשי הצמדה ורווחי , ריבית .א
 

הפרשי הצמדה ורווחי , בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה ורווחי השקעות בגין היתרה לתחילת השנה, סעיף זה כולל ריבית 
 . השקעות בגין הפרמיות לחסכון בלבד שנרשמו בתקופת הדוח

 
 גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות .ב

 
הפרמיה כוללת את הפרמיה לחסכון וחלק מהפרמיה . פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה בחברה 

 .בניכוי דמי ניהול הנגבים בשיעור מהפרמיה,  קבועהבמוצרים בעלי פרמיה 
 
 שינויים בגין שינויים באומדנים והנחות .ג
  
 .ה()1)'ה35באור  ראוהנחות בדבר הרכב השפעת שינויים בגין שינויים באומדנים ו 
 

 שינויים אחרים .ד
 

על פי )קצבאות בתשלום וכדומה , IBNR, רזרבה לתביעות עיתיות, הסעיף כולל שינויים בעתודה בגין תביעות תלויות 
הפרשי ההצמדה ורווחי , בנוסף הסעיף כולל גם את השפעת הריבית(. ההנחות שהיו בשימוש בסוף השנה הקודמת

הפרשי הצמדה ורווחי השקעה על , ריבית: כגון, "הפרשי הצמדה ורווחי השקעות, ריבית"בסעיף  ההשקעה שלא נכללו
 .תשלומי תביעות ועל פרמיות שאינן חסכון

 
 נכסי ביטוח משנה בביטוח בריאות .ה

 
 12הנתונים בסעיף שינויים אחרים כוללים בעיקר תנועה בהתחייבויות הביטוחיות בגין תאונות אישיות לזמן קצר עד 

 . חודש
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 מסים על ההכנסה- : 20באור 

 
 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה .א

 
 כללי .1

 
המס החל על הכנסות של . 1975-ו"התשל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף" מוסד כספי"קבוצה הינן חלק מחברות ה

 .מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח
 

 .חברותעל הכנסות יתר החברות המוחזקות חל מס 
 

 1985-ה"התשמ, (תיאומים בשל אינפלציה)חוק מס הכנסה  .2
 

-ה"התשמ ,(תיאומים בשל אינפלציה)חוק מס הכנסה , 2007עד לתום שנת , על החברה והחברות המוחזקות חל
 .נמדדו התוצאות לצורכי מס כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן, פי החוק-על. 1985

 
שקבע כי  1985-ה"התשמ, (תיאומים בשל אינפלציה)התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008בחודש פברואר 

למעט , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007תחולתו של חוק התיאומים תסתיים בשנת המס 
וצאות לצורכי מס בערכים נמדדות הת, 2008החל משנת . הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס

. 2007, בדצמבר 31נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
. המימוש למועד עד לחול ממשיכים, ערך וניירות( שבח)ן "נדל מימוש בגין כגון, הון לרווחי המתייחסים תיאומים

התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והפסקת ההתאמה למדד של הניכוי הנוסף 
 .2008משנת החל (  2007לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס )פחת בשל 

 
 הסדרי מס ייחודים לענף הביטוח .3
 

 המס שלטונות עם מיםהסכ .א
 

המתחדש ומתעדכן ( הסכם המס -להלן )שלטונות המס קיים הסכם בין התאחדות חברות הביטוח לבין 
מתייחס  ההסכם.  2016 המס שנת וכולל עד המס שנות בגיןלענף  תהמסדיר סוגיות מס ייחודיו, מדי שנה

 :בין היתר לנושאים הבאים
 

 בגין, הוצאות ישירות של חברות ביטוח לרכישת חוזי ביטוח חיים - (DAC) נדחות רכישה הוצאות .1
בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני ארבע שנים  תותרנה, 2014 וכולל עד חיתום שנות

הוצאות כאמרו המתייחסות לחוזי ביטוח חיים . על פני עשר שנים 2020עד  2015ובגין שנות חיתום 
 .שבוטלו תותרנה בניכוי בשנת הביטול

 
בדומה , שנים ששחתות על פני תקופה של הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז מופ

 .לשיעור ההפחתה בספרים
 

להכנסות החייבות בשיעורי מס מופחתים ולהכנסות הפטורות  -מועדפות להכנסות הוצאות ייחוס .2
יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת "( הכנסות מועדפות)"ממס המתקבלות בחברות הביטוח 

שיעור הייחוס . בהתאם לשיעור הייחוס, חלק מההכנסות המועדפות להכנסות חייבות במס מלא
 .כנסות המועדפותשנקבע בהסכם תלוי במקור הכספים המניבים את הה

 
 . מיסוי הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות תשואהאופן  .3

 

יבוצע תאום חלקי של ההפרשה להוצאות עקיפות  – תביעות ליישוב עקיפות להוצאות הפרשה .4
  .2020ת נעד ש 2013בגין כל שנת חיתום החל משנת , ליישוב תביעות בתחום ביטוח כללי ובריאות

 .הסכום שתואם יוכר לצרכי מס על פני שלוש שנים החל מהשנה העוקבת של שנת התיאום
 
 .לעיל האמור ההסכם לעקרונות בהתאם נערכה 2018 לשנת הכספיים בדוחות למס ההפרשה 

 
  המס החל על ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים .ב

 
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים )בחוק ההסדרים במשק המדינה 

נקבעו כללים לגבי המס החל על ביטול העתודה לסיכונים , 2007בינואר  11מיום  2007-ז"התשס( 2007
חלק , הכללים פי -על . 2006בדצמבר  31יוצאים מן הכלל בביטוח חיים שנכללה בדוחות הכספיים עד ליום 

הקיים בביטוח חיים ואשר בגינו , בשייר עצמי, מסכום הביטוח בסיכון 0.17%העתודה המחושב בגובה 
, בהסכם המיסוי הענפי צוין כי בבסיס הפטור עומדת דרישת ההון. יהיה פטור ממס, הוגדרה דרישת הון

ו הצדדים בהשלכות המס ובמידה ותתבטל או תקטן דרישת ההון ידונ, שבאה לידי ביטוי כאמור לעיל
 . ככל שישנן, הנובעות מכך
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 (המשך) מסים על ההכנסה- : 20באור 

 
 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה .ב

 
 . מורכב ממס חברות וממס רווח, המהווה את עיקר פעילות הקבוצה ,המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים .1

 
 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקהתיקוני ) הכלכלית ההתייעלות חוק אושר, 2016 דצמבר בחודש .2

 מינואר החל 24% -ל 25% של משיעור חברות מס , היתר בין ,במסגרתו הופחת אשר(. 2016-ז"התשע, 2018 -ו 2017
 . ואילך 2018 מינואר החל 23% של ולשיעור 2017

 
 
 :כספיים מוסדות לרבות, הקבוצה חברותו החברה על החלים הסטטוטוריים המס שיעורי להלן . 3

 

 שנה
שיעור מס 
 חברות

 

שיעור מס 
 רווח

 

שיעור מס 
כולל 

במוסדות 
 כספיים

2016 25.0% 
 

17% 
 

35.90% 

2017 24.0% 
 

17% 
 

35.04% 

 23.0% ואילך 2018
 

17% 
 

34.19% 

       
 

 
 שומות מס .ג

 
 והנחשבות כסופיות סופיותשומות מס .     1 

 
נחשבת  2013אולם השומה של החברה לשנת המס .2004לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

 .לפקודה 145כסופית מכוח ההתיישנות מסעיף 
 . 2014הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  מ"מאוחדת איילון חברה לביטוח בע הלחבר

לפקודת מס הכנסה  145לפי סעיף שומות כסופיות נחשבים כ 2013דוחות של חלק מחברות הקבוצה לשנים עד וכולל 
 .ובכפוף לתנאים הקבועים בפקודה

 
 במחלוקת מס שומות     . 2

 
שפיטה לשנות המס ההוצאו שומות ניכויים לפי מיטב  ביטוח"( איילון ביטוח:"להלן)מ "לאיילון חברה לביטוח בע

לפיהן היא נדרשת לשלם סכומי מס נוספים מעבר לחבות המס שחושבה על ידה בשנים אלה בסך כולל ,  2011-2015
חולקת על טענות  איילון ביטוח. סכומים אלה אינם כוללים קנסות והפרשי הצמדה וריבית , ח''ש מליון 59-של כ

ר שהגישה ומתבררות במסגרת ערע 2011-2012השומות לשנים , שלטונות המס המהוות בסיס לדרישה האמורה
ואיילון  איילון ביטוחהתקבלו בידי  2013-2015השומות לשנים . על השומות לבית המשפט המחוזי איילון ביטוח

 .השגה על שומות אלה ההגיש ביטוח
  

לא נדרשת הפרשה נוספת מעבר לזו , על חוות דעת יועציה המשפטיים תתבססמה ,ביטוח הנהלת איילון להערכת
  .אם בכלל, שנכללה בדוחות הכספיים

 
 איילון ביטוחלקיים בוררות בטענתו כי אם , לשעבר איילון ביטוחל "מנכ, אחד מנושאי המשרה פנה,2018יולי  בחודש
, לא תוכל לחזור אליו בטענת השיפוי איילון ביטוחאזי , מעלהלשלם כספים לשלטונות המס בהליך המתואר  תחוייב

 .עימוזאת לאור נוסח הסכם סיום ההתקשרות שנחתם 
פנתה לבית המשפט המחוזי בהמרצת פתיחה ובבקשה , 2018באוגוסט  2דחתה את פרשנותו וביום  איילון ביטוח

זמניים בטענה שיש לבטל את הבוררות הן מאחר ומדובר עדיין בסכסוך תיאורטי שכן ההליך המשפטי  לסעדים
ששמו , יש לפסול את הבורר, בעניין המס טרם הסתיים והן מאחר ומסיבות שונות שעיקרן חשש כבד למשוא פנים

ניתן בהסכמה צו זמני , 2018באוגוסט  16הזמניים וביום  בסעדיםבית המשפט דן . צוין בהסכם סיום ההתקשרות
 .לעיכוב הליכי הבוררות

  .התקיים דיון בבקשה בהמרצת הפתיחה 2019בפברואר  26 ביום
 סיום בהסכם צוין ששמו, הבורר כי ונפסק ביטוח איילון עמדת התקבלה במסגרתו דין פסק ניתן 2019 במרס 10 ביום

 .במחלוקת כבורר לשמש יכול אינו, ההתקשרות
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 (המשך)  מסים על ההכנסה- : 20באור 

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים .ד

 
ליון ימ 70-לסך של כ 2018 , בדצמבר 31לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום עסקיים לחברה הפסדים 

לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות . ח"שליון ימ 10-של כ והפסדי הון מועברים בסךח "ש
 .ח הפסדי הון"מיליון ש 32-ח הפסדים מעסק וסך של כ"שליון ימ 198-לסך של כ 2018, בדצמבר 31ומסתכמים ליום 

 
בגין . ח"ש ליוןימ 23-נכס מס נדחה המסתכם לסך של כ הוכר לעילההפסדים המועברים מ ח"ש מליון 102-סך של כבגין 

  .בהיעדר צפי לניצולו בעתיד הנראה לעין יתרת ההפסדים המועברים לא נוצרו מסים נדחים לקבל 
 
 מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד .ה

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 12,877  6,637  18,640  מסים שוטפים

 (7,718)  (9,975)  11,773  מסים נדחים 

 985  (701)  1,730  מסים בגין שנים קודמות

 (4,508)  676  -  התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעורי המס

 
 32,143  (3,363)  1,636 

 
 

 אחר כולל רווח לסעיפי המתייחסים הכנסה על מסים .ו
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 (5,697)    19,736    (16,452)    בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה( הפסד)רווח 
 1,652    1,847    722    הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע

 51  (672)  (173)    אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת( הפסד)רווח 

 (1,180)    (451)     -   בעקבות שינוי בשיעורי המסהתאמת יתרות המסים הנדחים 

  (15,903)  20,460  (5,174) 
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 (המשך)  מסים על ההכנסה- : 20באור 

 
 מסים נדחים .ז

 
 ההרכב 

        

 

הוצאות 
 רכוש מקרקעין מכשירים רכישה

הפסדים 
 לצורכי

  
 

 כ"סה אחרים מס קבוע להשכרה פיננסיים  נדחות

 
 ח"שאלפי 

מס נדחה ( התחייבות)יתרת נכס 
 (9,989)  19,381  29,076  (14,826)  (36,429)  12,411  (19,602)  2017, בינואר 1ליום 

שינויים אשר נזקפו לרווח 
 9,975  3,568  11,210  (27,217)  (27,572)  50,137  (151)  והפסד

 (20,911)  672  -  (1,847)  -  (19,736)  -  שינויים אשר נזקפו להון 

 (676)  (239)  (1,160)  -  247  470  6  השפעת השינוי בשיעור המס
מס נדחה ( התחייבות)יתרת נכס 

 (21,601)  23,382  39,126  (43,890)  (63,754)  43,282  (19,747)  2017, בדצמבר 31ליום 
שינויים אשר נזקפו לרווח 

 (11,773)  (655)  (15,350)  (59,458)  1,232  59,289  3,169  והפסד

 15,903  173  -  (722)  -  16,452  -  שינויים אשר נזקפו להון 
מס נדחה ( התחייבות)יתרת נכס 

 (62,522)  119,023  (16,578)  2018, בדצמבר 31ליום 
 
(104,070)  23,776  22,900  (17,471) 

 
 

 :כדלקמן בדוח על המצב הכספיהמסים הנדחים מוצגים  
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 *( 29,724  34,233  נכסי מסים נדחים

 *( (51,325)  (51,704)  התחייבויות  מסים נדחים

 
 (17,471)  (21,601) 

 .סווג מחדש*(    
   

  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 111 -  3 

 
 (המשך)  מסים על ההכנסה- : 20באור 

 
 מס תיאורטי .ח

 
הרווחים וההפסדים בדוח רווח והפסד היו , שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, סכום המס להלן מובאת התאמה בין

 :לבין סכום מסים על הכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד, מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 (21,973)  (30,511)  74,832  ההכנסהלפני מסים על ( הפסד)רווח 

 35.90%  35.04%  34.19%  ( לעיל (3)ראו ב)שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים 

 (7,888)  (10,692)  25,584  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל

 (4,328)  (4,566)  (3,073)  התאמה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד כספי

 :במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים( ירידה)עלייה 
נטרול מס מחושב בגין חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת בשיטת    

 -  7,766  3,366  השווי המאזני

 820  698  1,069  הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
 (541)  (683)  (1,005)  הכנסות פטורות 

 11,835  3,536  -  השפעת הטבת מס שכר לקבל שנרשם בהוצאות הנהלה וכלליות

 2,867  2,225  3,313  גידול בהפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחים
בגינם לא נזקפו מסים נדחים , ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות

 (1,480)  (1,138)  (199)  בעבר
 (2,719)  888  -  שיעור המס על יתרות מסים נדחיםהפרשים בגין שינוי 

 985  (701)  1,730  מסים בגין שנים קודמות
 (363)  (365)  (295)  הפרשים בבסיס המדידה 

 2,448  (331)  1,653  אחרים

 1,636  (3,363)  32,143  מסים על ההכנסה

 (%7.45)  %11.02  %42.95  שיעור מס אפקטיבי ממוצע
 

 
  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 111 -  3 

 
 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים- : 21באור 

 
 .והטבות לזמן קצר, הטבות אחרות לטווח ארוך, הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה

 
 :להלן הרכב ההטבות לעובדים

 

   
 בדצמבר 31

   2018 2017 

   
 ח"אלפי ש

     
 (1)' ב התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת 

 
 61,652  60,952 

 (1)' ב שווי הוגן של נכסי התוכנית
 

 (36,929)  (35,769) 

 נטו בגין תוכניות להטבה מוגדרת, כ התחייבות"סה
  

 24,723  25,183 

 **(הטבות אחרות לטווח ארוך 
  

 19,779  18,116 

 ***(הטבות לזמן קצר 
  

 2,627  2,289 

 *(כ התחייבויות בשל הטבות לעובדים "סה
  

 47,129  45,588 

      
 ראו, ח"מיליון ש 0.6-כ בסך של בסעיף התחייבויות המוחזקות למכירה  המוצגת לעובדים קיימת התחייבות 2017בשנת   *(      

 .38ביאור 
 . ומענק טווח ארוך והסתגלות התחייבות בגין חופשה במסגרת הטבות אחרות לטווח ארוך נכללה  (   ** 
 .לזמן קצר ומענקים בגין הבראה  הטבות לזמן קצר נכללה התחייבותבמסגרת     **(*
 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה
 

 הפקדות לבצע או פרישה או פיטורין בעת לעובד פיצויים לשלם החברה את מחייבים בישראל פיטורין פיצויי וחוק העבודה דיני
 כהטבה מטופלת כך בשל החברה התחייבות. להלן כמתואר פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף לפי מוגדרת הפקדה בתוכניות שוטפות
 משכורת על ומבוסס בתוקף העסקה הסכם פי על מתבצע לעובדים הטבות בשל החברה התחייבות חישוב. העסקה סיום לאחר
 .הפיצויים לקבלת הזכות את יוצרים אשר העסקתו ותקופת העובד

 
 כתוכנית או מוגדרת להטבה כתוכנית המסווגות הפקדות ידי על, כלל בדרך, ממומנות העסקה סיום לאחר לעובדים ההטבות
 .להלן כמפורט מוגדרת להפקדה

 
 הפקדה מוגדרתלתוכניות  .א

 
פיו הפקדותיה השוטפות של -על, 1963-ג"התשכ, פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף תנאי חלים, הפיצויים מתשלומי חלק לגבי

בגינם הופקדו , פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, או בפוליסות בחברות ביטוח/הקבוצה בקרנות פנסיה ו
 .להפקדה מוגדרת תוכניותהפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות . הסכומים כאמור לעיל

   
 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 16,149  14,934  15,226  בגין תוכניות להפקדה מוגדרת הוצאות
 

 
 מוגדרת להטבה תוכניות .ב

 
מטופל על ידי הקבוצה , כאמור לעיל, הפקדה מוגדרתלהחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות 

מפקידה סכומים בקופות מרכזיות הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה לכתוכנית 
 .בפוליסות ביטוח מתאימותובקרנות פנסיה , בקופות גמל, לפיצויים
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 (המשך) נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים- : 21באור 

 
 (המשך) להטבה מוגדרת תוכניות . ב

 
 :נטו בגין תוכניות להטבה מוגדרת, (נכסים)התנועה בהתחייבויות  .1

 
 2018 שנת

      

  בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר( הפסד)רווח 

    

יתרה 
 1ליום 
, בינואר
2018 

 
הוצאות 
, ריבית
 נטו

כ "סה
הוצאות 
שנזקפו 
לרווח או 
הפסד 
 *(בתקופה

תשלומים 
 מהתוכנית

על תשואה 
נכסי 
תוכנית 

למעט )
סכומים 
שהוכרו 
בהוצאות 
 (ריבית נטו

רווח 
אקטוארי 

בגין שינויים 
בהנחות 

 הדמוגרפיות

הפסד 
אקטוארי 

בגין 
שינויים 
בהנחות 
 הפיננסיות

רווח 
אקטוארי 

בגין 
סטיות 
 בניסיון

כ "סה
השפעה 
על הפסד 
כולל 
אחר 
 בתקופה

הפקדות 
שהופקדו 
על ידי 
 המעביד

 
התחייבות 

נטו  
גה שסוו

לפעילות 
 מופסקת

יתרה 
 31ליום 

, בינואר
2018 

 
עלות 
שירות 
 שוטף

העברות 
עובדים 
בין 
 חברות

               

 61,652  -  (42)  -  (664)  996  (1,367)  (293)  -  (9,299)  10,705  2,081  8,624  60,952  התחייבויות להטבה מוגדרת

 36,929  -  (38)  7,095  (1,324)  -  (227)  (154)  (943)  (5,540)  967  967  -  35,769  שווי הוגן של נכסי תוכנית
נטו בגין ( נכס)התחייבות 

 24,723  -  (4)  (7,095)  660  996  (1,140)  (139)  943  (3,759)  9,738  1,114  8,624  25,183  הטבה מוגדרת

 2017שנת                  
 

      

 בגין מדידה מחדש ברווח כולל אחר( הפסד)רווח 

     

יתרה 
 1ליום 
, בינואר
2017 

 
הוצאות 
, ריבית
 נטו

כ "סה
הוצאות 
שנזקפו 
לרווח או 
הפסד 
 *(בתקופה

תשלומים 
 מהתוכנית

תשואה 
על נכסי 
תוכנית 

למעט )
סכומים 
שהוכרו 
בהוצאות 
ריבית 
 (נטו

רווח 
אקטוארי 

בגין שינויים 
בהנחות 

 הדמוגרפיות

הפסד 
אקטוארי 

בגין שינויים 
בהנחות 
 הפיננסיות

רווח 
אקטוארי 

בגין 
סטיות 
 בניסיון

כ "סה
השפעה 
על 

הפסד 
כולל 
אחר 
 בתקופה

הפקדות 
שהופקדו 
על ידי 
 המעביד

 
התחייבות 

נטו  
שסווגה 
לפעילות 
 מופסקת

יתרה 
 31ליום 
, ארבינו

2017 

 
עלות 
שירות 
 שוטף

העברות 
עובדים 
בין 
 חברות

               

התחייבויות להטבה 
 60,952  (42)  299  -  4,171  1,612  2,506  53  -  (6,456)  9,477  1,954  7,523  53,503  מוגדרת

שווי הוגן של נכסי 
 35,769  (38)  145  5,682  1,052  -  112  (49)  989  (4,554)  927  927  -  32,555  תוכנית

נטו בגין ( נכס)התחייבות 
 25,183  (4)  154  (5,682)  3,119  1,612  2,394  102  (989)  (1,902)  8,550  1,027  7,523  20,948  הטבה מוגדרת

 .להלן 31באור  ראו, ההוצאות נכללות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות בדוח רווח והפסד*(                
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 (המשך) נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים- : 21באור 

 
 (המשך)תוכניות להטבה מוגדרת  .ב

 
 רגישות וניתוח אקטואריות הנחות .2

 
 :הטבה מוגדרתלההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית   

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
% % 

 *(שיעור ההיוון 
3.83 3.37 

 שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית 
4.00 3.56 

 עליית שכר צפויהשיעור 
3.05 2.75-3.23 

 .צמודות מדד באיכות גבוהה קונצרניותחוב   אגרותשיעור ההיוון מבוסס על  *(    
  

 לכל הנחה אקטוארית בהנחה שיתר ההנחות , הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח האפשריים השינויים
 :משפיעים על המחויבות להטבה מוגדרת כדלקמן שינוי ללא נותרוהאקטואריות 

 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 השינוי 

 
 בהתחייבויות נטו

 
 להטבה מוגדרת

 
 ח"אלפי ש

 :לשינוי בשיעור עליית שכר צפוי
 : השינוי כתוצאה מ  

 930  2,374   1%עליית שכר של   

 (3,779)  (1,693)   1%ירידת שכר של 

 :בשיעור ההיוון של התחייבות ונכסי התכניתלשינוי 
 : השינוי כתוצאה מ  

  
 (3,744)  (1,644)  1%עליית שיעור היוון של 

 889  2,331  1%ירידת שיעור היוון של 

 השפעת התוכנית על תזרימי המזומנים העתידיים של הקבוצה .3   

 
לסוף תקופת הדיווח הינו כ( לפי ממוצע משוקלל)כנית ואומדן הקבוצה לאורך חיי הת  31ליום . )שנים 6.7  -

 (.שנים 8 -כ 2017, בדצמבר
 
 הקבוצה בחברותנציגות עובדים  הסכם מול .4

 
מ "בע איילון נאמנים סוכנות לביטוח, הנכדההחברה , מ"איילון חברה לביטוח בע חתמו, 2018בדצמבר  12ביום 

וועד  על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים הלאומית ועם , מ"הכי בריא סוכנות לביטוח בע, הבת  והחברה
 (.בהתאמה, "הוועד" -ההסכם ו: "להלן)העובדים 

 
 :עיקרי ההסכם הינם כדלקמן  
 

, "(תקופת ההסכם: "להלן) 2022בדצמבר  31ועד ליום  2018בדצמבר  1תקופת ההסכם הינה מיום  .1
בתקופת תוקפו של ההסכם יישמר שקט תעשייתי מוחלט לגבי העניינים , ובהתאם להסכמת הצדדים

 . והנושאים המוסדרים בו ובכל נושא שכר ונלוות
מ ואיילון נאמנים סוכנות לביטוח "ת לביטוח בעהכי בריא סוכנו, ההסכם יחול על כל עובדי החברה .2

 .למעט עובדים ומנהלים בתפקידים שהוחרגו מההסכם, מ"בע
, איוש משרות, תקופת ניסיון והענקת קביעות, הסדרים לעניין קבלת עובדים,בין השאר ,בהסכם נקבעו  .3

נהלים , רי שעות עבודהסד, חופשה והבראה, ביטוח פנסיוני וזכויות סוציאליות ונלוות, ניוד עובדים
 .הודעה מוקדמת והליכי סיום העסקתם של עובדים, וכללי התנהגות בעבודה

  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 114 -  3 

 
 (המשך) נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים- : 21באור 

 
 (המשך)תוכניות להטבה מוגדרת  .ב

 
 (הסכם)נציגות עובדים בחברות הקבוצה  הסכם מול .4

 
ח "ש 5,800  יעמוד על סך של, כפי שהוגדרו בהסכם ונכללים בו, שכר המינימום למשרה מלאה לעובדים  .4

 .חודשי העסקה 24בחלוף ,ברוטו לחודש
עובדים הזכאים לתוספת "עבור ה, פעימות של תוספות שכר לעובדים 4 במהלך תקופת ההסכם תהיינה .5

שכר נגזר מגובה כלל שכר העובדים הזכאים כאשר תקציב העלאת ה  ,כפי שהוגדרו בהסכם, "שכר
 6,500לכלל המשתכרים עד  3.25%ח ועד ''ש 17,000לכלל המשתכרים מעל  1.5%בין )לתוספת שכר 

 . בתנאים ובמועדים כמפורט בהסכם, בשיעורים, תקציב השכר יחולק על פי מנגנון(. ח''ש
 . ח ברוטו לכל עובד בוותק של שנה''ש 1,000בסמוך לאחר חתימת ההסכם שולם מענק חתימה בסך של  .6
השתתפות , תשלום שי לרגל אירועים משפחתיים, זכאות לדמי מחלה ,בנוסף עודכן תעריף דמי הבראה  .7

מתן ביטוח בריאות קבוצתי וביטוח בריאות פרטי , מתן קרן השתלמות, בעלות השתלמות שנתית
 .בהטבה ועוד

 .השתתפות כספית בפעילות וועד עובדים .8
 

ביחס לאלו ( לרבות בגין נלוות ורווחה)לכל שנה משנות ההסכם  הקבוצההצפוי בהוצאות השכר של   אומדן הגידול
 וכללה, תמהותי הההוצאה בגין ההסכם אינ 2018בשנת  . )ח''ש מליון 8 -הינו כ 2018שנרשמו בדוח הכספי השנתי לשנת 

   .(הוצאה חד פעמית בגין מענק חתימה כאמור לעיל
 

 
 זכאים ויתרות זכות  -:22באור 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 20,427  22,123  עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
 23,576  30,340  הוצאות לשלם 

 35,980  39,270  ספקים ונותני שירותים
 2,933  2,030  מוסדות ורשויות ממשלתיות
 54,086  123,220  ביטוח משנההוצאות רכישה נדחות בגין 

 266,670  267,009  חשבונות אחרים-חברות ביטוח ותווכני ביטוח

 58,957  61,758  סוכני ביטוח
 57,667  47,830  מבוטחים 

 6,233  6,825  פרמיה מראש

 9,994  13,839  אחרים

 536,523  614,244  *(כ זכאים ויתרות זכות "סה

  ראו ,2017בדצמבר  31ליום  יתרות זכאים ויתרות זכות המוצגות במסגר סעיף  התחייבויות המוחזקות למכירהקיימות     (*     
   .38באור          
             

 .(4)(ג)35באור פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה במסגרת  ראו
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  התחייבויות פיננסיות  - :23באור 

 
, מידע נוסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוני ריבית .בדבר התנאים החוזיים של התחייבויות פיננסיות באור זה מספק מידע

  .35ניתן בבאור , מטבע חוץ ונזילות
 
 פיננסיותההתחייבויות הרוט יפ .א

 

 
 בדצמבר 31

 
 שווי הוגן ערך בספרים

 
2018 2017 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 :המוצגות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות  .1
  

וכתבי התחייבויות     הלוואות מתאגידים בנקאיים    
 390,927  316,888  383,788  335,240  *( לתאגידים בנקאיים

 102,262  86,949  97,052  87,947  *(כתבי התחייבות לתאגידים שאינם בנקאיים  

 -  68,750  -  68,535  (להלן( 'ג)1ראו סעיף ב)אגרות חוב   

 53,569  47,551  58,011  55,193  (להלן( 6)'ה36ראו באור )הלוואה מבעל שליטה   
 

 546,915  538,851  520,138  546,758 
     התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך      . 2

 :רווח או הפסד         
 593  12,912  593  12,912  נגזרים המוחזקים עבור חוזים תלויי תשואה    

 361  303  361  303  נגזרים המוחזקים עבור חוזים שאינם תלויי תשואה
סך כל התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח 

 954  13,215  954  13,215  או הפסד
 סך התחייבויות פיננסיות  

 560,130  539,805  533,353  547,712 
הלוואות המוצגות בסעיף התחייבויות המוחזקות יתרות 

 (38ראו באור ) למכירה 
 -  10,700  -  10,361 

מזה כתבי התחייבות נדחים שהונפקו לצורך עמידה *( 
 451,475  401,072  ('ג7לפרטים נוספים ראו באור )בדרישות ההון 

   
 בשיעור שימוש תוך , DCFנקבע במודל ,  ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה הניתן לצורכי גילוי בלבד השווי 

 . הדיווח תקופת לסוף( החוב מנפיקת) החברה של הריבית שיעור את המשקף ההיוון
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 (המשך) התחייבויות פיננסיות  -: 23באור 
 מוצגות בעלות מופחתתפיננסיות ההתחייבויות  .ב
 פרטים נוספים.1

 2018בדצמבר  31ליום 

 מועד הנפקה סוג הון סוג התחייבות  ד"מס

סכום 
מקורי 

 גורם מנפיק ח''אלפי ש

דירוג 
וחברה 
מדרגת 

)*( 
תנאי 
 הצמדה

לא /סחיר
 סחיר

סוג 
 הריבית

שיעור 
 הריבית

ערך 
בספרים  

אלפי 
 ח''ש

שווי 
הוגן 
אלפי 

 תשלום הקרןמועדי  ח''ש

מועדי 
תשלום 
 הריבית

 :הלוואות מתאגידים בנקאיים
 מדי רבעון תשלומים רבעוניים 32 6,344  7,038  0.5%+פריים משתנה לא סחיר לא צמוד לא דורג החברה 25,000  14/03/2011 - הלוואה  1             

 11,361  12,821  1.9%+פריים משתנה לא סחיר לא צמוד לא דורג חברה בת 18,000  31/12/2014 - הלוואה  2

תשלומים רבעוניים  19
מיליון  8ותשלום נוסף בסך 

 מדי רבעון ח בסוף תקופה"ש
 מדי חודש תשלומים חודשיים 180 2,009  2,130  6.5% קבועה לא סחיר צמוד מדד לא דורג חברה נכדה 20,550  21/10/2004 - הלוואה  3
 מדי חודש תשלומים חודשיים 177 119  126  6.5% קבועה לא סחיר צמוד מדד לא דורג חברה נכדה 1,200  19/01/2005 - הלוואה  4

 כתב התחייבות 5
שלישוני 
 משתנה לא סחיר לא צמוד A3 חברה בת 30,000  28/08/2014 מורכב

1.67%  +
 מדי רבעון 28/08/2022 29,036  30,000  פריים

 מדי רבעון 31/08/2023 78,552  78,572  4.3% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 80,000  30/08/2015 משני מורכב כתב התחייבות 6
 מדי רבעון 31/08/2023 24,548  24,554  4.3% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 25,000  31/08/2015 משני מורכב כתב התחייבות 7

 משתנה לא סחיר לא צמוד BBB1 חברה בת 130,000  19/07/2017 2רובד  כתב התחייבות 8
2.3%  +

 מדי רבעון 19/07/2027 119,147  130,000  פריים

 משתנה לא סחיר לא צמוד BBB1 חברה בת 30,000  01/11/2017 2רובד  כתב התחייבות 9
2.8%  +

 מדי רבעון 01/11/2027 27,676  30,000  פריים

 משתנה לא סחיר לא צמוד BBB1 חברה בת 20,000  25/03/2018 2רובד  כתב התחייבות 10
2.8%  +

 מדי רבעון 25/03/2028 18,096  20,000  פריים
 :כ הלוואות מתאגידים בנקאיים"סה

  
 379,750 

      
 335,240  316,888 

  
 :הלוואות מתאגידים שאינם בנקאיים               

 משני מורכב כתב התחייבות 11             
 קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 12,000  22/04/2014

 מדי חציון 22/04/2022 12,164  12,105  4.9%

 מדי חציון 30/04/2022 5,047  5,029  4.3% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 5,000  30/04/2014 משני מורכב כתב התחייבות 12
 מדי חציון 30/04/2022 10,095  10,058  4.3% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 10,000  30/04/2014 משני מורכב כתב התחייבות 13
 מדי רבעון 31/12/2023 40,020  40,476  3.9% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 בת חברה 40,000  31/12/2015 משני מורכב כתב התחייבות 14
 מדי חציון 18/04/2027 14,718  15,209  4.2% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 15,000  18/04/2017 2רובד  כתב התחייבות 15
 מדי חציון 19/04/2027 4,905  5,070  4.2% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 5,000  19/04/2017 2רובד  כתב התחייבות 16

כ הלוואות מתאגידים שאינם "סה
 :בנקאיים

  
 87,000 

      
 87,947  86,949 

 
 

 מדי רבעון 31/12/2021 47,551  55,193  1.9%+פריים משתנה לא סחיר לא צמוד לא דורג החברה 55,000  31/05/2016 - הלוואה מבעל שליטה 17

18 
 )**(אגרות חוב 

- 
 החברה 68,750  28/03/2018

 לא דורג
 68,750  68,535  3.55% קבועה סחיר לא צמוד

תשלומים שנתיים בסך  3
 2-ח ו"אלפי ש 6,875

תשלומים שנתיים נוספים 
 מדי חציון ₪אלפי  24,062בסך 

סך כל 
 התחייבויות 

   
 590,500 

      
 546,915  520,138 

  
 . להלן' סעיף ה ראולפרטים נוספים לעניין הדירוג , החברה מבצעת דירוג של תעודות ההתחייבות פעם בשנה -מ"חברת מידרוג בע –חברה מדרגת      )*(                
 .להלן( 'ג()1)'ראו בנוסף סעיף ב .ח המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית"אלפי ש 1,035יתרת רכיב אגרות החוב הינה בניכוי הוצאות הנפקה בסך של    )**(  
 . להלן( 'א()1)'ב  סעיף ראו ההתחייבות כתבי של וערבויות מוקדם לפדיון וזכות נוספים לפרטים  (א)
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 (המשך) התחייבויות פיננסיות  -: 23באור 
 (המשך) מוצגות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות ה .ב
 (המשך) פרטים נוספים.1

 2017בדצמבר  31ליום 

 מועד הנפקה סוג הון סוג התחייבות  ד"מס

סכום 
מקורי 

 גורם מנפיק ח''אלפי ש

דירוג 
וחברה 

 )*(מדרגת 
תנאי 

 הצמדה
לא /סחיר

 סוג הריבית סחיר
שיעור 
 הריבית

ערך 
בספרים  

 ח''אלפי ש

שווי הוגן 
אלפי 

 מועדי תשלום הקרן ח''ש
תשלום מועדי 

 הריבית

 :הלוואות מתאגידים בנקאיים
             

 9,788  10,167  0.5%+פריים משתנה לא סחיר לא צמוד לא דורג החברה 25,000  14/03/2011 - הלוואה  1
תשלומים  32

 מדי רבעון רבעוניים

 15,946  14,450  1.9%+פריים משתנה לא סחיר לא צמוד לא דורג חברה בת 18,000  31/12/2014 - הלוואה  2

תשלומים  19
רבעוניים ותשלום 

מיליון  8נוסף בסך 
 מדי רבעון ח בסף תקופה"ש

 4,496  4,487  0  קבועה לא סחיר צמוד מדד לא דורג נכדהחברה  20,550  21/10/2004 - הלוואה  3
תשלומים  180

 מדי חודש חודשיים

 265  265  6.5% קבועה לא סחיר צמוד מדד לא דורג חברה נכדה 1,200  19/01/2005 - הלוואה  4
תשלומים  177

 מדי חודש חודשיים
 מדי רבעון 01/01/2021 20,518  20,178  6.7% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 20,000  01/01/2013 משני מורכב כתב התחייבות 5
 מדי רבעון 24/03/2021 32,069  31,775  6.4% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 31,500  24/03/2013 משני מורכב כתב התחייבות 6
 מדי רבעון 01/04/2021 10,342  10,087  6.5% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 10,000  02/04/2013 משני מורכב כתב התחייבות 7

 משתנה לא סחיר לא צמוד A3 חברה בת 30,000  28/08/2014 שלישוני מורכב כתב התחייבות 8
1.67%  +
 מדי רבעון 28/08/2022 29,979  30,000  פריים

 מדי רבעון 31/08/2023 83,211  78,005  4.3% קבועה סחירלא  צמוד מדד BBB1 חברה בת 80,000  30/08/2015 משני מורכב כתב התחייבות 9
 מדי רבעון 31/08/2023 26,003  24,374  4.3% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 25,000  31/08/2015 משני מורכב כתב התחייבות 10
 מדי רבעון 19/07/2027 128,314  130,000  פריים+  2.3% משתנה לא סחיר לא צמוד BBB1 חברה בת 130,000  19/07/2017 2רובד  כתב התחייבות 11
 מדי רבעון 01/11/2027 29,995  30,000  פריים+  2.8% משתנה לא סחיר לא צמוד BBB1 חברה בת 30,000  01/11/2017 2רובד  כתב התחייבות 12

 :כ הלוואות מתאגידים בנקאיים"סה
  

 421,250 
      

 383,788  390,926 
  

הלוואות מתאגידים שאינם                
 :בנקאיים

             
 מדי חציון 30/06/2021 4,074  4,007  6.0% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 4,000  30/06/2013 משני מורכב כתב התחייבות 13
 מדי חציון 30/06/2021 6,113  6,010  6.0% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 6,000  30/06/2013 משני מורכב כתב התחייבות 14

 מדי חציון 22/04/2022 12,604  12,000  4.9% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 12,000  22/04/2014 משני מורכב כתב התחייבות 15

 מדי חציון 30/04/2022 5,191  5,000  4.3% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 5,000  30/04/2014 משני מורכב כתב התחייבות 16

 מדי חציון 30/04/2022 10,381  10,000  4.3% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 10,000  30/04/2014 משני מורכב כתב התחייבות 17

 מדי רבעון 31/12/2023 42,210  40,000  3.9% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 40,000  31/12/2015 משני מורכב כתב התחייבות 18
 מדי חציון 18/04/2027 16,267  15,025  4.2% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 15,000  18/04/2017 2רובד  כתב התחייבות 19
 מדי חציון 19/04/2027 5,423  5,010  4.2% קבועה לא סחיר צמוד מדד BBB1 חברה בת 5,000  19/04/2017 2רובד  כתב התחייבות 20

כ הלוואות מתאגידים שאינם "סה
 :בנקאיים

  
 97,000 

      
 97,052  102,263 

  
21 

הלוואה מבעל 
 מדי רבעון 31/12/2021 53,569  58,011  1.9%+פריים משתנה לא סחיר לא צמוד לא דורג החברה 55,000  31/05/2016 - שליטה

סך כל 
 התחייבויות 

   
 573,250 

      
 538,851  546,758 

  
  .להלן' לפרטים נוספים לעניין הדירוג ראו סעיף ה, החברה מבצעת דירוג של תעודות ההתחייבות פעם בשנה -מ"חברת מידרוג בע –חברה מדרגת  )*(               
 . להלן( 'א()1)'ב  סעיף ראו ההתחייבות כתבי של וערבויות מוקדם לפדיון וזכות נוספים לפרטים  (א)
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 (המשך)  התחייבויות פיננסיות  -: 23באור 

 
 (המשך)מוצגות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות ה .ב

 
 (המשך)פרטים נוספים.1

 
 כתבי התחייבויות .א

 
 :2והון רובד  מורכב משני הון המהווים באיילון ביטוח נדחים התחייבות כתבי  .1

  
 ,הממונהאפשרות בכפוף להוראות  לאיילון ביטוחקיימת , מורכב משני הון המהווים ההתחייבות כתבי בגין

וזאת בהתקיים התנאים המפורטים , לפדותם בפדיון מוקדם חמש שנים מיום הנפקתם באופן מלא או חלקי
 . בכתבי ההתחייבות

 
, להלן כמפורט, המשהות יבותהנס יתקיימו אם אלא, ההתחייבות כתבי לתנאי בהתאם יפרעו והריבית הקרן

 המשהות הנסיבות בו למועד עד שיידחו יכול הריביתאו /ו הקרן פירעון בגינן ואשר, ההתחייבות  בכתבי שנקבעו
 .או הריבית/ו הקרן פירעון ממועד שנים 3 עד של מקסימאלית לתקופה מקרה בכל אך, מלהתקיים חדלו

 : משני מורכבלגבי כתבי התחייבות המהווים הון 
 

 יותר או אחת התקיימות הינן הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןבהתאם להוראות , המשהות הנסיבות
 :הבאות מהנסיבות

 
 פירעון למועד קודם שפורסם איילון ביטוח של האחרון הכספי הדוח פי על -ריבית תשלום לדחיית ביחס . א

 .1999 -ט "התשנ החברות בחוק כמשמעם לחלוקה ראויים רווחים אין לאיילון ביטוח,  ריבית
         

 :ריבית תשלומיאו /ו קרן תשלום לדחיית ביחס   .ב
 

 סכום, רלוונטי קרןאו /ו ריבית פירעון מועד טרם שפורסם איילון ביטוח של האחרון הכספי הדוח פי על .1
הפיקוח  תקנות פי על ממנה הנדרש המינימאלי העצמי מההון נמוך איילון ביטוח של המוכר העצמי ההון

תקנות "להלן ) 1998 -ח "התשנ, (הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח( )ביטוח)על שירותים פיננסים 
  .הדוח פרסום למועד נכון הון השלמת ביצעה לא ואיילון ביטוח, "(ההון

 חשש יש כי ראה אם, קרן תשלום דחיית על או ריבית תשלום דחיית על הורה איילון ביטוח דירקטוריון .2
, (ההון תקנות פיעל ) ממנה הנדרש המינימאלי העצמי בהון לעמוד איילון ביטוח של ליכולתה קרוב ממשי

 שהתקבל ובלבד, ההתחייבות כתב של מזו גבוהה שלהן הקדימות שדרגת התחייבויות במועדן לפרוע או
  .הממונה של מראש אישור לכך

איילון  של ליכולתה קרוב ממשי חשש קיים כי ראה אם קרן או ריבית תשלום דחיית על הורה הממונה .3
 (.ההון תקנותלפי ) ממנה הנדרש המינימאלי העצמי בהון לעמוד ביטוח

  
 : 2לגבי כתבי התחייבות המהווים הון רובד 

 

 :הבאות מהנסיבות יותר או אחת התקיימות הינן הממונה להוראות בהתאם, המשהות הנסיבות
 

שפורסם קודם למועד  איילון ביטוחעל פי הדוח הכספי האחרון של  -לדחיית תשלום ריבית ביחס .א
 1999 –ט "התשנלחברה אין רווחים ראויים לחלוקה כמשמעם בחוק החברות , פירעון ריבית

 :ריבית תשלומיאו /ו קרן תשלום לדחיית ביחס .ב

קרן  או/שפורסם טרם מועד פירעון ריבית ו איילון ביטוחפי הדוח הכספי האחרון של  -לע .1
, לנסיבות משהות הנדרשנמוך מההון  איילון ביטוחסכום ההון   העצמי המוכר של , רלוונטי

ואיילון "( משהות לנסיבות הנדרשההון ( )"SCR)  פירעוןמההון הנדרש לכושר  80%דהיינו 
 .הדוח פרסום למועד נכון הון השלמת ביצעה לא ביטוח

 כי ראה אם, קרן תשלום דחיית על או ריבית תשלום דחיית על הורה איילון ביטוח דירקטוריון .2
 או,  לנסיבות משהות  הנדרש בהון לעמוד איילון ביטוח של ליכולתה קרוב ממשי חשש יש

 ובלבד, ההתחייבות כתב של מזו גבוהה שלהן הקדימות שדרגת התחייבויות במועדן  לפרוע
  .וחסכוןהממונה על שוק ההון ביטוח  של מראש אישור לכך שהתקבל

 יש כי ראה אם קרן או ריבית תשלום דחיית על הורה הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון .3
 איילון ביטוח של ליכולתה קרוב ממשי חשש או קיים פירעוןפגיעה משמעותית ביחס כושר 

 (.SCR) פירעוןלכושר  הנדרש בהון לעמוד
 

 : הבאים המאפיינים בעלת הינה לעיל התחייבות כתבי בגין איילון ביטוח התחייבות
 

כלפי זכויותיהם של נושים על פי רכיבים ומכשירים  איילון ביטוחלהתחייבויות  קודמת .א
  .1הכלולים בהון רובד 

שאיילון  נדחים התחייבויות כתבי עם בקשר איילון ביטוח להתחייבויות שווה מעמד בעלת .ב
 .2 רובד כהון יוכרו ואשר תנפיקאו /ו הנפיקה ביטוח

 .נושיהכלפי  איילון ביטוחליתר התחייבויותיה של  נדחית .ג
 

 .אינם מובטחים בשעבוד כלשהו 2כתבי התחייבויות לעיל המהווים הון משני מורכב והון רובד 
 

התחייבה החברה לערוב לכל  לעיל 5,8,9,10,11בסעיפים כתבי ההתחייבות המצוינים  בגין
בקשר עם התשלומים על פי כתבי ההתחייבות לרבות במקרה של דחיית  איילון ביטוחהתחייבויות 

שווי ההטבה בגין ערבות זו אינו  איילון ביטוחלהערכת . התשלום בהתקיימות הנסיבות המשהות
 . מהותי
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 (המשך)  התחייבויות פיננסיות  -: 23באור 
 

 (המשך)מוצגות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות ה .ב
 

 (המשך)נוספיםפרטים   .1
 

 (המשך) כתבי התחייבויות .א
 

 :מורכב שלישוני הון ההמהוו באיילון ביטוח הנדח התחייבות כתב.  2
 

 ,הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןבכפוף להוראות , אפשרות לאיילון ביטוחכתב ההתחייבות לעיל קיימת  בגין
וזאת בהתקיים התנאים המפורטים בכתב , שש שנים מיום הנפקתו באופן מלא או חלקי, לפדותו בפדיון מוקדם

 . ההתחייבות
 שנקבעו, להלן כמפורט, המשהות הנסיבות יתקיימו אם אלא, תיפרע בהתאם לתנאי כתבי ההתחייבות הקרן
 אך, מלהתקיים חדלו המשהות הנסיבות בו למועד עד שיידחה יכול הקרן פירעון בגינן ואשר, ההתחייבות  בכתבי
 . הקרן פירעון ממועד שנים 3 עד של מקסימאלית לתקופה מקרה בכל

 
  :הבאות מהנסיבות יותר או אחת התקיימות הינן,  הממונה להוראות בהתאם, המשהות הנסיבות

 
 של המוכר העצמי ההון סכום, הקרן פירעון מועד טרם שפורסם איילון ביטוח של האחרון הכספי הדוח פי על .1

 ביצעה לא ואיילון ביטוח ההון תקנות פי על ממנה הנדרש המינימאלי העצמי מההון נמוך איילון ביטוח
 .הדוח פרסום למועד נכון הון השלמת

 
 לעמוד איילון ביטוח של ליכולתה קרוב ממשי חשש קיים כי ראה אם קרןה פירעון דחיית על הורההממונה  .2

 .ההון תקנות פי על ממנה הנדרש המינימאלי העצמי בהון
 

 על התשלומים עם בקשר איילון ביטוח התחייבויות לכל לערוב החברה התחייבהל "הנ ההתחייבות כתב בגין
 .המשהות הנסיבות בהתקיימות התשלום דחיית של במקרה לרבות ההתחייבות כתבי פי

 .מהותי אינו זו ערבות בגין ההטבה שווי איילון ביטוח להערכת
 
 עמדת ממונה -מורכב הון במכשירי נדרש והון מוכר הון הגדרת.  3
 

 – להלן" )מורכב הון במכשירי נדרש והון מוכר הון הגדרת"  ממונה עמדת פורסמה 2018 מרס בחודש
 "(העמדה"
הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח " בדברעם כניסתם לתוקף של חוזר , העמדה פי על

" הוראות בדבר הון עצמי לכושר פירעון של מבטח"וחוזר "( חוזר סולבנסי" –להלן "  )Solvency IIמבוסס 
הון 'ו' הון נדרש'התעורר צורך להבהיר את משמעותם של המונחים , "(חוזר הון עצמי לכושר פירעון" –להלן )

 . מכשירי הון מורכב אשר הונפקו בעבר ובפרט בהתייחס ל לנסיבות משהותבתנאי ' מוכר
לעניין נסיבות , בתנאי מכשירי הון מורכב' הון מוכר'ו' הון נדרש'קובעת כי הפרשנות הראויה למונחים  העמדה
, תהיה בהתאם להגדרות המונחים הרלוונטיים בהוראות האסדרה אשר באות במקום תקנות ההון, משהות
 :כמפורט להלן, לפי העניין, חוזר סולבנסי וחוזר הון עצמי לכושר פירעון היינו

 

ובכללם  סולבנסי חוזר הוראות יישום על ביקורת לביצוע הממונה אישור את שקיבלו ביטוח חברות לגבי .א
 בחוזר כאמור המונחים להגדרותבהתאם  יפורשו" הון עצמי"ו' הון נדרש' המונחים ,איילון ביטוח

 .סולבנסי
, סולבנסי חוזר הוראות יישום על ביקורת לביצוע הממונה אישור את קיבלו שלא ביטוח חברות לגבי .ב

 בדבר הוראות" בחוזר להגדרתם בהתאם יפורשו" פירעון לכושר נדרש עצמי הון"ו" עצמי הון" המונחים
 .הקודמות ההון תקנות לפי דהיינו, "מבטח של פירעון לכושר עצמי הון

 
 הלוואות.  ב

      
 .המלא לפירעונןערבה לבנק בערבות מוחלטת  החברה ,לעיל 4 -ו 3בסעיפים ההלוואות המצוינות  בגין 
 
 אגרות חוב.  ג

 
לתקנות ניירות  1למשקיעים מסווגים כהגדרתם בתקנה  םערכה החברה מכרז מקדי 2018 סבמר 21ביום  .1

להנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב של החברה  2007-ז"התשס, (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)ערך 
בכפוף לפרסום דוח הצעת , וזאת במסגרת בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב של החברה

במסגרת המכרז המקדים שהתקיים ביחס . 2017בספטמבר  20 מיוםמדף על פי תשקיף המדף של החברה 
מתוכן קיבלה , ('סדרה א)ח ערך נקוב אגרות חוב "אלפי ש 118,146הוגשו הזמנות לרכישת , לאגרות החוב

ח ערך "אלפי ש 55,000יחידות הכוללת  55,000החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 
פרסמה  2018במרס  25ביום . 3.55%בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על , ('סדרה א)נקוב אגרות חוב 

על פי תוצאות המכרז הציבורי . של החברה( 'סדרה א)פקה של אגרות החוב החברה דוח הצעת מדף להנ
התמורה (. 'סדרה א)אגרות חוב . נ.ח ע"ש 68,750,000שהתקיים בקשר להנפקה האמורה הנפיקה החברה 

אלפי  68,750הסתכמה לסך של ( 'סדרה א)שהתקבלה החברה בגין הנפקת אגרות החוב ( ברוטו)הכוללת 
 . ח"ש

שלושה  : כמפורט להלן, לא שווים, תעמוד לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים( 'סדרה א)החוב קרן אגרות 
באוגוסט של כל  31שישולמו ביום , מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב( כל אחד) 10%תשלומים בשיעור של 

קרן אגרות מהערך הנקוב של ( כל אחד) 35%ושני תשלומים בשיעור של ; (כולל) 2022 – 2020אחת מהשנים 
 .2024-ו 2023באוגוסט של כל אחת מהשנים  31החוב שישולמו ביום 

 
תשולם בשלושה עשר תשלומים חצי ( 'סדרה א)הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

 .2024עד  2019בפברואר של כל אחת מהשנים  28ובימים  2018באוגוסט  31שנתיים שישולמו בימים 
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 (המשך)  תחייבויות פיננסיותה  -: 23באור 

 
 (המשך)מוצגות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות ה .ב
 
 (המשך)פרטים נוספים.1

 
 (המשך) אגרות חוב.  ג

 
  :קיימות במחזור( 'סדרה א)אגרות החוב כי כל עוד  ,בין השאר  ,במסגרת שטר הנאמנות התחייבה החברה .2

 . השליטה גרעין מניות מכירת על והגבלה שלילי שעבוד .א

שעבודים ( למעט לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב)לא תיצור לטובת צד שלישי כלשהו  החברה ( 1) 
אלא , בבעלותה מעת לעת שיהיואיילון בטוח על מניות , כלשהם מכל מין וסוג שהוא ובכל דרגה שהיא

 .בהחלטה מיוחדת, אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב

 ותשמש הנאמנות בחשבון תופקד המכירה תמורת אם אלא השליטה גרעין מניות את תמכור לאהחברה  (2) 
 דעתה שיקול פי על, בלבד מוקדם פדיון של בדרךאו /ו עיתיים תשלומים של בדרך החוב אגרות לפירעון
  .החברה של הבלעדי

 אמות מידה פיננסיות.     ב
 

 החברה .1

במהלך תקופה של שני  50%לא יפחת משיעור של של החברה ( סולו)מאזן סך עצמי לההון ה יחס .א
  .רבעונים

  .במהלך תקופה של שני רבעוניםח "שמיליון  350העצמי של החברה לא יפחת מסך של  ההון .ב

 איילון ביטוח .2

  .במהלך תקופה של שני רבעונים ח"ש מיליון 350 של מסך יפחת לא ביטוח איילוןהעצמי של  ההון .א

 עצמיהון ( )ביטוח) פיננסיים שירותים על הפיקוח בתקנותכהגדרתו  ביטוח איילון העצמי שלההון  .ב
 תקנותה פי על כמבטח ממנה הנדרש העצמי מההון יפחת לא 1998-ח"תשנ, (ממבטח הנדרש מינימלי

 .במהלך תקופה של שני רבעונים, ל"הנ

 שליטה מקנות שאינן זכויות כולל עצמי הון: משמעולעיל הון עצמי  ' א(2)' וב' א(1)לעניין סעיפים ב 
או בדוחות הכספיים המאוחדים של איילון בטוח  החברה שלהמאוחדים  הכספיים בדוחותיה כמוצג

בתוספת הלוואות בעלים ושטרי הון שנקבע בתנאיהם שהם ( לפי העניין, המבוקרים או הסקורים)
זכויות , מוניטין)נכסים לא מוחשיים ובניכוי , במקרה של פירוק( 'סדרה א)נחותים לאגרות החוב 

 (.שמות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, יוצרים
 

בנוסף נכללו במסגרת שטר הנאמנות הגבלות לגביי חלוקת דיבידנד ונקבע מנגנון להתאמת שיעור הריבית  .3
ת או כתוצאה מאי עמידה באמ/נוספים כתוצאה משינוי דרוג של איילון ביטוח ו 1.5%עד למקסימום של 

 .מידה פיננסית
 

 
 פרטים בדבר ריבית והצמדה .2.ב  

 
 בדצמבר 31

 
 ריבית אפקטיבית ממוצעת

 2018 2017 

 אחוזים בסיס הצמדה

 4.98  4.98  צמוד מדד 
 3.74  3.77  שקלי

 
 מועדי פירעון .3

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 10,317  8,002  שנה ראשונה
 7,043  11,649  שנה שניה

 4,880  71,910  שנה שלישית
 137,198  63,695  שנה רביעית 

 379,414  391,659  שנה חמישית ואילך
 538,851  546,915  סך הכל
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 (המשך) התחייבויות פיננסיות  -: 23באור 

 
 הוגן שוויויות פיננסיות המוצגות בהתחייב .ג
 
 :בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה לרמותשווי הוגן של התחייבויות פיננסיות המוצגות  
 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 כ"סה 3רמה  2רמה  1רמה  

 
 ח"אלפי ש

 12,912  -  8,625  4,287  נגזרים המוחזקים עבור חוזים תלויי תשואה

 303  -  -  303  נגזרים המוחזקים עבור חוזים שאינם תלויי תשואה

 13,215  -  8,625  4,590  כ נגזרים"סה
התחייבויות שאינן סחירות אשר ניתן גילוי על שווין ההוגן ראו 

 520,138  -  520,138  -  לעיל( 1()א)23ביאור 

        

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

 כ"סה 3רמה  2רמה  1רמה  

 
 ח"אלפי ש

 593  -  66  527  נגזרים המוחזקים עבור חוזים תלויי תשואה

 361  -  361  -  עבור חוזים שאינם תלויי תשואה נגזרים המוחזקים

 954  -  427  527  כ נגזרים"סה
התחייבויות שאינן סחירות אשר ניתן גילוי על שווין ההוגן ראו 

 546,758  -  546,758  -  לעיל( 1()א)23ביאור 

 שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן.        ד     

 
 בדצמבר 31ליום 

 2018 2017 

 
 אחוזים

 
 3.46  6.45  הלוואות מתאגידים בנקאיים וכתבי התחייבות לתאגידים בנקאיים  

 3.99  6.28  הלוואות מתאגידים שאינם בנקאייםו כתבי התחייבות לתאגידים שאינם בנקאיים

    
 "(איילון ביטוח:"להלן)מ"דירוג איילון חברה לביטוח בע.        ה
 

על ידה מאת חברת פורסם דירוג האיתנות הפיננסית של איילון ושל כתבי ההתחייבות שהונפקו   2018בנובמבר  21ביום    
 .מ"מידרוג  בע    
הדירוג שניתן לכתבי ההתחייבויות המהווים הון A2.הדירוג שניתן לאיילון ביטוח הינו  .הדירוגים נותרו ללא שינוי   
 .Baa1והדירוג שניתן לכתבי ההתחייבות הנדחים המהווים הון משני מורכב הינו  A3שלישוני מורכב הינו     

 
 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון .ו

 

  1יתרה ליום 
 2018בינואר 

תזרים 
 מזומנים

שינויים 
 אחרים

יתרה ליום  
בדצמבר  31

2018 
הלוואות מתאגידים בנקאיים וכתבי 

 335,240   (  966)  (  47,581)  383,788   התחייבות לתאגידים בנקאיים

 87,947   1,003   (  10,108)  97,052   כתבי התחייבות לתאגידים שאינם בנקאיים

 55,193   (  2,818)  -  58,011   הלוואות מבעל שליטה

 68,535   845   67,690   -  אגרות חוב

 13,215   12,261   -  954   נגזרים

 560,130   10,324   10,001   539,805   התחייבויות הנובעות מפעילות מימוןכ "סה
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 (המשך) התחייבויות פיננסיות  -: 23באור 

 
 (המשך) שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון .ו

 

  1יתרה ליום 
 2017בינואר 

תזרים 
 מזומנים

יתרות הלוואות 
המוצגות בסעיף 

התחייבויות 
המוחזקות 

ראו ) למכירה 
 (38באור 

שינויים 
 אחרים

 יתרה 
 ליום 

בדצמבר  31 
2017 

הלוואות מתאגידים בנקאיים וכתבי 
 383,788   (  713)  (  8,649)  4,648   388,503   התחייבות לתאגידים בנקאיים

 97,052   97   (  2,051)  (  45)  99,051   כתבי התחייבות לתאגידים שאינם בנקאיים

 58,011   2,363   -  12,149   43,499   הלוואות מבעל שליטה

 -  -  -  (  12,149)  12,149   הלוואות מבעל עניין

 954   (  2,096)  -  -  3,050   נגזרים

 539,805   (  350)  (  10,700)  4,603   546,252   כ התחייבויות הנובעות מפעילות מימון"סה
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 פרמיות שהורווחו  -: 24באור 
 

 
 לשנה שהסתימה ביום

 
 2018, בדצמבר 31 

 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

 407,192  **(266,636  673,828  פרמיות בביטוח חיים

 231,724  **(252,122  483,846  פרמיות בביטוח בריאות

 1,247,795  750,073  1,997,868  פרמיות בביטוח כללי

 1,886,711  1,268,831  3,155,542  כ פרמיות"סה

 (16,865)  (37,938)  (54,803)  *(שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה  -בניכוי 

 1,869,846  1,230,893  3,100,739  כ פרמיות שהורווחו"סה
 
 .17באור  ראו, בעיקר בביטוח כללי *(

 .'ג18באור  ראולעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה **(         
 

 

 
 לשנה שהסתימה ביום

 
 2017, בדצמבר 31 

 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

 386,055  **(230,694  616,749  פרמיות בביטוח חיים

 271,995  153,739  425,734  פרמיות בביטוח בריאות

 1,239,701  720,910  **(1,960,611  כלליפרמיות בביטוח 

 1,897,751  1,105,343  3,003,094  כ פרמיות"סה

 36,467  (29,039)  7,428  *(שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה  -בניכוי 

 1,934,218  1,076,304  3,010,522  כ פרמיות שהורווחו"סה
 

 .17באור  ראו, בעיקר בביטוח כללי *(
 .'ג18באור  ראו, לעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה**(       

 
 

 
 לשנה שהסתימה ביום

 
 2016, בדצמבר 31 

 שייר ביטוח משנה ברוטו 

 
 ח"אלפי ש

 336,584  **(219,567  556,151  פרמיות בביטוח חיים

 232,616  148,779  381,395  פרמיות בביטוח בריאות

 605,296  **(1,388,348  1,993,644  כלליפרמיות בביטוח 

 1,174,496  1,756,694  2,931,190  כ פרמיות"סה

 (6,138)  (177,754)  (183,892)  *(שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה  -בניכוי 

 1,168,358  1,578,940  2,747,298  כ פרמיות שהורווחו"סה
 
 .17באור  ראו, בעיקר בביטוח כללי *(

 .'ג18 -ו' ה17ראו  באורים , לעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה**(       
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 נטו והכנסות מימון, מהשקעות( הפסדים)רווחים - : 25באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 רווחים מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה
   

 2,404  5,940  4,209  להשקעהן "נדל
 :השקעות פיננסיות

   
 22,180  51,695  13,684  נכסי חוב סחירים 
 3,125  6,944  (7,285)  נכסי חוב שאינם סחירים 
 16,877  53,627  (888)  מניות 
 37,353  90,156  (58,324)  אחר 

 431  (650)  1,299  מזומנים ושווי מזומנים 
, רווחים מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה סך הכל

 82,370  207,712  (47,305)  נטו
מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן תלויות ( הפסדים)רווחים 
 הון ואחרים, תשואה

   
 :ן להשקעה"הכנסות מנדל

 5,616  9,323  (9,559)  ן להשקעה"שערוך נדל    
 51,866  52,057  51,800  ן להשקעה"בגין נדלהכנסות שוטפות  

 57,482  61,380  42,241  ן להשקעה"סך הכל הכנסות מנדל

למעט ריבית הפרשי הצמדה , מהשקעות פיננסיות( הפסדים)רווחים 
 :הפרשי שער ודיבידנד בגין

 (4,961)  12,694  (3,435)  (א)נכסים זמינים למכירה     
 2,190  (741)  (1,562)  (ב)נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  
 15,321  (385)  (802)  ( ג)נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים  

 12,550  11,568  (5,799)  מהשקעות פיננסיות( הפסדים)סך הכל רווחים 

דרך  הכנסות ריבית  והפרשי הצמדה מנכסים פיננסיים שאינם בשווי הוגן
 52,984  54,501  103,979  רווח והפסד

מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך ( הפסד)רווח 
 (224)  (3,722)  2,059  **(רווח והפסד ומנכסים אחרים 

 10,260  4,053  3,091  הכנסות מדיבידנד

 63,020  54,832  109,129  הפרשי שער ודיבידנד,הפרשי הצמדה, סך הכל הכנסות ריבית

 215,422  335,492  98,266  *(סך הכל רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון 

 142  -  -  סך הכל רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון בפעילות שהופסקה*( 
 
.33אור ב ראולעניין הפרשי שער בגין התחייבויות פיננסיות **(   

 
 זמינים למכירהפיננסיים נטו בגין נכסים , מהשקעות( הפסדים)רווחים  .א

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 3,323  14,128  (1,829)  רווחים  נטו מניירות ערך שמומשו

 (8,284)  (1,434)  (1,606)  ירידות ערך נטו שנזקפו לרווח והפסד
מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה ( הפסדים)רווחים  סך הכל

 (4,961)  12,694  (3,435)  מפעילויות נמשכות
סך הכל רווחים מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה מפעילות 

 30  -  -  שהופסקה
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 (המשך) נטו והכנסות מימון, מהשקעות( הפסדים)רווחים   -: 25באור 

 
 מהשקעות בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (הפסדים)רווחים  .ב

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 סך הכל הפסדים מהשקעות בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה הראשונה
  (1,562)  (741)  2,190 

 
 

 כהלוואות וחייביםמהשקעות בגין נכסים המוצגים  (הפסדים)רווחים  .ג
 
   

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 15,270  (561)  (814)  ממימוש נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים( הפסדים)רווחים 

 51  176  12  נטו שנזקפו לרווח והפסד, שינוי בהפרשות לירידות ערך
מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות ( הפסדים)רווחים  סך הכל
 15,321  (385)  (802)  וחייבים

 
 הכנסות מדמי ניהול  -: 26באור 

 
 

 :הרכב  

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 5,606  11,679  -  דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים
 20,142  21,770  22,980  דמי ניהול קבועים בגין חוזי ביטוח חיים 

 1,593  1,530  3,746  דמי ניהול בגין חוזי השקעה

 27,341  34,979  26,726  סך דמי ניהול מעמיתים וממבוטחים

 32,574  50,055  -  דמי ניהול מניהול תיקים וקרנות נאמנות

 -  3,600  -  *(כלולה דמי ניהול ממתן שירותים לחברה 

 59,915  88,634  26,726  כ הכנסות מדמי ניהול מפעילויות נמשכות"סה

 69,749  -  -  כ הכנסות דמי ניהול מפעילות מופסקת "סה

     
 .'א7 באור ראו ,לעניין הפסקת התקשרות בהסכם למתן שרותי ניהול *( 

 
  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 116 -  3 

 הכנסות מעמלות  -: 27באור 

 
 ביוםלשנה שהסתיימה 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 12,518  15,684  14,352  עמלת סוכנויות ביטוח
 194,959  231,081  282,506  בניכוי שינוי בהוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה, עמלת ביטוח משנה

 207,477  246,765  296,858  כ הכנסות מעמלות"סה
 

 .' ג 18ראה ביאור , עם מבטחי משנהלעניין השפעת עסקאות *( 
   

 הכנסות אחרות  -: 28באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 490  428  572  הכנסות מניהול צי כלי רכב תפעולי 

 -  14,947  -  ('ג37ראו באור )החזר בגין תביעה נגזרת 

 -  -  7,253  ('ב38ראו באור )הכנסות ממכירת חברה מוחזקת 

 490  15,375  7,825  כ הכנסות אחרות"סה
  

 
 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר- : 29באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 :בגין חוזי ביטוח חיים
 תביעות ששולמו ותלויות   
 219,638  251,510  241,223  נכות ואחרים, מקרי מוות   

 *(137,290  *(143,094  *(141,097  בניכוי ביטוח משנה

 
 100,126  108,416  82,348 

 102,197  131,571  137,395  פוליסות שנפדו
 10,617  15,950  14,630  פוליסות שמועדן תם

 3,705  4,947  6,876  גמלאות

 198,867  260,884  259,027  סך כל התביעות 
( למעט שינוי בתלויות)גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים 

 217,306  343,032  98,290  בשייר 

 5,562  9,858  (10,269)  בהתחייבויות בגין חוזי השקעה בשל מרכיב התשואה( קיטון)גידול 
והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים וחוזי סך כל התשלומים 

 421,735  613,774  347,048  השקעה בשייר

 :סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
 1,475,225  1,911,180  1,534,995  ברוטו    

 *(1,093,352  *(865,737  *(638,594  ביטוח משנה  

 381,873  1,045,443  896,401  בשייר 

 :סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות
 283,250  366,024  357,781  ברוטו    

 98,852  155,474  190,772  ביטוח משנה  

 184,398  210,550  167,009  בשייר 
סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 988,006  1,869,767  1,410,458  בשייר
 
 .'ג18 -ו 17ביאור  ראולעניין השפעות של עסקאות עם מבטחי משנה  *(
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 הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות  -: 30באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 :הוצאות רכישה
 300,578  327,819  323,183  עמלות רכישה    

 84,664  94,331  105,771  הוצאות רכישה אחרות  

 (26,032)  (29,955)  (12,469)  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

 359,210  392,195  416,485  כ הוצאות רכישה"סה

 56,689  78,672  82,163  עמלות שוטפות אחרות

 20,187  14,093  16,946  הוצאות שיווק אחרות

 436,086  484,960  515,594  *(הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , כ עמלות"סה

הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות  שנכללו במסגרת פעילות , עמלות*( 
 40,035  -  -  (38ראו באור )שהופסקה 

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות  -: 31באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 238,711  261,095  273,981  **(שכר עבודה ונלוות 
 40,757  42,727  47,999  פחת והפחתות

 42,580  41,881  37,890  אחזקת משרדים ותקשורת
 5,930  5,533  5,706  שיווק ופרסום

 15,554  22,779  23,667  ייעוץ משפטי ומקצועי

 61,860  80,511  63,845  אחרות

 405,392  454,526  453,088  *(כ "סה

 :בניכוי
   

 (76,454)  (82,911)  (88,570)  סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי ביטוח 

 (104,852)  (116,433)  (122,717)  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , סכומים שסווגו בסעיף עמלות

 224,086  255,182  241,801  *(כ הוצאות הנהלה וכלליות "סה

 73,172  78,273  85,208  הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך 

 45,566  -  -  (38ראו באור )הוצאות הנהלה שנכללו במסגרת פעילות שהופסקה *( 
 

   
 .21באור  ראולפרטים נוספים . הוצאות שכר עבודה ונלוות כוללות הפרשות בגין הטבות לעובדים**(   

 
 

 הוצאות אחרות  -: 32באור 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 -  18  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע    
 912  648  2,239  (למעט תוכנה)מוחשיים הפסד מירידת ערך והפחתת נכסים בלתי 

 29  114  - עלות ההכנסות מהחכרה תפעולית ואחרות

 
 2,239  780  941 
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 הוצאות מימון  -: 33באור 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 :הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין
 1,278  (6,964)  20,838  משנהריבית והפרשי שער למבטחי    

 1,674  1,617  893  התחייבויות לבנקים
 20,370  21,055  18,877  כתבי התחייבות נדחים 

 149  -  -  הלוואה מבעל עניין
 985  2,362  2,261  הלוואה מבעל שליטה

 -  -  1,881  ריבית והפחתת הוצאות הנפקה בגין אגרות חוב
 60  74  -  אחרות עמלות והוצאות מימון

 24,516  18,144  44,750  *(סך הכל הוצאות מימון 

 1,616  -  -  (38ראו באור )סך הוצאות המימון שנכללו במסגרת פעילות מופסקת *( 
  
  
 

 רווח למניה  - :34באור 
 

 רווח בסיסי למניה
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 (22,365)  (26,623)  42,671  מפעילויות נמשכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות( הפסד)רווח 
 (39,026)  -  -  נטו המיוחס לבעלי המניות הרגילות, הפסד מפעילות שהופסקה

 (61,391)  (26,623)  42,671  המיוחס לבעלי המניות הרגילות( הפסד)סך רווח 

       
 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
 2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

( הפסד)ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו לצורך חישוב רווח 
 14,162  14,162  *( 17,189  בסיסי למניה

 
 

 .'ב14באור  ורא*( 
 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 2016 2017 2018 למניה(  הפסד)רווח 

 
 ח"אלפי ש

 (1.58)  (1.88)  2.48  מפעילויות נמשכות המיוחס לבעלי המניות הרגילות( הפסד)רווח 
 (2.76)  -  -  נטו המיוחס לבעלי המניות הרגילות, הפסד מפעילות שהופסקה

 (4.33)  (1.88)  2.48  המיוחס לבעלי המניות הרגילות( הפסד)סך רווח 
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 ניהול סיכונים-  :35באור 

 
 תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים  .א

 
וביטוח  סכון ארוך טווחיחו ביטוח חיים,ביטוח כללי: הינם (החברה-להלן) איילון ביטוחתחומי הפעילות העיקריים של  

 :חושפות אותה לסיכונים הבאים איילון ביטוחפעילויות . בריאות
 
 

 .סיכונים ביטוחיים •
 .סיכוני אשראי וסיכון נזילות, פיננסיים הכוללים סיכוני שוקים סיכונ •
 .סיכונים תפעוליים  •

 
תוך עמידה בדרישות רגולטוריות ושמירה  אלה לסיכונים מבוקרת חשיפה להבטחתשוטף באופן פועלת הנהלת החברה  

לזיהוי ומיפוי , י דירקטוריון החברה והנהלתה"המוכוון ע, הסיכונים תהליך החברה רואה בניהול. על איתנותה הפיננסית
החשיפות והסיכונים בעזרת כלים כמותיים ואיכותיים  להערכת, הפיננסיאירועים העלולים להשפיע על החברה וחוסנה 

י "ניות שנקבעה עלהפעלת אסטרטגיות לניהול הסיכונים וביצוע בקרות שיבטיחו כי הסיכונים מנוהלים בהתאם למדיו
  .ובמסגרת מגבלות שהחברה הציבה לעצמה על מנת להבטיח השגת יעדיה העיסקיים ,דירקטוריון החברה והנהלתה

 
 בשיתוףהמחלקה מזהה ומעריכה את הסיכונים .תהליך ניהול הסיכונים מרוכז על ידי מחלקת ניהול סיכוניםיישום  

  .ביטוח משנה וחשבות,השקעות ,עם יחידות תומכות הכוללות את אקטואריה פעולה
 
תקנות וחוזרים של המפקח על הביטוח והגופים המוסדיים אשר , החברה עוקבת באופן שוטף אחר פרסום חוקים, בנוסף 

 .  הנהלים והתהליכים לדרישות והנחיות הרגולציה, נוגעים לניהול סיכונים ומבצעת התאמות של המדיניות
 

 :מבוססת על העקרונות הבאיםמדיניות ניהול הסיכונים בחברה 
 
 . הפיננסיים והתפעוליים, גיבוש מדיניות החברה לגבי אופן ניהול הסיכונים בקטגוריות הסיכונים הביטוחיים –

מעגלי , המגדיר את חלוקת תחומי האחריות בין נוטלי הסיכון, קיום מבנה ארגוני תומך לניהול הסיכונים בחברה –
  .הבקרה ומעגלי הפיקוח על הסיכונים

ועדת , י וועדות ההשקעה"באמצעות כלים ומדדים מקובלים שאושרו ע וכימותםתהליכים לזיהוי הסיכונים  הגדרת –
 .  חברהה ןההיגוי לניהול סיכונים ודירקטוריו

עמידה במגבלות ומתן המלצות לשיפור , דיווח תקופתי בנוגע לפרופיל הסיכונים של תיק ההשקעות והתיק הביטוחי –
 .ועדות והנהלה, דירקטוריון: ונים לגורמי הפיקוחאופן ניהול הסיכ

 
 בכך רואה החברה. השונות הסיכון בקטגוריות הסיכונים ניהול מדיניות של והטמעה לגיבושהסיכונים פועל  מנהל
 .פעילותה מתחומי ואחד אחד בכל נוגע אשר, שנתי רב, הדרגתי תהליך
 באופן הסיכונים של שקול ניהול, אלא, מזעורם או הסיכונים נטרול אינה התהליך בבסיס שעומדת המרכזית המטרה

 החברה דירקטוריון י"ע ואושרו שנקבעו הסיכון מגבלות על שמירה תוך ,הרווח או התשואה הצפויים את שימקסם
 . והנהלתה

 
 :השונים תחומיםהתהליכים והשיטות ב פירוט להלן

 
 ייםחסיכונים ביטו

 
שיטות המשמשות להערכתם ומבחני רגישות מופיע , הביטוחיים אליהם חשופה החברהפירוט לגבי סוגי הסיכונים 

 .להלן' בסעיף ה

  
 : מערך ניהול הסיכונים הביטוחיים בחברה כולל את 

 .האגפים העסקיים בשילוב עם אגף אקטואריה לצורכי תמחור המוצרים הביטוחיים: נוטלי הסיכונים .1

 .מחלקת ניהול סיכונים  והביקורת הפנימית, העסקייםבקרי סיכונים באגפים : מעגלי הבקרה .2

 .  וועדת היגוי לניהול סיכונים ודירקטוריון החברה: מעגל פיקוח .3
 

 .בקרה ודיווח על הסיכונים הביטוחיים, ניהול, כימות, תהליכי ניהול הסיכונים כוללים תהליכי זיהוי
 

 מופוו זוהו, בפעילות הביטוחית הסיכונים המהותיים הקשורים, במסגרת תהליך זיהוי הסיכונים. 
 

 החברה . לגבי ביצוע סקרי הערכה כמותיים, כחלק מתהליך כימות הסיכונים החברה מבצעת את הנחיות הרגולציה
שהותאם לחברות , חישבה את השפעת התממשותם של הסיכונים הביטוחיים על הונה בהתאם למודל סטנדרטי

 (.IQIS – Israeli Quantitative Impact Study)הביטוח בישראל 
 

  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 121 -  3 

 
 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים .א
 

 המאושרים על ידי , במסגרת תהליך ניהול הסיכונים הביטוחיים החברה פועלת בהתאם למדיניות ולנוהלי עבודה
ים העסקיים בחברה בשיתוף עם אגפי כספים ואקטואריה ומחלקת ומיושמים על ידי הגורמ, דירקטוריון החברה

הדירקטוריון דן בתמהיל התיק הביטוחי ובמגבלות חשיפה בשייר לכל ענף ביטוחי ולאחר מכן . ניהול סיכונים
תהליך ניהול הסיכונים הביטוחיים . מאשר את מדיניות ביטוח המשנה אשר מיושמת על ידי חוזי ביטוח משנה

 : פעילויות עיקריות מתמקד בשלוש
 

  החברה מצמצמת את הסיכונים , במסגרת הפעילות הביטוחית של החברה -העברת הסיכון למבטחי משנה
פיזור סיכונים בין מבטחים בעלי איתנות פיננסית גבוהה והתאמת . י רכישת ביטוח משנה"אליהם היא חשופה ע 
להפחתת  מיםתור, המחירים בשוק ביטוח המשנהתוך שקלול , הכיסויים וגובהם לענפים ולתחומים השונים 
 .הסיכונים הביטוחיים של החברה 
  האגפים העסקיים של החברה מספקים הנחיות חיתום בענפי הביטוח השונים אשר מטרתן להגביל את  –חיתום
 .הסיכונים הביטוחיים שהחברה נוטלת על עצמה 

  באמצעות, נמוכה ושכיחות גבוהה עצימות בעלי, קטסטרופה סיכוני מנהלת החברה -ניהול סיכוני קטסטרופה 
 באירועי דן החברה דירקטוריון. יחסיים ולא יחסיים חוזים במסגרת משנה למבטחי הסיכון רוב העברת 

   .משנה למבטחי הסיכון העברת מדיניות את אשרמ  ,וכן רעידת אדמה ומלחמה –כמו  קטסטרופה 
 

 מתמקדות בבקרה של תהליכי החיתום  היחידות העסקיות: בקרה תהליך בקרת הסיכונים מתחלק לשלושה מעגלי
אגף אקטואריה מתמקד בניתוח , ותשלום התביעות ובכך תורמות להפחתת הסיכון ברמת הפוליסה הבודדת

רווחיות וביצוע מחקר סטטיסטי של ענפים ביטוחיים מסוימים על מנת לבחון את התאמת חוזי ביטוח המשנה 
, ניהול סיכונים מתמקדת בבחינת אפקטיביות האסטרטגיה להעברת הסיכון הביטוחי מחלקת, לניסיון החברה 

ולבסוף מחלקת הביקורת הפנימית מתמקדת בבדיקת קיומם התקין של תהליכי הבקרה המחויבים על פי נהלי 
 .החברה

 
, מאגף אקטואריהבמסגרת תהליך הדיווח על הסיכונים מועברים דיווחים למנהל הסיכונים ממחלקת ביטוח המשנה  ו 

 .  ל ולדירקטוריון החברה"אשר מרכז אותם ומדווח עליהם למנכ
 

 (אשראי ונזילות שוקסיכוני ) ם פיננסייםסיכוני
  

 -ו' ד',  שיטות להערכתם ומבחני רגישות מופיע בסעיפים ג, פירוט לגבי סוגי הסיכונים הפיננסיים אליהם חשופה החברה

 .להלן' ו

 :את כולל הפיננסיים הסיכונים ניהול מערך

  .לא סחירומנהל מערך אשראי , מנהלי ההשקעות, וועדת אשראי, וועדות ההשקעה - הסיכונים  נוטלי .1

 . והביקורת הפנימית סיכונים מחלקת ניהול, כספיםבאגף  מערך אמצעי ,באגף כספים מערך עורפי - בקרה מעגלי .2

 . ניהול סיכונים ודירקטוריון החברהל ת היגויוועד – פיקוח מעגלי .3
  

 בקרה ודיווח על הסיכונים הפיננסיים, ניהול, כימות, תהליכי ניהול הסיכונים כוללים תהליכי זיהוי. 
 

  תהליך זיהוי הסיכונים הפיננסיים מבוצע תקופתית וכולל עדכון מפת גורמי הסיכון אליהם חשופים נכסי
 .בהתאם לאפיק השקעה או סוג נכס חדש המצטרף לתיק השקעותמתבצע עדכון , באופן שוטף. החברה

 
 תהליך כימות הסיכונים הפיננסיים כולל את הפעולות הבאות: 

 
לצורך  מדדי סיכוןבאמצעותה מחושבים , שוק סיכוני בתוכנה לכימות מחלקת ניהול סיכונים משתמשת

 בגורמי שינוייםמתייחסים להשפעת  אשר, קיצון ומבחני תרחישיםאומדן סיכוני שוק ומבצעת באופן שוטף 
מחלקת ניהול סיכונים מדווחת .ושל כספי העמיתים בביטוח, החברה של ההשקעות תיקי על שוקה סיכון

 .ועדות השקעה ולדירקטוריון החברהובאופן שוטף על המדדים ותוצאות התרחישים ל
 

הנכסים אל מול ההתחייבויות בכספי הנוסטרו ואת  ביצועי את תקופה מדי בוחנת הסיכונים ניהול מחלקת
 של ניתוח כוללת( סיכון מולתשואה ) הביצועים בחינת. ביצועי הנכסים אל מול תיקי סמן בכספי עמיתים

 הצפויים והתשלומים התקבולים עיתוי של התאמה בדיקת, ריבית לסיכון וההתחייבויות הנכסים חשיפות
 .החברה הון על הפיננסים סיכוניםה של הפוטנציאלית ההשפעה וחישוב

 
בגין כל  -פיזור ואיכות האשראי  -מחלקת ניהול הסיכונים מיישמת מדדי סיכון לצורך אומדן סיכוני האשראי 

ואומדן סיכון נזילות בגין נכסים בתיקי ( לרבות נכסי חוב לא סחירים ומבטחי משנה)החשיפות לצד נגדי 
נשמרת רמה מינימאלית של שיעור נכסים סחירים ונזילים על פי  בכספי הנוסטרו.ההשקעות של העמיתים

  . הקבוע בתקנות
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים .א

 
 (המשך)  (אשראי ונזילות שוקסיכוני ) ם פיננסייםסיכוני

 
 (המשך) .3

 
תהליכי ניהול הסיכונים הפיננסיים מתבססים על קביעת הקצאת נכסים אסטרטגית בכל תיק השקעות פעם 

קיום דיון , התאמת תיקי סמן לכל אפיק השקעה, קביעת טווחי השקעה טקטיים לכל אפיק השקעה, בשנה
יים במהלך ניהול הסיכונים הפיננס. המוסדי הגוף בועדת השקעות ואישור הקצאת הנכסים בדירקטוריון

לווים גדולים , סקטוריאליים, לפי פרמטרים גיאוגרפיים מתמקד בפיזור החשיפות בתיק ההשקעות, השנה
 .  לווים גדולים וריבית, שערי חליפין: תוך שמירה על מגבלות המתייחסות לגורמי סיכון כמו, ומטבע

 
 הבאות הפעולות את כולל הבקרה תהליך: 

 
עמידה במגבלות שנקבעו בוועדות השקעה ובתקנות ה אתמידי יום  מנטר כספיםאמצעי באגף המערך ה

 על ההשקעות מנהלי בפני מתריעה האמצעי המערך מנהלת. בחברה תיקי ההשקעות המנוהליםההשקעה לגבי 
 .ההשקעה לועדות דיווח ויוצרת חריגות

 
 בתיקי הנכסים נתוני של והזמינות האמינות, השלמות לגבי שוטפות בקרות עורך כספים באגף העורפי המערך

 .בחברה המנוהלים ההשקעות
 

 .לתקופה מתקופה השינויים את ומנתחת הסיכון מדדי את תקופתי באופן מנטרת סיכונים ניהול מחלקת
 

 אשר מרכז , למנהל הסיכונים כספיםמאגף  במסגרת תהליך הדיווח על הסיכונים הפיננסים מועברים דיווחים
 .   ל ולדירקטוריון החברה"נכלמ, אותם ומדווח לוועדות השקעה

 
  :תפעוליים סיכונים 

 
 :את כולל בחברה התפעוליים הסיכונים ניהול מערך 
 

 .מנהלי האגפים ועובדי החברה - הסיכון נוטלי .1

 .הפנימית והביקורת SOX-מחלקת ה, קצין הציות, סיכוניםמחלקת ניהול , באגפים םבקרי - בקרה מעגלי    .2
 . ניהול סיכונים ודירקטוריון החברהל ת היגויוועד – פיקוח מעגלי .3

 
 :החברה מקדמת את תחום ניהול הסיכונים התפעוליים באמצעות יישום שיטות העבודה הבאות 

 
 סיכוני אבטחת , סיכוני מעילות והונאות: ביצוע סקרי סיכונים לצורך זיהוי הסיכונים התפעוליים בנושאים הבאים

וסיכונים תפעוליים נוספים בעיקר במסגרת הסיכונים הקשורים לדיווח הכספי , דעסיכוני טכנולוגיות מי, מידע
 .כמו כן זוהו תרחישי נזק כתוצאה מאירועי אסון(. SOX 404)ולגילוי נאות 

 
 ביצוע הערכה שוטפת של הסיכונים התפעוליים בתחומים הבאים: 

 
של הפסקת תהליכי עבודה כתוצאה מאירוע אסון לצורך דירוג התהליכים  ניתוח ההשלכות העיסקיות –

 (.DRP)והמערכות הקריטיים בתכנית ההתאוששות מאסון 

ניתוח ודירוג של סיכוני אבטחת מידע המאיימים על נכסי הליבה של החברה על מנת לקבוע את האופי וסדר  –
לניטור מידע שנכנס ויוצא , יעה במידע רגישהעדיפות של יישום הכלים הטכנולוגיים המשמשים למניעת פג

 .ולאיתור ניסיונות חדירה עוינים

הערכה של סיכוני טכנולוגיות מידע באמצעות שאלונים המבוססים על פרמטרים איכותיים וכמותיים  –
 . וסיכוני טכנולוגיות מידע כלליים, סיכוני ניהול פרויקטים, סיכוני מערכות הליבה: בתחומים הבאים

 
  הסיכונים התפעוליים מתחיל ביצירת תרבות אירגונית בקרב עובדי החברה הכוללת הבאת הנושאים ניהול

הטמעת קוד אתי ונהלים אחרים הקשורים , ארגונית-ותקשורת פנים, ימי עיון, למודעות באמצעות סדנאות
יכונים התפעוליים ניהול הס. בהתנהגות במקום העבודה וכן מימושה של תכנית ציות ואכיפה פנימית בכל הארגון

 :ממשיך בביצוע פעולות ספציפיות בתחומים הבאים
 

עדכון של תכנית ההתאוששות מאסון בעקבות ביצוע תרגולי אמת להתאוששות מערכי המחשב  -אירוע אסון  –
 .וכתוצאה מרענון דרישות רגולטוריות ומשינוי בתהליכי עבודה, והשירות

הדמיית לקוח סמוי וניסיונות חדירה לצורך בחינת נקודות , הטמעת כלים לניטור -סיכוני אבטחת מידע  –
 .תורפה וטיפול מיידי בסגירתן

 .חיזוק ושיפור בקרות למניעה ולאיתור מוקדם –סיכוני מעילות והונאות  –
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים .א

 
 (המשך) תפעוליים סיכונים

 
  ניהול הסיכונים התפעוליים מתחיל ביצירת תרבות אירגונית בקרב עובדי החברה הכוללת הבאת הנושאים

הטמעת קוד אתי ונהלים אחרים הקשורים , ארגונית-ותקשורת פנים, ימי עיון, למודעות באמצעות סדנאות
הול הסיכונים התפעוליים ני. בהתנהגות במקום העבודה וכן מימושה של תכנית ציות ואכיפה פנימית בכל הארגון

 :ממשיך בביצוע פעולות ספציפיות בתחומים הבאים
 

עדכון של תכנית ההתאוששות מאסון בעקבות ביצוע תרגולי אמת להתאוששות מערכי המחשב  -אירוע אסון  –
 .וכתוצאה מרענון דרישות רגולטוריות ומשינוי בתהליכי עבודה, והשירות

הדמיית לקוח סמוי וניסיונות חדירה לצורך בחינת נקודות , יטורהטמעת כלים לנ -סיכוני אבטחת מידע  –
 .תורפה וטיפול מיידי בסגירתן

 .חיזוק ושיפור בקרות למניעה ולאיתור מוקדם –סיכוני מעילות והונאות  –
 

 תהליך הבקרה של הסיכונים התפעוליים כולל את הפעולות הבאות: 
 

 .את הסיכונים התפעולייםשיפור תמידי של הבקרות התפעוליות במטרה להפחית  –

 .ובחינת האפקטיביות שלהן באופן שוטף SOX-הבקרות  תיעוד –

 .ביסוס תכנית העבודה הרב שנתית של מערך הביקורת הפנימית על סקרי הסיכונים התפעוליים –
 
  דרישות חוקיות .ב

 
  הוראות לעניין "  - 5שער  1חלק , 10פרק , המאוחד החוזר מאגד 2013 אפריל מחודש החל– סיכונים ניהול מערך

 .דרישות החוקיות ממערך ניהול הסיכונים בחברת ביטוחכל האת " ניהול סיכונים בגוף מוסדי
   

 :במסגרת העמידה בהוראות החוזר המאוחד
 

הפעילות   תחומי של ובהתחייבויות בנכסים הגלומים המהותיים הסיכונים מפת את שנה מדי תמעדכנ החברה –
 .משמעותיות ועסקאות חדשים במוצרים סיכונים מזהים שוטף ובאופן, (כללי,בריאות  ,חיים ביטוח) השונים

 
מחלקת ניהול סיכונים מכמתת את החשיפה ומעריכה באופן שוטף את השפעתם של התממשות הסיכונים  –

 :המהותיים
 

 הנכסים מול ההתחייבויות סיכוני השוק והאשראי על ההון הפנוי של החברה במסגרת ניהול. 
 טחים והעמיתים בתיקי ביטוח החיים האשראי והנזילות המושתים על המבו, סיכוני השוק

  .תלויי התשואה

  2הסיכונים הביטוחיים על פי תוצאות המודל הסטנדרטי בנדבך הראשון של סולבנסי. 
 הסיכונים התפעוליים על פי שאלוני הערכה ייעודיים. 

 
הכוללים תיאור  חברהב הגופים של ןולדירקטוריו להנהלות תקופתייםמגיש דיווחים מנהל הסיכונים הראשי  –

תיאור אופן ניהול הסיכונים בפועל אל מול מדיניות ניהול הסיכונים , איכותי וכמותי של הסיכונים המהותיים
ירוט המלצות לשיפור ניהול הבקרה והמעקב ופ, לרבות התייחסות לאמצעי המדידה, שאושרה בדירקטוריון

 .הסיכונים והבקרה עליהם
  

 "Solvency II" –  2017ביולי  1 -משטר ההון החדש המבוסס על הדירקטיבה האירופאית נכנס לתוקפו ב .
אשר אמון על שילוב הוראות המפקח על הביטוח בדבר יישום המשטר החדש הן  צוות מפתח בחברה  פועל 

  .תהליכי הדיווח הסופיבתהליכי קבלת ההחלטות והן ב
 

ה מתכונת הגילוי לציבור ולוח זמנים לדיווח של מצב ההון של החברה על פי משטר ההון פורסמ 2017 נובמבר בחודש
החברה נערכת לביצוע דיווח על פי המתכונת (. אתר אינטרנט ודוחות כספיים)החדש באמצעי הדיווח השונים 

 .החדשה
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 (המשך)  דרישות חוקיות .ב

 
  תקרות חשיפה , אשר עוסקת בקביעת מדיניות חשיפה לסיכונים –לחוק הדירקטוריון וועדותיו ( 6)8תקנה

 .ואישור כלי מדידה ובקרת סיכונים

 

  הערכתם והבקרה , אשר עוסק בניהול סיכוני אשראי –" י גופים מוסדיים"העמדת אשראי לא סחיר ע"חוזר
 .עליהם

 
 סיכוני , ניהול המשכיות עיסקית בעקבות אירוע אסון: חוזרים המטפלים בסוגי סיכונים תפעוליים ספציפיים

וסיכוני ( סוקס)סיכוני דיווח כספי וגילוי נאות , סיכוני טכנולוגיות מידע, סיכוני מעילות והונאות, אבטחת מידע
 .ציות

 
 

 סיכוני שוק .ג
 

התחייבויות פיננסיות או , סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים 
סיכונים הנובעים  ,בין היתר, שוק כולליםהסיכוני . התחייבויות ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים במחירי שוק

חשוב לציין את העובדה כי תיק , בנוסף .ן ובמטבע חוץבמדד מחירים לצרכ, בשערי מניות, משינויים בשערי הריבית
יטיים של מדינת ישראל אשר נובע בעיקר מגורמים פול סיסטמתיההשקעות מרוכז בישראל ולכן חשוף לסיכון 

 .המאפיינים את האזורוביטחוניים 
 
 :אשר משפיעים על תוצאותיה העיסקיות של החברה הם, סיכוני השוק העיקריים 
 

 אלה משפיעים באופן ישיר על שווי נכסי  שינויים. הריביתתיק הנכסים חשוף לשינויים בעקומי  :סיכון ריבית
 .להלן 2'גמבחני רגישות לגורם סיכון זה בסעיף   ראו. החוב הסחירים

  כדוגמת ) סיכון של ירידות חדות בשווקי המניות בארץ ובעולם עלול לפגוע בשווי מכשירים הוניים :מניותסיכון
 .להלן 2'גמבחני רגישות לגורם סיכון זה בסעיף   ראו. בתיק הנכסים( קרנות נאמנות, קרנות השקעה, מניות

 שינוי בשער חליפין של מטבעות זרים מול השקל עלול לגרום לשינוי בשווי הנכסים הצמודים  :סיכון מטבע
 .ןלהל 2'גמבחני רגישות לגורם סיכון זה בסעיף   ראו. למטבע חוץ

 אי התאמה בין נכסים . וההתחייבויות סיכון של שינויים בבסיס ההצמדה של הנכסים :סיכון בסיס
ישפיע על  לצרכן המחירים מדד של ברמתו הצמדהלהתחייבויות בבסיסי הצמדה עלול להביא למצב ששינוי 

 .הנכסים ועל ההתחייבויות בצורה שונה

 ישירות )ן בהם משקיעה החברה "עלול לפגוע בערכם של נכסי נדלן "סיכון של ירידה במחירי הנדל :ן"סיכון נדל
 (.או דרך קרנות השקעה

 
  תשואה יתלוי חוזים .1 

 
התחייבויות תלויות תשואה הינן התחייבויות בגין חוזים בהם תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים 

 :כמפורט להלןבניכוי דמי ניהול , בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של החברה
 

  וכן דמי ניהול משתנים בשיעור  0.6%דמי ניהול קבועים בשיעור של  2004לגבי פוליסות שהונפקו עד שנת 
 . מהתשואה הריאלית לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים 15%של  
  דמי ניהול קבועים -ואילך  2004בפוליסות שהונפקו משנת. 
 

, אלו לא קיימת לחברות הביטוח חשיפה ישירה בגין שינויים בריביתלגבי הנכסים וההתחייבויות בגין מוצרים 
השפעת התוצאות הכספיות על רווחי חברת הביטוח . המחירים לצרכן בשווי ההוגן של ההשקעות או במדד

 :משני גורמים עיקרייםמצטמצמת לחשיפה הנגזרת 
 
  2004עד  ליסות שהוצאופוב תשואה הנזקפת למבוטחיםהמושפעים מתנודתיות הדמי הניהול משתנים. 

   התשואה ותתלוי פוליסותכלל ה עבורנגזרים דמי הניהול הקבועים  והכולל ממנהצבירה היקף. 
 

 
בסעיפים הבאים אינם כוללים  ותמבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות המפורט, לאור האמור

 . חוזים תלויי תשואה
 

ההשקעות במסגרת חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות שהונפקו עד שנת בתשואה הריאלית על  1%כל שינוי של 
משפיע על דמי הניהול בסך של , ח"מיליארד ש 1.6-כ 2018, בדצמבר 31שהיקף ההתחייבויות בגינם ליום , 2004

כאשר (. ח"ש מיליון 1הניהול בסך  דמי על משפיעח "ש מיליארד 1.7-כ 2017בדצמבר  31ליום )ח "ליון שימ 1-כ
התשואה בחוזים אלה הינה שלילית החברה לא גובה דמי ניהול משתנים ולא תוכל לגבות אותם כל עוד לא תושג 

 .תשואה חיובית שתכסה את התשואה השלילית שנצברה
 .ואילך איננה מהותית 2004על פוליסות שהופקו משנת  הריאלית בתשואה 1% שלהשפעת שינוי 

  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 124 -  3 

 
 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכוני שוק .ג

 
 מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק .2

 
. הכולל( ההפסד)הרווח לתקופה ועל ( הפסד)להלן ניתוח רגישות ביחס להשפעת השינוי במשתנים אלה על הרווח 

 ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי, ניתוח הרגישות הינו ביחס לנכסים הפיננסיים
. ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים קבועים, ההשקעה בגין משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח

 .השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו, למשל, כך
 

הונח שהשינויים האמורים , כמו כן. כאמור את השפעתם של חוזים תלויי תשואה ,ניתוח הרגישות אינו כולל
, ם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים המוצגים בעלות מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכךאינ

מביאים לידי ביטוי , מבחני הרגישות. לא נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך, בניתוח הרגישות להלן
 .השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות

 
כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס לשינויים שמתוארים להלן , ליניאריות יצוין גם כי הרגישויות אינן 

 .אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם שינויים
 

 2018, בדצמבר 31ליום 

   
 ח"שיעור השינוי בשע שיעור השינוי במדד  השקעות במכשירים 

 
 של מטבע חוץ  המחירים לצרכן (2)הוניים  (1)שיעורי הריבית 

 
1%+ 1%- 10%+ 10%- 1%+ 1%- 10%+ 10%- 

 5,229  (5,229)  15,580  (15,580)  (867)  867  (86,952)  22,143  (הפסד)רווח 

 (13,088)  13,088  3,734  (3,734)  (15,908)  15,908  (26,635)  (34,926)  כולל( הפסד)רווח 
 

 

 2017, בדצמבר 31ליום 

   
 ח"שיעור השינוי בשע שיעור השינוי במדד  השקעות במכשירים 

 
 של מטבע חוץ  המחירים לצרכן (2)הוניים  (1)שיעורי הריבית 

 
1%+ 1%- 10%+ 10%- 1%+ 1%- 10%+ 10%- 

 5,810  (5,810)  14,818  (14,818)  -  -  (62,368)  18,689  ( הפסד)רווח 

 (4,244)  4,244  3,335  (3,335)  (6,932)  6,932  3,953  (42,639)  כולל ( הפסד)רווח 
 
 

. ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים בריבית משתנה (1)

ביחס למכשירים בריבית קבועה החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים עם ריבית משתנה 
 . החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי

על כן במבחני הרגישות לא נלקחו בחשבון מתוך הנכסים בעלי סיכון ריבית . בספרים הערך על מבוססים רגישותה ניתוחי
התחייבות בגין , נכסי ביטוח משנה, מזומנים ושווי מזומנים, המסווגים כהלוואות חייבים, נכסי חוב שאינם סחירים, ישיר

 הרגישות ניתוח הופעל עליהם הנכסים. ות ויתרות מבטחי משנההתחייבויות פיננסיות ופקדונ, חוזי ביטוח וחוזי השקעה
 . סך הנכסים עבור חוזים שאינם תלויי תשואה מתוך( 42.0%בשנה קודמת )  41.7% מהווים

 
למעט ההתחייבויות להשלמה לגמלא ), בביטוחי חיים ובריאות ביטוחיותהרגישות אינו כולל השפעה על התחייבויות  ניתוח

ואינו משתנה  התעריפיתבהן שיעור ההיוון נגזר בדרך כלל מהריבית , ((4)'ה(1)'ה35באור  ורא) LAT -וה( 'א18באור  ורא)
 .בהכרח בהתאם לשינויים בריבית השוק

הכלולה בניתוח הרגישות  ביטוחיותבשיעור הריבית על הרווח והרווח הכולל בגין התחייבויות  1%של ירידה של  ההשפעה
 (. 2017בדצמבר  31ח ליום "ש אלפי 62,364 -כ) מס אחרי, ח"שאלפי  87,333-כ של הפסדמוערכת ב

 יתרת 2017כמו גם בשנת  2018 בשנת, לאיפוסה עד( (LATמתייחסת לביטול ההפרשה בגין נאותות העתודות  הריבית עליית
 . החברה תוצאות על השפעה אין ולכן מאופסת ההפרשה
רכב רכוש ודירות בעקבות , אובדן רכוש, בענפי צד שלישי הביטוחיותהחברה מהוונת את ההתחייבויות , כללי בביטוח

תביא לגידול בהתחייבויות אלה  1% -השפעתה של ירידה בריבית ב. 2015בדצמבר  31החל מיום , המעבר לנוהג המיטבי
בדצמבר  31ח ליום "ש אלפי 20,757 -כ)  2018מס בשנת אחרי , ח"אלפי ש 23,586-ולהקטנת הרווח והרווח הכולל בסך של כ

, ח"ש אלפי 19,293 -כ)אחרי מס , ח"ש אלפי 21,812-כ של בסך הכולל והרווח הרווח את תגדיל 1% -ב ריבית עליית(. 2017
 (.2017בדצמבר  31ליום 

 
 .תזריםלחברה אין מידע ביחס ל, או שלחילופין, השקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע (2)

 
 31ליום )ח "ש מליון 84-בכבשער החליפין של מטבע חוץ כולל השפעה על פריטים לא כספיים שערכם במאזן מסתכם  השינוי ( 3)

 (.ח"ש מליון 19 -כ – 2017, בדצמבר
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 סיכון ריבית ישיר .3

 
הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות סיכון ריבית ישיר הינו 

מבליטה את " ישיר"תוספת המילה . סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית במזומן. הפיננסית
כדוגמת השפעת שינוי , העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים אחרים אבל לא באופן ישיר

 .ריבית על שערי המניותה
 

 :ביתילהלן יוצג פירוט הנכסים וההתחייבויות לפי החשיפה לסיכוני ר
 
 2018, בדצמבר 31 

 
 שאינו תלוי 

  
 

 סך הכל תלוי תשואה תשואה

 
 ח"אלפי ש

 : נכסים עם סיכון ריבית ישיר
   

 4,498,987  1,896,538  2,602,449  נכסי חוב סחירים 

 :סחיריםנכסי חוב שאינם  
   

 208,916  -  208,916  ח מיועדות"אג

 495,109  134,276  360,833  אחר

 516,849  178,571  338,278  מזומנים ושווי מזומנים 

 2,695,392  -  2,695,392  נכסי ביטוח משנה 

 8,415,253  2,209,385  6,205,868  סך הכל הנכסים עם סיכון ריבית ישיר

 4,169,376  1,757,872  2,411,504  *(ריבית ישיר  נכסים ללא סיכון

 12,584,629  3,967,257  8,617,372  סך הכל הנכסים

 :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
   

 560,130  12,912  547,218  התחייבויות פיננסיות 

 9,817,460  3,894,148  5,923,312  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 837,057  -  837,057  פקדונות מבטחי משנה    

 11,214,647  3,907,060  7,307,587  סך הכל ההתחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

 713,077  25,234  687,843  *(התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר 

 11,927,724  3,932,294  7,995,430  סך הכל ההון העצמי וההתחייבויות

 656,905  34,963  621,942  הנכסים בניכוי ההתחייבויות סך הכל
 

 רכוש, אחרות פיננסיות השקעות, מניות כוללים, ישיר ריבית סיכון להם שאין והתחייבויות נכסים *(
 נכסים של מאזניות קבוצות וכן מוחשיים בלתי נכסים, נדחות רכישה הוצאות, להשקעהן "נדל, קבוע

( חייבים ויתרות חובה ונכסי מסים שוטפים, שוטפות של חברות ביטוח יתרות, לגביהפרמיות ) פיננסיים
 .שמשך החיים הממוצע שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית בגינם נמוך יחסית
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 (המשך) ניהול סיכונים-  :35באור 

 
 (המשך) סיכוני שוק .ג

 
 (המשך) סיכון ריבית ישיר .3
 

 2017, בדצמבר 31 

 
 שאינו תלוי 

  
 

 סך הכל תלוי תשואה תשואה

 
 ח"אלפי ש

 : נכסים עם סיכון ריבית ישיר
 4,090,323  1,554,089  2,536,234  נכסי חוב סחירים    

 :נכסי חוב שאינם סחירים 
 204,367  -  204,367  ח מיועדות"אג   

 445,974  141,438  304,536  אחר

 614,453  170,493  443,960  ושווי מזומניםמזומנים  

 2,449,152  -  2,449,152  נכסי ביטוח משנה 

 7,804,269  1,866,020  5,938,249  סך הכל הנכסים עם סיכון ריבית ישיר

 3,696,173  1,532,533  **( 2,163,640  *(נכסים ללא סיכון ריבית ישיר 

 20,368  -  20,368  נכסים המוחזקים למכירה

 11,520,810  3,398,553  8,122,257  סך הכל הנכסים

 :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר
 539,805  592  539,213  התחייבויות פיננסיות    

 8,933,256  **( 3,347,056  **( 5,586,200  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

 849,177  -  849,177  פקדונות מבטחי משנה    

 10,322,238  3,347,648  6,974,590  סך הכל ההתחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

 633,436  27,438  **( 605,998  *(התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר 

 21,016  -  21,016  התחייבויות המוחזקות למכירה

 10,976,690  3,375,086  7,601,604  סך הכל התחייבויות

 544,120  23,467  520,653  הנכסים בניכוי ההתחייבויות סך הכל
 
 

 רכוש, אחרות פיננסיות השקעות, מניות כוללים, ישיר ריבית סיכון להם שאין והתחייבויות נכסים *(
 נכסים של מאזניות קבוצות וכן מוחשיים בלתי נכסים, נדחות רכישה הוצאות, להשקעהן "נדל, קבוע

( חייבים ויתרות חובה ונכסי מסים שוטפים, שוטפות של חברות ביטוח יתרות, לגביהפרמיות ) פיננסיים
 .שמשך החיים הממוצע שלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית בגינם נמוך יחסית

 
 שסווג מחד *(*
 

  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 127 -  3 

 
 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכוני שוק .ג

 
 (המשך) סיכון ריבית ישיר.         3

 
 : הערות

 
של תיק ביטוח החיים הינו בגין פוליסות מבטיחות תשואה המגובות  חלקו -בביטוח חיים לא משתתף ברווחים 

לפיכך קיים . ישראל לכל אורך תקופת הפוליסהממשלת המונפקות על ידי ( ץ"ח)בעיקרן באגרות חוב מיועדות 
 31ליום . לחברה כיסוי פיננסי חופף על עיקר ההתחייבויות מבחינת ריבית והצמדה למשך חיי הפוליסות

מכלל ההתחייבויות ( 77% -כ 2017, בדצמבר 31 ליום) 76%-המיועדות ככיסו אגרות החוב  2018, בדצמבר
 . והביטוחיות בביטוח חיים בתוכניות אל

 
אגרות בגין יתר השקעות החברה במסגרת עסקי ביטוח חיים קיימת חשיפה לשערי ריבית שישררו בעת מיחזור 

  .אשר משך החיים שלהן נמוך מאורך החיים הממוצע של ההתחייבויות הביטוחיות החוב
מבוסס חישוב , כושר עבודה-בביטוח סיעודי ובביטוח אי, בגין מוצרים אלה וכן בגין תביעות מתמשכות בתשלום

 .ההתחייבות הביטוחית על שיעור הריבית התעריפית שבפוליסה
 
 

ובביטוח , להלן( 1)'סעיף ה ראו, לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חייםלעניין ריבית ההיוון המשמשת 
   .להלן( 2)'סעיף ה ראוכללי 

 
 בסיסי הצמדה לפיפרוט הנכסים וההתחייבויות  .4 

 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
  

 התחייבויות פריטים  במטבע

  
 בגין חוזים לא חוץ או ח"בש

 
 תלויי פיננסים בהצמדה צמוד ח"בש

 
 

 כ"סה תשואה ואחרים *(אליו  למדד לא צמוד

 
 ח"אלפי ש

 142,855  -  142,855  -  -  -  נכסים בלתי מוחשים

 34,233  -  34,233  -  -  -  נכסי מיסים נדחים

 385,281  448  384,833  -  -  -  הוצאות רכישה נדחות

 195,876  -  195,876  -  -  -  רכוש קבוע
ן להשקעה עבור חוזים תלויי "נדל

 תשואה
    

 64,332  64,332 

 680,258  -  680,258  -  -  -  ן להשקעה אחר"נדל

 2,695,392  -  -  -  2,284,619  410,773  נכסי ביטוח משנה

 46,644  -  -  -  46,644  -  נכסי מיסים שוטפים

 178,484  2,284  29,399  47,278  38,853  60,670  חייבים ויתרות חובה

 452,965  52,333  -  9,146  214,204  177,282  פרמיות לגבייה
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 

 3,669,289  3,669,289  -  -  -  -  תשואה

 :השקעות פיננסיות אחרות
 2,602,449  -  -  206,530  1,812,869  583,050  נכסי חוב סחירים      

 569,749  -  -  25,000  411,110  133,639  נכסי חוב שאינם סחירים

 27,283  -  27,283  -  -  -  מניות

 201,287  -  201,287  -  -  -  אחרות

 7,070,057  3,669,289  228,570  231,530  2,223,979  716,689  כ השקעות פיננסיות"סה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים 

 178,571  178,571  -  -  -  -  תלויי תשואה

 338,278  -  -  40,374  -  297,904  מזומנים ושווי מזומנים  אחרים

 3,967,257  1,817,427  328,328  4,808,299  1,663,318  סך הכל הנכסים
 

12,584,629 
 

נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה  חברת הביטוח המאוחדתעיקר הביטוחים שמבצעת  *( 
 .לדולר ן היא נובעת בעיקרה מחשיפהבמקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפי. מהותית

  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 128 -  3 

 
 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכוני שוק .ג

 
 (המשך) בסיסי הצמדה לפיפרוט הנכסים וההתחייבויות  .4 

 

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

 
  

 התחייבויות פריטים  במטבע

  
 בגין חוזים לא חוץ או ח"בש

 
 תלויי פיננסים בהצמדה צמוד ח"בש

 
 

 כ"סה תשואה ואחרים *(אליו  למדד לא צמוד

 
 ח"אלפי ש

 101,699  -  101,699  -  -  -  נכסים בלתי מוחשים

 29,724  -  **( 29,724  -  -  -  נכסי מיסים נדחים

 372,811  834  371,977  -  -  -  הוצאות רכישה נדחות

 193,876  -  193,876  -  -  -  רכוש קבוע
ן להשקעה עבור חוזים "נדל

 60,838  60,838  -  -  -  -  תשואהתלויי 

 588,978  -  588,978  -  -  -  ן להשקעה אחר"נדל

 2,449,152  -  -  -  2,040,369  408,783  נכסי ביטוח משנה

 70,067  -  -  -  70,067  -  נכסי מיסים שוטפים

 167,400  3,987  25,029  25,872  60,297  52,215  חייבים ויתרות חובה

 446,074  41,624  -  12,402  206,799  185,249  פרמיות לגבייה
השקעות פיננסיות עבור 

 חוזים
 3,120,777  3,120,777  -  -  -  -  תלויי תשואה  

 :השקעות פיננסיות אחרות
 2,536,234  -  -  147,934  1,787,136  601,164  נכסי חוב סחירים      

 508,903  -  -  23,540  359,950  125,413  נכסי חוב שאינם סחירים

 12,135  -  12,135  -  -  -  מניות

 94,692  -  94,692  -  -  -  אחרות

 6,272,741  3,120,777  106,827  171,474  2,147,086  726,577  כ השקעות פיננסיות"סה
מזומנים ושווי מזומנים 

 עבור
 170,493  170,493  -  -  -  -  חוזים תלויי תשואה  

מזומנים ושווי מזומנים  
 443,960  -  -  16,843  -  427,117  אחרים

 20,368  -  17,852  -  -  2,516  נכסים המוחזקים למכירה

 11,520,810  3,398,553  1,568,591  226,591  4,524,618  1,802,457  סך הכל הנכסים
 
 

נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה  הביטוח המאוחדתחברת עיקר הביטוחים שמבצעת  *( 
 .במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר. מהותית

   
 .סווג מחדש **(   
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכוני שוק .ג

 
 (המשך) בסיסי הצמדה לפיפרוט הנכסים וההתחייבויות  .4 

 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
  

 התחייבויות פריטים  במטבע

   
 בגין חוזים לא חוץ או

 
 תלויי פיננסים בהצמדה ח"בש ח"בש

 
 

 כ"סה תשואה ואחרים *(אליו  צמוד למדד לא צמוד

 
 ח"אלפי ש

 656,905  -  656,905  -  -  -  סך הכל ההון 

 התחייבויות 
התחייבויות בגין חוזי       

ביטוח וחוזי השקעה 
 5,923,312  -  -  -  5,039,649  883,663  שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי 

ביטוח וחוזי השקעה תלויי 
 3,894,148  3,894,148  -  -  -  -  תשואה

 401,072  -  -  -  191,072  210,000  כתבי התחייבות נדחים

 68,535  -  -  -  -  68,535  אגרות חוב

 51,704  -  51,704  -  -  -  התחייבויות מסים נדחים 
התחייבות בשל הטבות 

 47,129  16,419  -  -  526  30,184  נטו, לעובדים

 614,244  8,815  130,047  152,692  13,045  309,645  זכאים ויתרות זכות

 837,057  -  -  98,703  9,001  729,353  פקדונות מבטחי משנה

 90,523  12,912  -  -  2,255  75,356  התחייבויות פיננסיות 

 11,927,724  3,932,294  181,751  251,395  5,255,548  2,306,736  סך הכל ההתחייבויות 
סך הכל ההון 
 12,584,629  3,932,294  838,656  251,395  5,255,548  2,306,736  וההתחייבויות

 -  34,963  978,771  76,933  (447,249)  (643,418)  סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס 
באמצעות  מכשירים 
 (268)  -  13,178  (13,446)  -  -  נגזרים במונחי דלתא

 (268)  34,963  991,949  63,487  (447,249)  (643,418)  סך הכל חשיפה מאזנית

        
נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה  חברת הביטוח המאוחדתעיקר הביטוחים שמבצעת  *( 

 .במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר ולאירו. מהותית
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכוני שוק .ג

 
 (המשך) בסיסי הצמדה לפיפרוט הנכסים וההתחייבויות  .4 

 

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

 
  

 התחייבויות פריטים  במטבע

   
 בגין חוזים לא חוץ או

 
 תלויי פיננסים בהצמדה ח"בש ח"בש

 
 

 כ"סה תשואה ואחרים *(אליו  צמוד למדד לא צמוד

 
 ח"אלפי ש

 544,120  -  544,120  -  -  -  סך הכל ההון 

 התחייבויות 
התחייבויות בגין חוזי       

ביטוח וחוזי השקעה 
 5,586,200  -  -  -  **( 4,734,177  852,023  שאינם תלויי תשואה
התחייבויות בגין חוזי 

ביטוח וחוזי השקעה תלויי 
 3,347,056  **( 3,347,056  -  -  -  -  תשואה

 451,475  -  -  -  261,475  190,000  כתבי התחייבות נדחים

 51,325  -  **( 51,325  -  -  -  התחייבויות מיסים נדחים
התחייבות בשל הטבות 

 45,588  16,527  -  -  1,983  27,078  נטו, לעובדים

 536,523  10,911  60,321  152,349  13,141  299,801  זכאים ויתרות זכות

 849,177  -  -  75,904  43,058  730,215  פקדונות מבטחי משנה

 88,330  592  361  -  4,753  82,624  התחייבויות פיננסיות 
התחייבויות המוחזקות 

 21,016  -  -  -  -  21,016  למכירה

 סך הכל ההתחייבויות 
 

2,202,757  5,058,587  228,253  112,007  3,375,086  10,976,690 
סך הכל ההון 
 וההתחייבויות

 
2,202,757  5,058,587  228,253  656,127  3,375,086  11,520,810 

 -  23,467  912,464  (1,662)  (533,969)  (400,300)  סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס 
באמצעות  מכשירים 
 114  -  -  (10,401)  100,000  (89,485)  נגזרים במונחי דלתא

 114  23,467  912,464  (12,063)  (433,969)  (489,785)  סך הכל חשיפה מאזנית

        
נקובים בשקלים וחשיפתה לשינויים בשערי החליפין איננה  חברת הביטוח המאוחדתעיקר הביטוחים שמבצעת  *( 

 .במקום בו קיימת חשיפה לשערי חליפין היא נובעת בעיקרה מחשיפה לדולר ולאירו. מהותית
   

 .שסווג מחד         *( *
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

  
 (המשך) סיכוני שוק .ג

 
 

 *( :החשיפה לענפי המשק עבור השקעות במכשירים הונייםפרוט  .5 
 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

  
 נסחרות

   

 
 במדד נסחרות

   

 
 מניות במדד

  
% 

 
 כ"מסה סך הכל ל"בחו היתר 100א "ת

 
 ח"אלפי ש

 ענף משק
 19.34% 5,276  -  913  4,362  תעשיה     

 38.83% 10,593  - 7,355  3,238  ן"בינוי ונדל

 11.49% 3,134  -  -  3,134  מסחר

 11.39% 3,108  -  3,108  -  מלונאות ותיירות

 9.28% 2,533  -  -  2,533  בנקים

 %9.67 2,639  9  -  2,630  אחר

 100% 27,283  9.4  11,376  15,897  סך הכל

       
 

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

  
 נסחרות

   

 
 במדד נסחרות

   

 
 מניות במדד

  
% 

 
 כ"מסה סך הכל ל"בחו היתר 100א "ת

 
 ח"אלפי ש

 ענף משק
 10.72% 1,301  -  1,301  - תעשיה     

 64.76% 7,859  1  7,858  -  ן"בינוי ונדל

 0.00% -  -  -  -  מסחר

 24.38% 2,959  -  2,959  -  מלונאות תיירות
 0.00% -  -  -  -  בנקים

 %0.13 15  15  -  -  אחר

 100% 12,135  17  12,118  -  סך הכל
 
 

 .השקעה וקרנות נאמנות קרנות, סל תעודות כולל לא, בלבד מניות *(   
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 סיכוני נזילות . ד

 
 השוקבהכרח ישקף את שווי  שלאזמן קצר לממש את נכסיה במחיר  תוךסיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש  

 .על מנת לעמוד בהתחייבויותיה שלהם
 
החברה חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש החברה לשלם תביעות והטבות אחרות  .1

חלק ניכר מהתחייבויותיה הביטוחיות , אולם. היו זמינים לכך באותו מועדלמבוטחים ביחס להיקף הכספים שי
 . תלויי תשואהבמגזר ביטוח חיים אינן חשופות לסיכון הנזילות בגלל אופיים של חוזי ביטוח 

שנצברו על פי תנאי החוזים זכאים בעליהם לקבל את שווי ההשקעות  -בביטוח חיים , חוזים תלויי תשואה
, מכל סיבה אחרת או, ממימוש של נכסים בהפסד כתוצאהלפיכך אם ערך ההשקעות ירד . פדיוןלזכותם ביום ה

 . תהיה במקביל ירידה זהה בגובה התחייבויות החברה
 
מתיק ביטוח החיים הינו בגין חוזים שאינם תלויי תשואה אך  6% –בביטוח חיים , חוזים שאינם תלויי תשואה .2

. המונפקות על ידי בנק ישראל( ץ"ח)אלו מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות חוזים . מובטחתתשואה  נושאים
 . ח אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות האמורות"החברה זכאית לממש אג

 
בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב מיועדות ואינם כנגד חוזים , אפוא, סיכון הנזילות של החברה נובע .3

 .מכלל נכסי החברה( ח"מיליארד ש 8.2) 66%נכסים אלו מהווים . תלויי תשואה
 

 . הניתנים למימוש מיידי, ח הינם נכסים סחירים"מיליארד ש 2.8-סך של כ, מתוך יתרת הנכסים האמורה .4
 
כנגד ההון העצמי וכנגד , ההשקעה בכלליכהגדרתם נזילים  ההשקעה על החברה להחזיק בנכסים כלליעל פי  .5

בהתאמות המפורטות  מההון הנדרש 30%-בסכום שלא יפחת מ ,שאינן נובעות מעסקי ביטוחהתחייבויות 
 .החברה עומדת בתקנות. בתקנות ההשקעה

 
 ניהול נכסים והתחייבויות

 
 . לת את נכסיה והתחייבויותיה בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על תקנותיוהחברה מנה

 
הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות הבלתי מהוונות 

טוחיות היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין התאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות הבי. של החברה
 .והפיננסיות במאזן

 
 : מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות כדלקמן

 
תוך התחשבות בהנחות לגבי ביטולים אך ללא , המבוטח של הפרישה לגיל בהתאם, מועדי פירעון חוזיים - כספי חסכון

הוני ולא כסכום יימשך  כלומר ההנחה היא כי החיסכון . התחשבות בהנחות תמותה ובהנחות לגבי שיעורי לקיחת קצבה
 . כקצבה

 
 .על בסיס אומדן אקטוארי - ע בתשלום וסיעודי בתשלום"אכ, גמלאות בתשלום

 
בחוזים . והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס מועדי הפירעון החוזיים מועדי הפירעון של התחייבויות פיננסיות

ההתחייבות נכללת על בסיס המועד המוקדם ביותר שבו , הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכום םבה
 . החברה יכולה להידרש לשלם את ההתחייבות
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 (המשך) סיכוני נזילות . ד

 
 *( התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים

 

 
 מעל שנה עד

 5מעל 
 שנים 

 10מעל 
 שנים 

 
 ללא מועד 

 

 
 **(שנה 

 5ועד  
 שנים

 10ועד 
 שנים

 15ועד 
 שנים

 15מעל 
 שנים

פירעון 
 כ"סה מוגדר

 
 ח"אלפי ש

 31ליום 
 799,790  203,924  200,787  38,457  98,330  138,763  119,529  2018, בדצמבר

 31ליום 
 800,705  193,644  213,738  40,051  99,842  131,256  122,173  2017, בדצמבר

 
 .לא כולל בגין חוזים תלויי תשואה *(  
  
 .למרות שמועד פרעונן עשוי להיות במועד מאוחר יותר, התחייבויות אלה סווגו כעומדות לפרעון עד שנה  
 
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי 

 

  
 שנים 3מעל 

 
 ללא מועד 

 
 

 כ"סה פירעון מוגדר שנים 5מעל  שנים 5ועד  שנים 3עד 

 
 ח"אלפי ש

 5,295,295  -  1,057,189  918,153  3,319,954  2018, בדצמבר 31ליום 

 4,990,068  -  991,926  888,554  3,109,589  2017, בדצמבר 31ליום 
 
 

 התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה
 

     
  

 5מעל  מעל שנה
 

 
 שנים 5ועד   *(עד שנה 

 ועד שנים
 כ"סה שנים 10

 
 ח"אלפי ש

 2018, בדצמבר 31ליום 
    

 680,947  253,055  390,273  37,619  התחייבויות פיננסיות

התחייבויות בגין חוזי השקעה 
 634,997  -  -  634,997  *(תלויי תשואה 

 2017, בדצמבר 31ליום 
    

 679,882  357,803 281,613  40,466  התחייבויות פיננסיות

התחייבויות בגין חוזי השקעה 
 169,735  -  -  169,735  *(תלויי תשואה 

 
 

  בפועל פרעונן שמועדי למרות, שנה עד לפרעון כעומדות סוגו ולכן. עומדות לפרעון לפי דרישה  אלו התחייבויות  *( 
 .יותר מאוחרות בשנים להיות עשויים
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 סיכונים ביטוחיים . ה

 
 : בין היתר, יםכולל ייםהביטוח ניםסיכוה
 
 הערכת התביעות וההוצאות בעת התמחורמהפער בין  הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה: תמחורסיכוני   -

. כך שהפרמיות הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות, בפועלהתוצאות לבין , וקביעת הפרמיה
או /הפערים עשויים לנבוע משינויים מקריים בתוצאות העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו

ידי הגדרת נהלי חיתום  החברה פועלת לצמצום הסיכון הן על .בשכיחות התביעות כתוצאה מגורמים שונים
 .מוסדרים עבור המוצרים השונים והן על ידי העברת הסיכון לצד שלישי באמצעות ביטוחי משנה

 
אשר עלולה לגרום לתנודתיות של ההתחייבויות הביטוחיות ביתר או בחסר  ההסיכון להערכ: סיכוני עתודות  -

 .ברווח השנתי
 
להערכת התחייבויותיה המודלים האקטוארים המשמשים את החברה הן לצורכי תמחור והן  :מודל סיכוני- 

חשיפת החברה מורכבת . מבוססים על כך שדפוס התנהגות התביעות בעבר מייצג את העתיד לקרות, הביטוחיות
 :מהסיכונים הבאים

 
לדוגמא ) המציאות את ונהנכ בצורה משקף שאינו מודל כלומרהסיכון לבחירת מודל שגוי  -ל דסיכון מו (1

  (.שימוש בהתפלגות לא מתאימה
 לדוגמא שיעור ביטולים, גם במידה והמודל מתאים, הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים -ר טסיכון פרמ (2

 .תמותה ישיעורו
  

 או מלחמה, כגון אסון טבע, גבוהה ושכיחות נמוכה עצימותחשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל : סיכון קטסטרופה  -
אירוע הקטסטרופה המהותי אליו חשופה החברה הינו רעידת . יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה, טרוראירוע 
 .אדמה

 
כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול , גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי בענפי רכוש למעט רכב רכוש

(. אשתקדח "שמיליון  3,970)ח בברוטו  "שמיליון  4,212הינו , או הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד
חשיפה של מבטחי משנה מהווה הו( ח''ש מליון 8 -מהווה כ אשתקד)ח "שמיליון  4 -חשיפה בשייר עצמי מהווה כ

ים יחשיפה של מבטחי משנה מחולקת לחוזים יחס(. אשתקדח "ש מיליון 3,966)ח "שמיליון  4,208 -כ
 720)ח "שמיליון  535חוזים בלתי יחסיים ו( ח אשתקד"ש מיליון 3,242)ח "שמיליון  3,673 -ופקולטטיביים

 .2.05%בשיעור ( MPL)סד מרבי צפוי אשר נרכשו לפי הערכת הפ( אשתקדח "ש מיליון
 

 למבטח העברתו באמצעות  זה סיכון מנהלת החברה. מלחמה הוא החברה חשופה אליו נוסף קטסטרופה אירוע

  מיליון 3ח מעל שייר של "ש מיליון 201בהיקף של  מוות ריסק מכסה אשר Cat Coverבמסגרת חוזה  משנה
במסגרת מעקב שוטף של החשיפה בתיק התואם את תיאבון הסיכון של החברה בראיית . כינונים שני וכוללח "ש

 Catללא צורך בעדכון חוזה  2019גידול עסקים רגיל בשנת  שמאפשרבעודף כיסוי  נמצאתהחברה , 2סולבנסי 

Cover . 
  

ביחס לכל  ונכות מוות כיסויימהסכום בסיכון בשייר עבור  90% העברת  בדבר משנה ביטוח מיהסכ  לעניין
יתר כיסויי הריסק  בורעמהסכום בסיכון בשייר   85%וכן העברת  2018 בדצמבר 31הפוליסות שנחתמו עד ליום 

אובדן כושר עבודה וסיעוד ועסקאות קבוצתיות וזאת ביחס לכל הפוליסות , השונים למעט כיסויי חיסכון
 .להלן' ג18באור  ורא, 2017 בדצמבר 31שנחתמו עד ליום 

 
 

פירוט  ראולמבטח חשיפה לסיכון ביטוחי  תלעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצר
 -' א18בבאור , נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי -' ג3ההתחייבויות הביטוחיות לפי סיכוני ביטוח בבאור 

 .חיתפירוט ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים וחוזי השקעה לפי חשיפה ביטו
 

 
 א"ובריאות זחיים סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח  (1)

 
 כללי .א

 
להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים והשיטות וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות בגינם בהתאם   

 .לסוג המוצר
 

פי שיטות -על, באופן כללי בהתאם להוראות המפקח ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על ידי אקטואר  
ההתחייבויות מחושבות בהתאם לנתוני הכיסויים . אקטואריות מקובלות ובאופן עקבי לשנה קודמת

 פרמיהה סוג, חוסוג הביט, מועד תחילת הביטוח, תקופת הביטוח, גיל ומין המבוטח: כגון, הרלוונטיים
 .ביטוחהוסכום  (קבועה או משתנה)
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) ביטוחייםסיכונים  . ה

 
 (המשך) א"ובריאות ז סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים (1)

 
 השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות .ב

 
 ":מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"תוכניות ביטוח מסוג  .1

 
הבסיסית העתודה . קיים מרכיב חיסכון מזוהה" מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"בתוכניות ביטוח מסוג  

 :והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה כדלקמן
 

 (.חוזים תלויי תשואה)קרן צמודה לתשואת תיק השקעות - 
 (. חוזים מבטיחי תשואה)קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת - 

 
מחושבת ( 'סיעודי וכו, מקרה מוות, בודהאי כושר ע)בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות אלו  

 .'בסעיף ה התחייבות ביטוחית בנפרד כאמור להלן
 

 "(: מסורתי)"וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג  .2
 

וכדומה משלבות מרכיב של סכום חסכון במקרה שהמבוטח נשאר בחיים " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג  
בגין מוצרים אלה . ל סיכון מוות במשך תקופת התוכניתבתום תקופת התוכנית עם מרכיב ביטוחי ש

כולל , ביטוחית לכל כיסוי כהיוון של תזרים המזומנים בגין התביעות הצפויותההתחייבות המחושבת 
חישוב זה מבוסס על ההנחות לפיהן . בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות, תשלום בתום התקופה

ריבית  -להלן )כולל שיעורי הריבית , ניסיון התביעותעל  תהמבוססואו על הנחות /תומחרו המוצרים ו
החישוב (. להלן 2גם סעיף  ראו), התחלואהושיעורי לוח התמותה שיעורי התמותה מתוך , (תעריפית

אינה כוללת בזרם התקבולים הצפוי את אשר  ," Net Premium Reserve "בשם נעשה בשיטה הידועה 
ומנגד אינה מנכה את ההוצאות והעמלות , העמלות וההוצאותהמרכיב שהועמס בתעריף לכיסוי 

לתשואה שהושגה בפועל  בגין מוצרים מסורתיים תלויי תשואה מחושבת העתודה בהתאם. הצפויות
 .בניכוי דמי ניהול

 
 

התחייבויות לגמלאות בתשלום מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוחות תמותה  .3
 .2013משנת  ידי אקטואר האוצר בחוזר המפקח-עלעדכניים אשר פורסמו 

 
שטרם ( משולמות ומסולקות)המשולמות לכל החיים בגין פוליסות בתוקף גמלאות התחייבויות בגין  .4

 בסיסית עתודה כוללות, הגיעו לשלב מימוש הגמלא או הגיעו לגיל פרישה וטרם התחיל התשלום בפועל
 . לגמלאות משלימה ועתודה המבוטח לזכות שנצבר הפדיון ערך את המשקפת

המשלימה לגמלאות מחושבת בהתאם להסתברות למשיכת גמלא ובהתאם לתוחלת החיים  העתודה 
היוון הרלוונטיים ההצפויה על בסיס לוחות תמותה עדכניים וכן על פי שיעורי ביטולים צפויים ושיעורי 

 . פרישההעד למועד  אבתיק הגמל
   

פקטור זה מוגבל עד . Kהמשלימה לגמלאות נצברת באופן הדרגתי על ידי שימוש בפקטור היוון  העתודה
לשיעור ההכנסות העתידיות הצפויות מדמי ניהול או ממרווח פיננסי הנובעים מהשקעות המוחזקות 

 באופן. כנגד עתודת הביטוח בשל הפוליסה או מתשלומי פרמיות בניכוי ההוצאות המתייחסות לפוליסה
דומה תחושב הפרשה הדרגתית גם עבור פרמיות שתתקבלנה בעתיד במסגרת הפוליסות וזאת ממועד 

 . קבלת הפרמיות
 

פוליסות תלויות )"בגין פוליסות שמרכיב החסכון בהן תלוי תשואה  K ,0.44%קבעה שני ערכי  החברה
 תלויות שאינןסות פולי)"בגין פוליסות שמרכיב החסכון שלהן כולל תשואה מובטחת  0% -ו"( תשואה
 (.דומים Kערכי נקבעו  2016ובשנת  2017בשנת )"(. תשואה

 
המשלימה לגמלאות מחושבת בהתאם להסתברות למשיכת גמלא ובהתאם לתוחלת החיים  העתודה

היוון הרלוונטיים ההצפויה על בסיס לוחות תמותה עדכניים וכן על פי שיעורי ביטולים צפויים ושיעורי 
אומדנים אלו מחושבים בהתאם לניסיון החברה בשילוב עם נתונים . פרישההעד למועד  אבתיק הגמל
 . המפקח ידי על שפורסמו

 
שיעור המבוטחים שיבחרו , הביטולים שיעורי, החייםתוחלת , ההיוון שיעור לגבי בהנחות שינויים

 .האמורות ההתחייבויות על ישפיעו אחרים שינויים או/ו גמלהבמשיכת 
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך) א"ובריאות ז סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים (1)

 
 השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות .ב
 
, סיעודי, מקרה מוות, אובדן כושר עבודה)תוכניות ביטוח חיים אחרות כוללות מוצרי סיכון טהור  .5

הנמכרות כפוליסות עצמאיות או שהן מצורפות לפוליסות עם תוכנית יסודית ( 'נכויות וכו, מחלות קשות
יה שאינה אשר לגביהן קיימת פרמבגין תוכניות אלו ". מסורתי"או " מסלולי השקעה", "עדיף"מסוג 

 Net Premium "ידועה בשם ההחישוב נעשה בשיטה . מחושבת התחייבות אקטוארית, משתנה מדי שנה

Reserve ", (הסבר בסעיף ב לעיל ראו). 
  

 תביעות), IBNRעתודה עבור תביעות , בין היתר, מחושבים( פרמיה קבועה ומשתנה)בגין כל התוכניות 
עתודות לתביעות , הפרשה להוצאות עקיפות, הפרשה להוצאות נלוות, (אשר אירעו אך טרם דווחו 

 . וכן פרמיה בחסר( לעיל( 2)כאמור בסעיף ב)בתשלום 
 
פרמיה שטרם , הכוללת בין היתר,ההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי מורכבת מהתחייבות  .6

מעבר של מבוטח מפוליסה )עתודה להמשכיות , IBNR-עתודה ל, הפרשה להשתתפות ברווחים, הורווחה
 . ככל שנדרשת, לפרמיה בחסרוהפרשה ( ללא חיתום, קבוצתית לפוליסת פרט

 
ההתחייבות בגין תביעות תלויות בביטוח חיים כוללות בעיקר הפרשות לתביעות תלויות עבור מקרי  .7

 .וכן עבור כיסוי מחלות קשות ונכויות מוות
 

החישוב לגבי  הנחות. ”Net Premium Reserve“בסיס לפי  שבותמחו פרטבגין הוצאות רפואיות  העתודות .8
, חלואה וביטולים התבססו על בסיס ניסיון החברה עם מרווח שמרנותפרמטרים הקשורים להנחות ת

 .כמקובל לחישוב עתודות
  
 .ל מחושבות על בסיס דווח מחלקת תביעות"התביעות התלויות בענפי השתלות וניתוחים בחו .9
 

 
 העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיותההנחות  .ג

 
 שיעור ההיוון .1

 
  ומוצרי סיכון טהור ( לעיל( 2)ב סעיף ראו"( )מסורתי)"וכדומה " מעורב"בגין תוכניות ביטוח מסוג .  א 

 : עם פרמיה קבועה הריבית המשמשת להיוון הינה כדלקמן                    
 

 בין של בשיעורים תעריפית ריבית מיועדות חוב באגרות בעיקרן המגובות ביטוח בתוכניות   ●
 ;צמודה למדד 4.25%-ל 3.5%

, 2.5%ואילך ריבית תעריפית בשיעור  1991שהונפקו בשנים , יי תשואהתלו מוצרים בגין    ●
 . למדד צמודה

ל קרן כההיוון מחושב ל שיעור, בגין התחייבויות עבור גמלאות בתשלום והשלמה לעתודה לקיצבה.   ב
ץ "ח ח"בנפרד על ידי שקלול תשואת השוק המוערכת על תמהיל הנכסים  החופשיים וריבית האג

השקלול מתבצע על בסיס משקל הנכסים (. 2.69%-4.46%)אשתקד , (4.57%- 2.91%)ברוטו לקרן 
ביעת ריבית ישנה התייחסות בק, בנוסף. ץ בקרן המגבים עתודות אלה"ח ח"החופשיים ומשקל האג

 .מ המתאים להתחייבות"ההיוון גם לריבית חסרת סיכון למח
  

המרכיב החופשי  בגין הביטוח עתודות את להגדיל עלולה הארוך לטווח הריבית בשיעור ירידה
בהן כולל תשואה מובטחת  החסכוןשל פוליסות שמרכיב ( שאיננו מגובה באגרות חוב מיועדות)

וזאת כתוצאה מהצורך בהעמדת עתודה נוספת במסגרת בדיקת , הגבוהה משיעור ריבית ההיוון
בנוסף ירידה בשיעור הריבית עלולה להגדיל את העתודה המשלימה , (LAT)נאותות העתודות 

 .לגמלא
 
יבית חסרת הסיכון החברה עשויה להחליט על שינוי שיעור ההיוון כתוצאה משינויים בשיעור הר 

בדבר השפעות . או בשיעור התשואה המוערכת בתיק הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות הביטוח/ו
להיוון ההתחייבויות להשלמה לעתודות לקיצבה ולגמלאות  עדכון שיעורי הריבית המשמשים

שינויים באומדנים ובהנחות עיקריות ששימשו בחישוב ההתחייבויות " להלן' סעיף ה ראובתשלום 
  ".בגין חוזי ביטוח חיים הביטוחיות

  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 137 -  3 

 
 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך) א"ובריאות ז סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים (1)

 
 (המשך) הביטוחיות ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות .ג
 
 שיעורי תמותה ותחלואה .2

 
שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם  (א

כלומר לא כולל תמותה של מבוטחים מקבלי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי )לגיל פרישה 
 . לשיעורים אשר שימשו לקביעת התעריף, בדרך כלל, זהים( כושר עבודה או סיעוד ובדןאמסוג 

 
מחושבת בהתאם ללוחות תמותה , לעיל( 4)ב-ו( 3)כאמור בסעיף בההתחייבות לקצבאות  (ב

 .עדכניים
תביא לגידול בהתחייבויות , עקב עליה בשיעור התמותה בפועל, התמותה ותעליה בהנח 

 . ל מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה ולקיטון ההתחייבות לקצבאותביטוחיות בגין תמותה ש
 
יצוין כי בעשורים האחרונים קיימת מגמה הפוכה של הגדלת תוחלת החיים וקיטון בשיעור  

הנחת התמותה המשמשת לחישוב ההתחייבות לקצבה לוקחת בחשבון הנחה , בנוסף. התמותה
 .בגין גידול עתידי בתוחלת החיים

 
אובדן , התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה ממחלות קשות שיעורי (ג

שיעורים אלה נקבעו על בסיס ניסיון . נכות מתאונה, ניתוחים ואשפוז, סיעוד, כושר עבודה
סיעוד ואובדן כושר עבודה נקבעת תקופת תשלום  מוצריב. החברה או מחקרים של מבטחי משנה

 .מחקרים של מבטחי משנהוברה הקצבאות בהתאם לניסיון הח
 

 תחלואה בגין הביטוחיתככל שההנחה לגבי שיעור התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבות  
   .מתאונה נכות, ואשפוזניתוחים , סיעוד, אובדן כושר עבודה ,קשות ממחלות

 
 גמלא לקיחת שיעורי .3
 
: בשני מסלולים 2008בגין כספים שהופקדו עד שנת , התנהלו, הכוללים מרכיב חיסכון, חוזי ביטוח חיים 

היות . בחלק מהחוזים המבוטח רשאי לבחור את המסלול במועד הפרישה. מסלול הוני או מסלול קצבתי
וליסות בהן על החברה לקבוע את שיעור הפ, וההתחייבות הביטוחית שונה בכל אחד משני מסלולים אלו

 .שיעור זה נקבע על פי הנחיות הפיקוח תוך התאמה לניסיון החברה. יבחרו המבוטחים במסלול הגמלא
.לקצבה מיועדות חיים ביטוח במסגרתשהופקדו  החסכוןכל פרמיות  2008משנת  החל   

 
 שיעורי ביטולים .4

 
וכן על קצבאות המשולמות לכל החיים בתקופה , שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות הביטוחיות 

ביטולי חוזי ביטוח יכולים לנבוע מביטול פוליסות היזום על ידי החברה עקב . שלפני התחלת התשלומים
הביטולים  ההנחות לגבי שיעורי. פוליסות לבקשת בעליהן ןפדיוכתוצאה מהפסקת תשלומי הפרמיות או 

 .משך החיים של המוצרו, סוג המוצרמ ומושפעות ,מבוססות על ניסיון החברה
 
 שיעורי המשכיות .5

 
זכאים המבוטחים , אובדן כושר עבודה וסיעוד , המכסים ריסק מוות, בביטוחי החיים הקבוצתיים 

. לא יחודשקבוצתי החוזה הבמידה וגם במסגרת פוליסת פרט להמשיך ולהיות מבוטחים באותם תנאים 
מימוש לגבי  ההנחביטוחית המבוססת על חברה התחייבות ה מחשבתבגין אופציה זו של המבוטחים 

 .זוהמשכיות 
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך) א"ובריאות ז סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים (1)

 
  א"ובריאות ז חייםניתוחי רגישות בביטוח  .ד
 
תחלואה ותמותה על ערכה , הרגישות שלהלן מציגים את ההשפעה של שינויים בשיעורי ביטולים ניתוחי 

שיעורים אלה משמשים הנחות בסיס במודל חישוב . 2017בדצמבר  31של ההתחייבות הביטוחית ליום 
 של הכלכליניתוחי הרגישות מחושבים על הערך בספרים ולא על הערך . ההתחייבות הביטוחית

 .ההתחייבויות

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 
 שיעור הביטולים

      
 

 סילוקים,פדיונות)
  

 
  

 
 גמלאשיעור לקיחת  שיעור תמותה  שיעור תחלואה (והקטנות

 
10%+ 10%- 10%+ 10%- 10%+ 10%- 5%+ 5%- 

 
 ח"אלפי ש

 1,800  (1,819 ) (5,516)  1,755  1,966  (9,134)  (98)  -  והון( הפסד)רווח 
 

    
 

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

 
 שיעור הביטולים

      
 

 סילוקים,פדיונות)
  

  

 
 גמלאשיעור לקיחת  שיעור תמותה  שיעור תחלואה  (והקטנות

 
10%+ 10%- 10%+ 10%- 10%+ 10%- 5%+ 5%- 

 
 ח"אלפי ש

 1,864  (2,038)  (3,655)  733  12,855  (23,529)  -  -  והון( הפסד)רווח 
  

 בגין חוזי ביטוח חיים  הנחות עיקריות ששימשו בחישוב ההתחייבויות הביטוחיותבאומדנים ושינויים  .ה
 ק"ובריאות ז

 
  לאור סביבת הריבית הנמוכה חיזוק עתודות הביטוח .1

שיעורי ההיוון המשמשים לחישוב ההתחייבויות להשלמה לעתודות , לעיל( 1)בהמשך לאמור בסעיף ג
או /לקיצבה ולגמלאות בתשלום יכולים להשתנות כתוצאה משינויים בשיעור הריבית חסרת הסיכון ו

 .הביטוחבשיעור התשואה המוערכת בתיק הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות 
 

 הגמלא אופציות מימוש בשיעורי עלייה .2
 השווי לבין חסכון מרכיב הכוללות בפוליסות שנצברו החיסכון ערכי בין הפערים בגין ההפרשות       

 את לממש שיבחרו המבוטחים שיעור הערכת בסיס על, היתר בין ,מחושבות, הגמלאות של המהוון
 זכויותיו את לממש המבקש המבוטחים בשיעור עקבית עליה נרשמת השנים לאורך  .הגמלא אופציית

 גמלא לקיחת שיעורי בחינת לעניין מחקר החברה ערכה אשתקדהדוח כמו גם  בשנת .גמלא של בדרך

(Take Up Rates) אשתקד הגמלאעודכנו שיעורי מימוש אופציות , מכך וכתוצאה. 

 

 :ל על התוצאות הכספיות כמפורט להלן"השפעת עדכון ההנחות הנ .3

  

      
 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

 
2018 

 
2017 

 
2016 

 
 מבוקר

 
 ח"ש מליוני

 :השפעת השינוי בשיעור ריבית ההיוון. 1
     

 (1.7) בהפרשות לגמלא כתוצאה משינוי בשיעור הריבית ( הקיטון)סך הגידול 
 

0.1 
 

1.3 

 (0.8) הריביתכתוצאה משינוי בשיעור  TAL-בהפרשה ל( הקיטון)סך הגידול 
 

0.0 
 

3.1 

 (2.5) בהפרשות כתוצאה משינוי בשיעור הריבית ( הקיטון)סך הגידול 
 

0.1 
 

4.4 

 - ((3()ג()1)'ה35ראו באור )שינוי בשיעור מימוש הגמלא . 2
 

5.0 
 

 - 

 (2.5) הפסד לפני מס( רווח)סך הכל 
 

5.1 
 

4.4 

 (1.6) הפסד לאחר מס( רווח)סך הכל 
 

3.3 
 

2.8 
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך) א"ובריאות ז חייםסיכון ביטוחי בחוזי ביטוח  (1)

 
לסך  2017-ו 2018, בדצמבר 31מסתכמת לימים , הכלולה בספרי החברה, לגמלאותהמשלימה  העתודה .4

על , יתרת ההפרשות אשר תיזקף לרווח והפסד. ח בהתאמה"ש אלפי 57,478 -ח וכ"ש אלפי 57,351 -של כ
בצורה הדרגתית עד הגעת המבוטחים , (לעיל( 4)'ב(1)'ה35בביאור  כמפורט Kידי שימוש בפקטורי ההיוון 
 .ח"ש אלפי 15,641 -לסך של כ 2018, בדצמבר 31לגיל פרישה מסתכמת ליום 

 
 אשר ההפרשות ליתרת ובקשר לגמלאות המשלימה לעתודה בקשר, לעיל המפורטים, הנתונים כי יצוין

 כוללים ואינם הדיווח מתקופות אחת כל לתום עד בפוליסות שנצברו לכספים מתייחסים בעתיד תיזקף
 .עתידית צבירה תוספת בגין התחייבות

 
  ק"ובריאות ז סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי (2)

 
המשמשות לחישוב ההתחייבויות בגינם בהתאם לסוג  להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים והשיטות וההנחות

 .המוצר
 
 פועלת החברהתיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם  .1
 

ביטוח  ,רכב קסקו, חבויות, החברה כותבת חוזי ביטוח בתחומי הביטוח הכללי בעיקר בענפי רכב חובה
  .ק"ז ביטוחי בריאותוכן בתחום  רכוש

 
פוליסת .  ביטוח רכב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר מהווה תנאי מוקדם הכרחי לשימוש ברכב מנועי

מעניקה כיסוי לבעל הרכב והנוהג בו מפני חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים , ביטוח רכב חובה
, לנהג ברכב ,בשל נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב מנועי 1975 –ה "לנפגעי תאונות דרכים תשל

 Long" )זנב ארוך"תביעות ברכב חובה מתאפיינות ב. לנוסעים ברכב או להולכי רגל שנפגעו על ידי הרכב

Tail )על פי . דהיינו לעיתים חולף זמן רב ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה
בכיסוי פוליסת החובה  ואילך ההוצאות הרפואיות אינן נכללות 2010תיקון לחוק ההסדרים משנת 

 .ומשולמות על ידי קופות ובתי החולים
   

וכן נזק , גניבה, רכבול נגרמולהעניק למבוטח כיסוי כנגד נזקי הרכוש ש הרכב רכוש נועדפוליסת ביטוח 
הפוליסה התקנית . (בהתאם לגובה גבול האחריות הנרכש)י הרכב המבוטח לצד שלישי "רכוש הנגרם ע

מינימליים לביטוח מקיף לרכב אשר חברת הביטוח יכולה לשנותם וזאת רק בתנאי קובעת נוסח ותנאים 
, התעריף לביטוח רכב רכוש הינו דיפרנציאלי ותלוי במספר משתנים. כי השינוי הינו לטובת המבוטח

מספר הנהגים הרשאים , הוותק וניסיון התביעות שלו, גילו של הנהג, סוג וערך הרכב המבוטח: כגון
, במרבית המקרים. הכיסוי לנזקי הרכב בדרך כלל מוגבל לשווי הרכב שניזוק.  'וכו לנהוג ברכב

פרטי )הכיסוי השכיח ביותר הינו רכב מקיף  .הפוליסות בביטוחי רכב רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה
 ,נזק שנגרם תוך כדי גניבת הרכב, גניבת הרכב, מאש, כיסוי בגין נזק לרכב כתוצאה מתאונה –( ומסחרי

( י המבוטח או מי מטעמו"למעט ע)נזק לרכב כתוצאה ממעשה זדון , נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע
" זנב קצר"בדרך כלל תביעות בתחום רכב רכוש מתאפיינות ב . ונזק שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי

((Short Tail ,יטוחדהיינו תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות ברובן בסמוך למועד קרות מקרה הב. 
 

סוגי הביטוח . ביטוחי חבויות מיועדים לכיסוי חבותו של מבוטח בגין נזק שהוא עלול לגרום לצד שלישי
ביטוח דירקטורים  ,ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות מעבידים', ביטוח אחריות כלפי צד ג: הינם

עיתוי הגשת התביעות וסילוקן מושפע ממספר גורמים כגון סוג . חבות המוצרונושאי משרה וביטוח 
דמי הביטוח בענפי החבויות מתבססים על מספר . חקיקה ותקדימים משפטיים, תנאי הפוליסה, הכיסוי
סוג פעילות , ניסיון תביעות של המבוטח, גבול האחריות הרצוי: כאשר המרכזיים שבהם הינם , משתנים
 .אמצעי ההגנה הקיימים בעסק, עילות המבוטח ומספר העובדים המועסקיםהיקף פ, העסק

 
דהיינו לעיתים חולף זמן רב  ,(Long Tail" )זנב ארוך"-בדרך כלל תביעות בתחום החבויות מתאפיינות ב

 .ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה
 

. יזי לרכושו ואובדן רווחים עקב הנזק לרכושוביטוחי רכוש נועדו להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פ
רעידת אדמה ונזקי  ,פריצה, התפוצצות, הסיכונים העיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אש

ביטוחי . ביטוחי הרכוש כוללים לעיתים כיסוי לנזקי אובדן רווחים עקב הנזק הפיזי שנגרם לרכוש. טבע
 . ביטוחים הנדסייםו ביטוחי בתי עסק, רותרכוש מהווים נדבך חשוב בביטוחי די

 
דהיינו תביעות בגין , (Short Tail)" זנב קצר"בדרך כלל תביעות בתחום ביטוחי רכוש מתאפיינות ב 

 .פוליסות אלו מתבררות ברובן בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח
 

 : וצרים הבאיםכוללים בעיקר את המ, מגזר בריאות נפרדהנכללים במסגרת  ק"ז ביטוחי בריאות 
 

 ל "ביטוחי נסיעות לחו, ביטוחים רפואיים לעובדים זרים ותיירים, ביטוחי תאונות אישיות
 . וביטוחי שיניים

  הוצאות , נכויות, מוותביטוחי תאונות אישיות נועדו לקבוצות וליחידים ומכסים בעיקר
יישוב התביעות של מכלול . נמכרים לתקופה של עד שנה ביטוחים אלה. רפואיות ופיצוי שבועי

כ יישוב תביעות נכות או תביעות בהן ישנה "בד. הכיסויים תלוי במועד ההודעה ובסוג הכיסוי
 . מעורבות של ילדים מתבררות בטווח זמן ארוך יותר
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך)  ק"ובריאות ז כלליסיכון ביטוחי בחוזי ביטוח  (2)

 
 (המשך) פועלת החברהתיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים בהם  .1

 
 במסגרת . ביטוח רפואי לעובדים זרים כפוף לצו עובדים זרים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי

כל , לטיפולים רפואייםהצו מחויב כל מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח רפואי לשם מתן כיסוי 
 .כ ביטוח זה נמכר על בסיס שנתי"בד. עוד העובדים שוהים בארץ

  ביטוח רפואי לתיירים מתאפיין בתקופת כיסוי קצרה ונועד להעניק כיסוי של הוצאות
 . רפואיות ותאונות אישיות למקרה של מוות או נכות

 ק כיסוי של הוצאות רפואיותל מתאפיין בתקופת כיסוי קצרה ונועד להעני"ביטוח נסיעות לחו ,
 . מטעןנזק לנכות ו, מוות

 מתאפיינים בתביעות המתבררות , ל"לתיירים וביטוח נסיעות לחו, ביטוח רפואי לעובדים זרים
 .למעט במקרים של טיפול בנכויות, בזמן קצר יחסית

 חירת י ב"כאשר סוג הכיסוי הביטוחי נבחר עפ, כ לקבוצות גדולות"ביטוחי שיניים ניתנים בד
יישוב התביעות נעשה למול ספקי הסדר או (. משקם, טיפולי וניתוחי חניכיים, משמר)הלקוח 

 . הכיסוי סוגשל כ בטווח זמן קצר יחסית וכנגזרת "רופאים פרטיים בד
 

 ק"ובריאות ז בביטוח כללי עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית  .2
 

 כללי 
 

 :כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים ק"ובריאות ז ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי (א
 

 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה. 

 תביעות תלויות לרבות עתודה להוצאות עקיפות ליישוב תביעות. 

 עתודה לפרמיה בחסר. 

  הוצאות רכישה נדחות -ובניכוי. 
 

מחושבות בדרך שאינה תלויה , הוצאות רכישה נדחותההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה ו
באור מדיניות  ראו, החישובלעניין אופן . בהנחות כלשהן ולכן אינן חשופות לסיכון העתודה

 .חשבונאית
 

פי שיטות -על, התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר, בהתאם להוראות המפקח (ב
תאימה לכל ענף ביטוח ולכל שנת בחירת השיטה האקטוארית המ. אקטואריות מקובלות

כמו כן לעיתים נעשה שילוב בין . מתבצעת על סמך שיקול דעתו של האקטואר, חיתום/אירוע
ההערכות מתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של התפתחות תשלומי התביעות . השיטות השונות

וכן התפתחות של כמות התביעות  ,או התפתחות סכום התשלומים וההערכות הפרטניות/ו
עלויות הטיפול , ההערכות כוללות הנחות בדבר עלות התביעה הממוצעת(.פתוחות וסגורות)

הנחות נוספות מתייחסות לשינויים בשערי הריבית ובעיתוי ביצוע . בתביעות ושכיחות התביעות
ת בניכוי שיבובים תשלומי התביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישוב תביעו. התשלומים

 .והשתתפויות עצמיות
 

השימוש בשיטות אקטואריות המבוססות על התפתחות התביעות מתאים בעיקר כאשר קיים  (ג
כדי להעריך את סך שיש בו או בהערכות הפרטניות /מידע יציב ומספק בתשלומי התביעות ו

משתמש , מספק כאשר המידע הקיים בניסיון התביעות בפועל אינו. עלות התביעות הצפויה
שיעור  – LR (Loss Ratioכגון  (או בענף/בחברה ו)בחישוב המשקלל בין אומדן ידוע , האקטואר

משקל גדול יותר . לבין התפתחות התביעות בפועל או עלות תביעה לפוליסה (תביעות מפרמיות
  . רב יותר ניסיוןהתפתחות התביעות בפועל ככל שהצטבר ניתן להערכה המבוססת על 

 
. נכללות הערכות איכותיות ושיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר לא ימשכו בעתיד ,בנוסף (ד

כגון פסיקה , או אירוע חיצונינהלי הטיפול בתביעות או שינוי בשינוי בתמהיל התיק : לדוגמה
, כאשר שינויים כאמור לעיל. ת אשר עשוי להשפיע על אופן הטיפול בתביעות מכאן ואילךמשפטי

 את המידע החדש האקטואר משקלל במודלים, די ביטוי באופן מלא בניסיון העברלא באו לי
 . משפטית או הערכה ,סטטיסטית ההערכבאמצעות או מבצע הפרשות ספציפיות /ו

 
העתודה נקבעת לעיתים על סמך , וחריגותבתביעות גדולות בענפים בהם אין מודל סטטיסטי וכן  (ה

 . המשפטיים הלהמלצות יועציובהתאם , מומחי החברהשל חוות דעת 
 

חלקם של מבטחי . הערכת התביעות התלויות נעשית ברמת הברוטו וברמת ביטוח המשנה בנפרד (ו
ניסיון התביעות , (בלתי יחסי/יחסי )המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם 

 .משנההבפועל והפרמיה שהועברה למבטחי 
 

בעסקים נכנסים וביטוחים משותפים , לק החברה בפולהערכת התביעות התלויות עבור ח (ז
מתבססת על חישוב שבוצע על ידי הפול ( מבטחים מובילים)המתקבלים מחברות ביטוח אחרות 

 .לפי העניין, או על ידי תחשיב נפרד בחברה/או על ידי המבטחים המובילים ו/ו
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך)  סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי (2)

 
 (המשך) ק"ובריאות זכללי עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח  .2

 
 :מודלים אקטואריים לתביעות תלויות (ח
 
ההערכות האקטואריות מבוססות בעיקרן על בסיסי הנתונים בגין התביעות המשולמות  

בניכוי שיבובים והשתתפות , ם הוצאות ישירות ליישוב תביעותוההערכות הפרטניות הכוללות ג
יצוין כי בהתאם להוראות המפקח על הביטוח תיכללנה בהפרשות גם עלויות עקיפות . עצמית

 .ליישוב תביעות בגין כל שנות החיתום
 

לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה בין היתר שימוש במודלים האקטוארים המפורטים  
 : להלן

 
1.  Chain Ladder: 

 
 או/ו התשלומים התפתחות) ההיסטוריות התביעות התפתחות על מתבססת זו שיטה 

כמות  התפתחותו ,הפרטניות התביעות והערכות סכום התשלומים התפתחות
. והעתידיות הקיימות לתביעות הצפויה את ההתפתחות להעריך כדי, (התביעות
 מספיק מידע קייםעברה תקופת זמן סבירה ו כאשר בעיקר מתאים זו בשיטה השימוש

 .הצפויות התביעות סך כל את מנת להעריך על בעבר שאירעו מתביעות
 לפי, התביעות הידועות מוסיפה החברה והתפתחותבניתוח התפתחות התשלומים 

 .תביעות" זנב", הצורך
 
 2. Bornhuetter-Ferguson: 

 
הביטוח  בענףידוע או  בחברה הידוע (אפריורי)מוקדם  אומדן בין משלבת זו שיטה 

 בפרמיות ושיעור משתמש המוקדם האומדן. בפועל התביעות על המבוסס ואומדן נוסף
 על, בפועל התביעות בניסיון משתמש השני האומדן. סך כל התביעות להערכת הנזקים

המשולבת  התביעות הערכת(. Chain Ladder: כגון) אחרותמקובלות  שיטות סמך
 על ניסיון המבוססת יותר להערכה גדול משקל ניתן כאשר, האומדנים שני את משקללת
השימוש בשיטה זו . התביעות על נוסף מידע ומצטבר, עובר שהזמן ככל התביעות

 .  ניסיון מספיקלגביהן עדיין לא נצבר , מתאים בעיקר עבור השנים הלא בשלות
 

 
 (המשך) :מודלים אקטואריים לתביעות תלויות (ח

 
הערכת התביעות התלויות נעשה בין היתר שימוש במודלים האקטוארים המפורטים  לצורך 

 (המשך): להלן
 

 :הממוצעיםשיטת  .3
 

 בתקופות התביעות ניסיון כאשר, Bornhuetter-Fergusonבדומה לשיטת , לעיתים 
 נקבע זו בשיטה. היסטוריים ממוצעים בשיטת שימוש נעשה, אינו מספיק האחרונות

בתחזית לכמות  סכום התביעות החזוי על סמך הכפלה של ממוצע התביעות ההיסטורי
דרך נוספת לחישוב היא מכפלה של עלות התביעה ההיסטורית לפוליסה )התביעות 

  (.בכמות הפוליסות שבתקופה הרלוונטית
 

 פירוט השיטות האקטואריות בענפי הביטוח העיקריים . 3
 

 ענף רכב רכוש .א
 

התפתחות ובענף רכב רכוש ההתחייבויות מחושבות על בסיס התפתחות תשלומי התביעות  
ובשיטת  Chain Ladder-תוך שימוש בשיטת ה(. הערכות פרטניותומשולמות )התביעות הידועות 

סוגי רכבים ,או גניבה  תאונה:הניתוח מתבצע תוך התייחסות לסוגי נזקים כגון. הממוצעים
להוצאות עקיפות לישוב  כמו כן מחושבת הפרשה מתאימה. שלישיוצד  יףמק:כגוןוסוגי כיסויים 

 .התביעות
 
 ענפי רכב חובה וחבויות  .ב

 
בענפי רכב חובה וחבויות ההתחייבויות מחושבות על בסיס התפתחות תשלומים והתפתחות  

לתקופות שאינן . Chain Ladder-לפי שיטת ה(. הערכות פרטניותומשולמות )התביעות הידועות 
בענפי החבויות ושיטת הממוצעים  Bornhuetter-Fergusonבנוסף שימוש בשיטת בשלות נעשה 

  .בענף רכב חובה
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך) סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי (2)

 
 (המשך) ק"ובריאות זכללי עקרונות חישוב ההערכה האקטוארית בביטוח  .2
 

 (המשך)ענפי רכב חובה וחבויות  .ב
 
בשילוב בין התביעות מחושבת ( Excess of Loss) מסוג עודף הפסדיםטוח משנה יהערכת ב 

משקללות את  נעשה שימושהשיטות בהן  .תביעות גדולותלבפועל ובין מודל שנצפו הגדולות 
 . וכן את השיבובים נושא ההשתתפות העצמית הנגבית מהלקוח

 
 ק"ובריאות ז ענפי רכוש .ג

 
ההתחייבויות מחושבות על , שמוערכים על ידי האקטואר, ק"ובענפי בריאות ז רכושהבענפי  

לפי , (הערכות פרטניותומשולמות )בסיס התפתחות התשלומים והתפתחות התביעות הידועות 
כפי שנעשה ) הפרשה להוצאות עקיפות לישוב תביעות מחושבת, בנוסף. Chain Ladder-שיטת ה

 . (בכל הענפים בהן ההתחייבות מבוססת על הערכת האקטואר
 
 .כללי בביטוח ההתחייבויות נאותות בחינת  .ד
 
החברה בוחנת את נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי  שנכללו  

 .2015בעמדת הממונה מחודש ינואר 
 
 :אלו לעקרונות בהתאם 
 

" עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח"כ תחשב, עתודה שחושבה על ידי אקטואר (1
כי ההתחייבות הביטוחית שנקבעה תספיק "( fairly likely)"קיים סיכוי סביר למדי  אם

חובה וחבויות הבחינה של לגבי תביעות תלויות בענפי . לכיסוי התחייבויות המבטח
ככל שישנן , יחד עם זאת. לפחות 75%תכוון לאומדן הסתברות של " סיכוי סביר למדי"

יפעיל האקטואר שיקול דעת ויתכן שימוש בשיטות , מגבלות בניתוח הסטטיסטי
 .אקטואריות מקובלות

  
ההיוון המתאימה לבחינת נאותות ההתחייבויות  ריבית–מזומנים השיעור היוון תזרים  (2

בביטוח כללי תבוסס על עקום ריבית חסרת סיכון תוך התאמתו לאופיין הבלתי נזיל של 
ובהתחשב באופן שיערוך הנכסים העומדים כנגד התחייבויות  הביטוחיותההתחייבויות 

 .אלו
 

יש להתייחס טיסטיים בענפים סט הוודאות חוסר בגין וחיםמרו חישובלצורך  -קיבוץ  (3
 .לכל ענף בנפרד

 
 ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית .4

 
לפי שיעור ריבית שנתי  מהוונותתלויות התביעות ה, שלישי צד למעט, וחבויות חובה רכב בענפי (א
 (.1.7%אשתקד ) 1.45%של   
 
 בעקבות, נאותות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות  הנוהג המיטבי את בוחנת החברה (ב

רכב , שלישי צד: בענפים  אלהעקרונות  פי על עתודות להשלים נדרש כיהחברה  מצאהבחינה זו 
 נו לפי עקום ריבית חסרת סיכון יההיוון ה רכוש ובאובדן אלה בענפים. רכוש ודירות

 של ההתחייבויות הביטוחיות ובהתחשב באופן שיערוך תוך התאמתו לאופיין הבלתי נזיל
 . הנכסים העומדים כנגד התחייבויות אלו

 
סטיית תקן לפי שיטת ) סיכוןמרווח לסכום העתודה  מתווסף, וחבויות חובה רכב בענפי (ג

Thomas Mack .) 
 

 .התנהגותן בעתידהנחת היסוד בכל שיטות החישוב היא שהתנהגות התביעות בעבר משקפת את (    ד
 

 רגישות ההפרשות לשינויים בהנחות .5
 

האומדנים האקטואריים לחיזוי התביעות . ההערכה האקטוארית כפופה לאי וודאות משמעותית (א
יש , בגלל האופי המשתנה של תשלומי התביעות. מתייחסים לתוחלת התביעות, התלויות

, האומדן הסטטיסטי מבוסס על הנחות שונות, בנוסף לכך. אפשרות של סטיות סביב התוחלת
ה ויחול שינוי באופן סילוק התביעות או לחילופין בהיקף במיד. אשר לא בהכרח יתממשו

גם . עלול להיווצר פער בין ההערכה האקטוארית לבין התוצאה בפועל, התביעות המדווחות
 . עלול לגרום לפערים בין ההערכות לתוצאה בפועל, שינוי בגובה התשואה

ששינוי בלתי צפוי הרי , היות וההערכה האקטוארית מבוססת על ניסיון התביעות בעבר (ב
 .התביעות יגרום לשינוי בעתודהבהתנהגות 

 הסיסטמי ןשסיכונים אלו נלקחו בחשבון תחת דרישות עמדת הממונה באומדנים לסיכו יצויין (ג
 ".עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח" חישובבמסגרת 
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך) ק"ובריאות ז כלליסיכון ביטוחי בחוזי ביטוח  (2)

 
ובריאות  כלליבגין חוזי ביטוח  הביטוחיות ההתחייבויות בחישוב ששימשו העיקריות בהנחות שינויים  .6

 ק"ז
 

החברה חלק מהאומדנים וההנחות בהם השתמשה בחישוב  שינתה 2016-ו 2018,2017 בשנים
השפעה זהה על הרווח ועל התחייבויות החברה כמפורט  יתהיהלשינויים אלה . הביטוחיותההתחייבויות 

 :להלן

 'המשמש להיוון התחייבויות ביטוחיות בענפי רכוש וחבות צד ג סיכון חסרת ריבית עקום . א
 

 הביאהבעקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר  עלייהה, לעיל' ב4לאמור בסעיף  בהמשך
 2018ח בשנת "ש מליון 10.9 -בענפים האמורים בסך של כ הביטוחיותההתחייבויות  קטנתלה
 ( .ח''ש מליון 11.6-כ של בסך גדלוהביטוחיות  ההתחייבויות 2017 בשנת)

ח  ''ש ןמליו 7.2 -כ של בסך גדל 2018, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לתקופהלאחר מס  הרווח
 (.ח''ש מליון 7.7-כ שלסך ב קטןלאחר מס  הרווח 2017 בשנת)

 
 ('למעט חבות צד ג)להיוון התחייבויות ביטוחיות בענפי חבויות  היוון ריבית . ב
 

לאור הירידה בשיעור התשואה הגלומה בתיק , 2017 בשנת, לעיל' א4לאמור בסעיף  בהמשך
הופחתה ריבית ההיוון , הדוח בשנת, ק"זהנכסים החופפים להתחייבויות בביטוח כללי ובריאות 

קטן , זה אומדןמשינוי  כתוצאה. 1.45% של ריאלי שנתי לשיעור 1.7%משיעור שנתי ריאלי של 
 .ח"ש מליון 7 -כ של בסך, מס לאחרח ו''שמליון  10.6מס בסך של  לפני הרווח
יאות כללי ובר בביטוח להתחייבויות החופפים הנכסים בתיק הגלומהלאור הירידה , 2017 בשנת

 .1.7% של ריאלי שנתי לשיעור 1.8% של ריאלי שנתי משיעור ההיוון ריבית הופחתה, ק"ז
 -בסך של כ, ח ולאחר מס''ש מליון 3 -קטן הרווח לפני מס בסך של כ, כתוצאה משינוי אומדן זה 

 .ח''ש מליון 1.9

 קצבאות במסגרת הערכת התחייבויות בענף רכב חובהלהיוון  היוון ריבית . ג

 1978-ח"התשל, (היוון) הלאומי הביטוח לתקנות תיקון לתוקף נכנס  2017 באוקטובר 1 ביום 
 2%-ל בתקנות הקבועה ההיוון ריבית שיעור את הפחית אשר"( תקנות"-ו" תיקון: "להלן)

 ארבע כל ועדכונו זה שיעור לקביעת מנגנון כלל התיקון. אז עד מקובל שהיה 3% של משיעור
 .ממשלתיות חוב אגרות של ממוצעות תשואות על בהסתמך שנים

 
 ההיוון ריבית ששיעור שקבעו העליון המשפט בית של דין לפסקי ובהתאם, התיקון למועד עד

 בתי היוונו, 3% של יהיה לניזוק שנפסק מהפיצוי הלאומי הביטוח קצבאות ניכוי חישוב בעת
 באותו, פעמי חד בסכום שסולקו עיתיות תביעות בגין שנפסקו הפיצויים סכום את גם המשפט
 .התקנות לפי ההיוון ריבית לשיעור, בנזיקין ההיוון ריבית שיעור הושווה וכך, השיעור

 
 חברות על שיהיה הסכומים גובה  על השלכה להיות עלולה האמור לתיקון כי העריכה החברה
 בגין מבטחים כנגדל "המל שמגיש שיבוב תביעות במסגרת לאומי לביטוח לשלם הביטוח

 גובה על גם ישפיע והדבר יכול ובהתאמה עבודה תאונות נפגעי להם שזכאים הקצבאות
 .אחרות ומוות נכות בתביעות לנפגעים לשלם הביטוח חברות על שיהיה הסכומים

 
 משרדית בין וועדה הוקמה העליון המשפט בבית זה בנושא שהתקיים דיון במסגרת, 2018 בשנת

 בחודש  "(.ועדת וינוגרד" –להלן ) בנזיקין לגוף נזק בשל הפיצויים של ההיוון ריבית לבחינת
ועדת דוח )" 2019 בפברואר 3 ליום עד הציבור להערות דוח ועדת וינוגרד פרסמה 2019 ינואר

 "(.וינוגרד
 

 על, בכלל אם, האמור ועדת וינוגרד דוח או התיקון להשפעת בקשר ודאות אי קיימת זה בשלב
 בתשלומי ולא המשפט בתי בפסיקת ממש של ביטוי עדיין להן אין שכן החברה התחייבויות

 משמעותית שונה תהיה בעתיד התביעות שהתפתחות יתכן ולפיכך  ,הנוכחיים התביעות
 התחזיות את ולעדכן בנושא ההתפתחויות אחר לעקוב יהיה החברה על. החברה מהערכות
 .בהתאם

 
 2016העריכה החברה החל משנת  ,לכך ובהתבסס גם על חוות דעת יועציה המשפטיים בהתאם

את ההשפעה של ירידת הריבית כאמור על התחייבויות החברה והגדילה את ההפרשות בהתאם 
 .  בענף רכב חובה ובענפי החבויות

,  2019 עד וכולל 2%העומדת בבסיס ההערכה היא כי הריבית לצורך היוון קצבאות הינה  ההנחה
בחישוב ההתחייבות הסופית לדוחות הכספיים הניחה , כמו כן  .ואילך 2020משנת  1%-ותרד ל

החברה הנחות נוספות כגון הנחות לגבי קצב השפעת השינויים בריבית הלכה למעשה על 
מידת ההשפעה המובחנת על שנות חיתום ותיקות לעומת צעירות בהתאם לתזרים ,  התביעות

 .  ועוד, בהןהתשלומים הצפוי 
 .לפיכך ההשפעה בשייר נמוכה יותר, בשנים הצעירות קיים ביטוח משנה יחסי בשיעור גבוה

 .אשתקד לעומת 2018 בשנת החישוב שבבסיס בהנחות מהותיים שינויים היו לא
 

בענף רכב חובה הפרשות : נכללו בספרי החברה ההפרשות הבאות 2018בדצמבר  31נכון ליום 
ח בשייר לפני מס ובענפי החבויות הפרשות "מליון ש 54-ח בברוטו ו"וני שמילי 140-בסך של כ
 .ח בשייר לפני מס"מליון ש 26-ח ברוטו ו"מיליוני ש 32-בסך של כ
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) סיכונים ביטוחיים . ה

 
 (המשך) ק"ובריאות ז כלליסיכון ביטוחי בחוזי ביטוח  (2)

 
כללי ובריאות בגין חוזי ביטוח  הביטוחיות ההתחייבויות בחישוב ששימשו העיקריות בהנחות שינויים  .6

 (המשך) ק"ז

  תביעות התפתחות . ד 
 

 :בתביעות במספר ענפים כדלקמן  התפתחות חלה 2018בשנת  

 חלה התפתחות לטובה , כאשר מחד, רכב חובה נרשמה התפתחות חיובית בתביעות בענף
בגין שנות ומנגד המשך מגמת התפתחות שלילית של תביעות , בגין שנות חיתום צעירות

שמקורה בהאצת קצב התשלומים ומגמת העליה בתביעה , חיתום יותר ותיקות
עה הממוצעת לאור האצת קיימת אי וודאות בנוגע לשיעור הגידול בתבי. הממוצעת
העלתה את הצורך לשלב במודל , אי הוודאות הנובעת מהמצוין לעיל. התשלומים

 . פרמטרים נוספים ולבצע התאמות בפרמטרים קיימים הקיים
בביטוח משנה חלה התפתחות לרעה במקביל להתפתחות בברוטו בשנות החיתום בהן 

ין כי קיימת מגבלה בכסוי מבטחי לעניין זה יש לצי. קיימים הסכמי ביטוח משנה יחסי
( לשיירשחוזר ) ההסכם תקרת על העולה הסכום. LPTהמשנה ברכב חובה במסגרת עסקת 

 . מיליון 30-כ הינו החיתום משנות בחלק
 השינויים השפעת קצב לגבי הנחות החברה הניחה " וינוגרד" בגין ההתחייבות בחישוב
 ותיקות חיתום שנות על המובחנת ההשפעה מידת  ,התביעות על למעשה הלכה בריבית
 התביעות שולמו 2018 במהלך, בהן הצפוי התשלומים לתזרים בהתאם צעירות לעומת
 היתה זאת לאור בריבית שינויים בחשבון לקחה שההפרשה בעוד וינוגרד רכיב ללא

 .הישנות השנים בגין בעתודה חיובית התפתחות

 הניתוח פלחי התאמת לאור הן, קודמות שנים בגין הטבה חלה מקצועית אחריות בענף 
 לאור והן גדלה החברה פעילות בהם סגמנטים והתאמת המשנה ביטוח הסכמי למבנה

 .התקן סטית של טבעי ושחרור בתביעות חיובית התפתחות
 

ובסך , ח לפני מס''ש מליון 42 -בסך של כ גדלהרווח לתקופת הדוח , מכל האמור לעיל כתוצאה
 .ח לאחר מס''ש מליון 28 -של כ

 
 :חלה התפתחות בתביעות ברוטו במספר ענפים כדלקמן  2017בשנת 

 

 התפתחות שלילית של תביעות אשר נובעת בין השאר מעלייה  נצפתה -ענף רכב חובהב
העלה את , אי הוודאות הנובעת מהמצוין לעיל. בקצב התשלומים ובתביעה הממוצעת

 .לבצע התאמות בפרמטרים קיימיםהצורך לשלב במודל הקיים פרמטרים נוספים ו
   . ח"מיליון ש 151-ברוטו בסך של כ הביטוחיותמכך גדלו ההתחייבויות  כתוצאה

 חלה התפתחות לרעה של תביעות בברוטו לאור המשך התפתחות  -בענף צד שלישי
עדכוני אומדנים לשיעור התביעות ביחס לפרמיה  ותמגמות שנצפו אשתקד הכולל

ניתוח  כןו אלוסות יבעקבות תמחור פרטני ומעקב אחר פול, מסויימיםפעילויות בפלח 
אינו שעסקאות דומיננטיות בשאר התיק כמו גם המשך קיום אי וודאות בפלח 

מיליון  78-ברוטו בסך של כ הביטוחיותמכך גדלו ההתחייבויות  כתוצאה .סטטיסטי
   . ח"ש

   חל שיפור בהתפתחות , בהמשך למגמה שנצפתה אשתקד –בענף אחריות מקצועית
חלה התפתחות לרעה של ומנגד , ההערכות הפרטניות של התביעות בפלחים מסויימים

-ברוטו בסך של כ הביטוחיותמכך גדלו ההתחייבויות  כתוצאה. מספר תביעות גדולות
   . ח"מיליון ש 30

 

, בברוטו בגין אותם ענפים לרעה בביטוח משנה חלה התפתחות לרעה במקביל להתפתחות
מכך  כתוצאה .אור קיום חוזי ביטוח משנה בפלחים הרלוונטים בהן חלה ההחמרה כאמורל

   . ח"מיליון ש 230-בסך של כ משנה הביטוחיותגדלו ההתחייבויות 
עבור שנות חיתום , יש לציין כי קיימת מגבלה בכסוי מבטחי המשנה ברכב חובה, זה לעניין

 -של כ בסך כולל 2014-2015גין שנות חיתום וב, ח"ש מליון 328-בסך כולל של כ 1992-2013
 .'ה17ראה באור . ח"ש מליון 443

 

, ח לפני מס''מליון ש 28 -הרווח לתקופת הדוח קטן בסך של כ, כתוצאה מכל האמור לעיל
 .ח לאחר מס''מליון ש 18 -ובסך של כ
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 מידע בדבר סיכוני אשראי .ו

 
 נכסי חוב על פי מיקומםחלוקת  .1
 

 2018, בדצמבר 31 

  
 שאינם

 
 

 כ"סה סחירים *(סחירים 

 
 ח"אלפי ש

 3,020,152  569,749  2,450,403  בארץ

 152,046  -  152,046  ל"בחו

 3,172,198  569,749  2,602,449  סך הכל נכסי חוב
 
 
 

 2017, בדצמבר 31 

  
 שאינם

 
 

 כ"סה סחירים *(סחירים 

 
 ח"אלפי ש

 2,926,334  508,903  2,417,431  בארץ

 118,803  -  118,803  ל"בחו

 3,045,137  508,903  2,536,234  סך הכל נכסי חוב
 

 
 
 .נכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגוריית זמינים למכירה ומוצגים בשווי הוגן *(
 .גם באור פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים להלן ראו 
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) מידע בדבר סיכוני אשראי .ו

 
 פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים . 2

 
 נכסי חוב 1.א
 

 
 *(דרוג מקומי 

 2018, בדצמבר 31ליום  

  
BBB   נמוך 

  
 

AA עד  ומעלהA מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 
 ח"אלפי ש

 נכסי חוב בארץ
 נכסי חוב סחירים     
 1,525,718  -  -  -  1,525,718  אגרות חוב ממשלתיות     

 924,685  -  -  131,066  793,619  אגרות חוב קונצרניות

 2,450,403  -  -  131,066  2,319,337  סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

 נכסי חוב שאינם סחירים
 208,916  -  -  -  208,916  אגרות חוב ממשלתיות     

 246,053  880  -  14,191  230,982  אגרות חוב קונצרניות
פיקדונות בבנקים ובמוסדות 

 6,410  -  -  -  6,410  פיננסיים
 :נכסי חוב אחרים לפי בטחונות

 10,338  10,338  -  -  -  משכנתאות     
 630  -  -  -  630  הלוואות על פוליסות

הלוואות מובטחות בשעבוד כלי 
 1,400  1,400  -  -  -  רכב

 3,093  3,093  -  -  -  הלוואות לעובדים וסוכנים

 81,391  26,271  -  -  55,120  בטחונות אחרים

 11,518  11,518  -  -  -  לא מובטחים
סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 569,749  53,500  -  14,191  502,058  בארץ

 3,020,152  53,500  -  145,257  2,821,395  סך הכל נכסי חוב בארץ
 

 .+Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים *(

 .הלוואות על פוליסות דורגו בהתאם להנחיות מרווח הוגן **(
 .דורגו בהתאם להנחיות הסולבנסיח "אלפי ש  55,120הלוואות למימון חובה בסך  ***(
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 (המשך) סיכוניםניהול -  :35באור 

 
 (המשך) מידע בדבר סיכוני אשראי .ו

 
 (המשך) פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים .2

 
 (המשך) נכסי חוב .1.א

 
 דרוג בינלאומי

 2018, בדצמבר 31ליום  

   
 נמוך 

  
 

A ומעלה +BBB מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 
 ח"אלפי ש

 :ל"נכסי חוב בחו
     

 נכסי חוב סחירים
     

 27,621  -  -  -  27,621  חוב ממשלתיותאגרות 

 124,425  -  3,281  112,510  8,634  אגרות חוב קונצרניות

 סך הכל נכסי חוב
 152,046  -  3,281  112,510  36,255  ל "סחירים בחו 

 
 .+Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים *( 

 

 
 *(דרוג מקומי 

 2017, בדצמבר 31ליום  

  
BBB   נמוך 

  
 

AA עד  ומעלהA מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 
 ח"אלפי ש

 נכסי חוב בארץ
 נכסי חוב סחירים     
 1,707,984  -  -  -  1,707,984  אגרות חוב ממשלתיות     

 709,447  7,695  -  131,959  569,793  אגרות חוב קונצרניות
נכסי חוב סחירים  סך הכל
 2,417,431  7,695  -  131,959  2,277,777  בארץ

 נכסי חוב שאינם סחירים
 204,368  -  -  -  204,368  אגרות חוב ממשלתיות     

 198,793  1,051  304  17,391  180,047  אגרות חוב קונצרניות
פיקדונות בבנקים 

 8,239  -  -  -  8,239  ובמוסדות פיננסיים
נכסי חוב אחרים לפי 

 :בטחונות
 5,844  5,844  -  -  -  משכנתאות     

 495  -  -  130  365  הלוואות על פוליסות
הלוואות מובטחות בערבות 

 -  -  -  -  -  בנקאית
הלוואות מובטחות 

 1,027  1,027  -  -  -  בשעבוד כלי רכב
 1,953  1,953  -  -  -  הלוואות לעובדים וסוכנים

 80,443  25,233  -  -  55,210  בטחונות אחרים

 7,741  7,741  -  -  -  לא מובטחים 
סך הכל נכסי חוב שאינם 

 508,903  42,849  304  17,521  448,229  סחירים בארץ

 2,926,334  50,544  304  149,480  2,726,006  סך הכל נכסי חוב בארץ
 

 .+Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים *( 

 .הלוואות על פוליסות דורגו בהתאם להנחיות מרווח הוגן **( 
 .דורגו בהתאם להנחיות הסולבנסיח "אלפי ש  55,210הלוואות למימון חובה בסך  ***( 
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 (המשך) ניהול סיכונים-  :35באור 

 
 (המשך) אשראימידע בדבר סיכוני  .ו

 
 (המשך) פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים .2
 
 (המשך) נכסי חוב . 1.א

 

 
 *(דרוג בינלאומי 

 2017, בדצמבר 31ליום  

   
 נמוך 

  
 

A ומעלה +BBB מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 
 ח"אלפי ש

 :ל"נכסי חוב בחו
     

 נכסי חוב סחירים
     

 25,498  -  -  -  25,498  אגרות חוב ממשלתיות

 93,305  -  5,794  77,617  9,894  אגרות חוב קונצרניות

סך הכל נכסי חוב סחירים 
 118,803  -  5,794  77,617  35,392  ל "בחו

 
 .A+ועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים (* 

    
 
 

 
 *(דרוג מקומי 

 2018, בדצמבר 31ליום  

  
BBB   נמוך 

  
 

AA עד  ומעלהA מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 
 ח"אלפי ש

 28,000  28,000  -  -  -  הלוואה לחברה כלולה 
למעט , חייבים ויתרות חובה
 96,680  96,680  -  -  -  יתרות מבטחי משנה

 34,233  34,233  -  -  -  נכסי מסים נדחים

 338,278  -  -  -  338,278  מזומנים ושווי מזומנים 

       
 +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים *(
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 

 
 (המשך) מידע בדבר סיכוני אשראי .ו

 
 (המשך) פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים .2

 
 (המשך) נכסי חוב . 1.א

 
 (המשך) מידע נוסף

 
 *(דרוג מקומי 

 2017, בדצמבר 31ליום  

  
BBB   נמוך 

  
 

AA עד  ומעלהA מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 
 ח"אלפי ש

 26,771  26,771  -  -  -  הלוואה לחברה כלולה 
למעט , חייבים ויתרות חובה
 83,146  83,146  -  -  -  יתרות מבטחי משנה

 29,724  **( 29,724  -  -  -  נכסי מסים נדחים

 443,960  -  -  -  443,960  מזומנים ושווי מזומנים 

       
 +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים *(

 מחדש סווג      **(  
 

 (ל"חוב) נכסים אחריםסיכוני אשראי בגין    .2.א
 

 
 *(דרוג בינלאומי 

 2018, בדצמבר 31ליום  

   
 נמוך 

  
 

A ומעלה +BBB מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 
 ח"אלפי ש

למעט , חייבים ויתרות חובה
 -  -  -  -  -  יתרות מבטחי משנה

 
 +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים *(
 
 

 
 *(דרוג בינלאומי 

 2017, בדצמבר 31ליום  

   
 נמוך 

  
 

A ומעלה +BBB מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 
 ח"אלפי ש

למעט , חייבים ויתרות חובה
 -  -  -  -  -  יתרות מבטחי משנה

 
 +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים *(    
 

 
 ביטוח משנה .3

 
משנה חוזיים ופקולטטיביים שנעשים באמצעות מבטחי משנה  יביטוחב עסקיהמבטחת חלק מ איילון ביטוח 

. כלפי מבוטחיה על פי פוליסות הביטוח המחובת תביטוח המשנה אינו משחרר את המבטח, עם זאת. ל"בחו
חשופה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את חלקם בהתחייבויות  איילון ביטוח

חשיפה זו מנוהלת על ידי מעקב . ואת חובותיהם בגין תביעות ששולמו( סי ביטוח המשנהנכ)בגין חוזי ביטוח 
 קיום התחייבויותיו הכספיותו שינויים בדירוג האשראי שלו, שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי

שנה עקב מבנה שוק ביטוח המ, חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד איילון ביטוח. השוטפות
איילון בהתאם להנחיית המפקח מאשר דירקטוריון . והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק

, איילון ביטוחאו תתקשר /עימם התקשרה ו, מסגרות חשיפה מרביות למבטחי המשנה, אחת לשנה, ביטוח
, מת חוזה ביטוח המשנהחשיפות אלה מנוהלות בר(. או כפוף לאישור ההנהלה)המבוססות על דירוגם הבינלאומי 

 איילון ביטוחחשיפות , כמו כן. באופן כזה שלכל חוזה נקבעת מגבלת חשיפה מכסימלית למבטח משנה בודד
 . ל גבוהים"והעיקריות שבהן הינן למבטחי משנה המדורגים בדירוגים בינ, מפוזרות בין מבטחי משנה שונים
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 (המשך) אשראימידע בדבר סיכוני  .ו
 

 (המשך) ביטוח משנה .3
 

 (המשך) מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה .ב
 

 2018, בדצמבר 31ליום 
           

 
 סך פרמיות

          

 
 נכסי ביטוח משנה יתרות למבטחי

  
 חובות בפיגור

 
 בחובה  משנה

  
 פיקדונות ביטוח כללי

   

 קבוצת דירוג

 בין חצי כ"סה מבטחי תביעות תלויות פרמיה שטרם בביטוח בביטוח (זכות) לשנת
 

 בריאות חיים  (א)נטו  2018

הורווחה 
 בביטוחי

 רכוש וחבויות
בביטוח 
 רכוש

בביטוח 
 משנה  חבויות

( ב)חשיפה 
 מעל שנה שנה לשנה (ג)

 
 ח"אלפי ש

AA  ומעלה 
           o   c aeusnBeR  CN  179,214  (48,521)  (3,939)  -  -  -  106  -  (52,355)  -  - 

o auu c aeusnBeR  CN  235,416  (51,126)  10,945  71,565  75,918  40,897  363,226  132,907  378,518  -  - 

 108  2  330,208  280,325  354,373  42,354  60,552  67,348  82,377  3,530  306,730  אחרים

 108  2  656,372  413,232  717,705  83,251  136,471  138,913  89,382  (96,117)  721,359  כ"סה

A ומעלה 
           TyNlL'u  116,071  (65,405)  -  192,646  76,321  5,531  77,802  -  286,895  -  - 

 405  3,646  723,885  423,825  914,352  85,154  86,060  90,550  1,224  (29,631)  431,400  אחרים

 405  3,646  1,010,780  423,825  992,154  90,685  162,381  283,196  1,224  (95,036)  547,472  כ"סה

 -  -  31  -  -  -  -  -  31  -  -  או לא מדורג BBB -נמוך מ

 513  3,648  1,667,182  837,057  1,709,859  173,936  298,851  422,109  90,637  (191,153)  1,268,831  כ"סה
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 
 

 (המשך) מידע בדבר סיכוני אשראי .ו
 

 (המשך) ביטוח משנה .3
 

 (המשך) מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה .ב

 2017, בדצמבר 31ליום 
           

 
 סך פרמיות

          
 

 ביטוח משנהנכסי  יתרות למבטחי
  

 חובות בפיגור

 
 בחובה  משנה

  
 פיקדונות ביטוח כללי

   

 קבוצת דירוג

 בביטוח בביטוח (זכות) לשנת
פרמיה 
 בין חצי כ"סה מבטחי תביעות תלויות שטרם

 

 בריאות חיים  (א)נטו  2017

הורווחה 
 בביטוחי
רכוש 
 וחבויות

בביטוח 
 רכוש

בביטוח 
 משנה  חבויות

( ב)חשיפה 
 מעל שנה לשנהשנה  (ג)

 
 ח"אלפי ש

AA  ומעלה 
           o auu c aeusnBeR  CN  214,137  (43,175)  7,074  34,514  70,230  46,727  275,362  99,294  291,437  -  - 

oCCc  111,676  50,022  61,010  86  5,574  12,898  243  66,154  63,680  -  - 

 76  358  241,842  261,059  357,201  35,434  31,877  83,501  (4,592)  (519)  107,388  אחרים

 76  358  596,959  426,507  632,806  95,059  107,682  118,101  63,492  6,327  433,201  כ"סה

            A ומעלה 
           TyNlL'u  120,552  (76,333)  -  83,126  77,845  4,949  47,482  -  137,069  -  - 

dBnae n c aeusnBeR  esnNe  TaL  117,776  (35,660)  36,532  -  775  8,694  13,266  490  23,117  -  - 

ET c  esnNe  oe  66,024  8,163  -  -  23,522  1,796  258,577  91,876  200,181  544  633 

 593  464  458,509  330,304  601,607  64,386  53,692  144,804  10,959  (86,636)  367,790  אחרים

 1,226  1,008  818,876  422,670  920,932  79,825  155,834  227,930  47,491  (190,466)  672,142  כ"סה

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  או לא מדורג BBB -נמוך מ            

 1,302  1,365  1,415,835  849,177  1,553,738  174,884  263,516  346,031  110,983  (184,139)  1,105,343  כ"סה
 

 הערות
             

היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח  .(ח"ש אלפי 238של  סך 2017בדצמבר  31ליום )ח "שאלפי  258 -בסך של  2018, בדצמבר 31לאחר הפחתת הפרשה לחובות מסופקים ליום  (א)
 .משותף

 .הפיקדונותבניכוי , נכסי ביטוח משנהומ, נטו, (זכות)מיתרות בחובה  מורכבתהחשיפה למבטחי משנה  (ב)
ליום )החשיפה  מסך 0.03%ח המהווים "אלפי ש 552מסתכם בסך של  2018, בדצמבר 31כל ההפרשות לחובות מסופקים בתוספת הקטנת חלקם של מבטחי משנה בתביעות התלויות ובעתודות ליום  סך (ג)

 .(החשיפה מסך 0.04%ח המהווים "ש אלפי 511של  סל 2017בדצמבר  31
 +.Aועד  -Aכולל  Aלדוגמא דירוג , דרוג כולל בחובו את כל הטווחים כל .A.M BEST -ו S&Pהדירוג נקבע בעיקרו לפי חברת הדירוג  (ד)
ח "שמיליוני  3,962סך של  , 2017בדצמבר  31ליום )ח "מיליוני ש 4,208הינה ( MPL) 2.05%ל לאירוע רעידת אדמה בהסתברות נזק ש 2018, בדצמבר 31כל החשיפה של מבטחי המשנה ליום -סך (ה)

  (.18.5% -כ 2017בדצמבר  31ליום ).18.3%ממנה חלקו של מבטח המשנה המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו כ , (1.856% של נזקבהסתברות 
מסך הפרמיות לביטוח משנה לשנת  10%בגינם עולה על  מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה 10%לא קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר החשיפה בגינם עולה על  (ו)

2018. 
         .ג18-ו ה17 באורים ראו משנה מבטחי עם עסקאות לגבי (ז)



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 152 -  3 

 (המשך) ניהול סיכונים-  :35באור 
 
 (המשך) מידע בדבר סיכוני אשראי .ו

 
 מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי .4

 
דירוג שניתן לחברה על ידי חברה ההשקעה בנכסי חוב סחירים ובלתי סחירים מתבצעת בהתבסס על  .א

של  המחקרמחלקת , בנוסף. ובהתאם להוראות החוק שוק ההוןמדרגת שקיבלה אישור מהממונה על 
החברה מבצעת הערכה של הדירוג החיצוני והערכה של איכות החוב בהתבסס על הדוחות הכספיים של 

השקעה באגרות חוב לא , כמו כן .החברות וניתוח סיכוני השוק והאשראי להם חשופות החברות
 .התאם להנחיות וועדת חודקבדיקות ברק לאחר עריכת ממשלתיות מתבצעת 

 
 .וועדת ההשקעות של החברה החליטה כי כל השקעה באגרת חוב לא סחירה מחייבת את אישור הוועדה 
 

לכשלי  לרבות ניתוח הסיבות, בתיק האשראי  חדלות הפירעון החברה בודקת באופן שוטף את נתוני
 .  (LTV) ה לשווי הבטוחהמעת לעת את יחס חוב ההלווא בנוף החברה בודקת ,אשראי שהתרחשו

 
כי בהתאם לחוזר שוק ההון , יצוין. ל "קיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו .ב

פרסמו , בדבר פרסום סולם המרה בין סולם הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי, 2008-6-1
  .לבין סולם הדירוג הבינלאומי סולם המרה בין הדרוג המקומי 2009בשנת חברות הדירוג 

 
מידע בדבר סיכוני אשראי בביאור זה אינו כולל את הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה המוצגים בבאור  .ג

 .'ח35
 
 .10באור  ראו, לעניין יתרות פרמיה לגבייה .ד
 

 
 IFRS 9מידע הנדרש בקשר לפטור הזמני מיישום  .4
 

 גילוי על סיכוני אשראי
 

של הנכסים הפיננסיים העומדים במבחן הקרן , 2018, בדצמבר 31ליום , מציגה את הערך בספריםהטבלה להלן 
לפי , "(קבוצה א: "להלן ) (לא כולל נכסים שמוחזקים למסחר או מנוהלים על בסיס שווי הוגן)והרבית בלבד 

 .ערךאך לפני הפרשה לירידת  IAS 39-הערך בספרים נמדד בהתאם ל. רמות דירוג סיכון אשראי
 
 
 

  
BBB  נמוך 

  

 
AA עד   ומעלהA  מ-BBB כ"סה לא מדורג 

 338,278  -  -  9  338,269  מזומנים ושווי מזומנים

 2,582,192  -  3,281  279,831  2,299,080  נכסי חוב סחירים

 580,990  64,741  -  14,191  502,058  נכסי חוב לא סחירים

 28,000  28,000  -  -  -  הלוואות לחברות כלולות

 
 3,139,407  294,031  3,281  92,741  3,529,460 

 
 
 

 לעיל שאינם בעלי סיכון אשראי  'להלן מציגה השוואה בין השווי ההוגן לערך בספרים של נכסים בקבוצה א הטבלה
 .אך לפני הפרשה לירידת ערך IAS 39-ל בהתאם נמדד בספרים הערך. (ולא מדורג  BBB-דרוג נמוך מ) נמוך

 
 

 

ערך 
 שווי הוגן בספרים

 
 ח"אלפי ש

 3,281  3,281  נכסי חוב סחירים

 63,157  65,628  נכסי חוב לא סחירים

 28,000  28,000  הלוואות לחברות כלולות
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 (המשך) ניהול סיכונים-  :35באור 

 
 (המשך) מידע בדבר סיכוני אשראי .ו

 
 לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים פירוט החשיפה . 6
 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

 סיכון אשראי מאזני 
 

 
% 

 
 כ"מסה ח"אלפי ש

 ענף משק
  

 2.68  84,932  תעשיה
 8.85  280,822  ן"בינוי ונדל

 2.54  80,520  חשמל ומים
 1.77  56,273  מסחר

 0.00  104  תחבורה ואחסנה
 1.80  57,150  תקשורת ושרותי מחשב

 14.66  464,972  בנקים
 2.79  88,471  אנרגיה

 5.09  161,454  שירותים פיננסיים
 1.56  49,432  שירותים עסקיים אחרים

 2.61  82,781  אנשים פרטיים

 
 1,409,943  44.45 

 55.55  1,762,255  ח מדינה"אג

 100.00  3,172,198  סך הכל
 
 

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

 סיכון אשראי מאזני 
 

 
% 

 
 כ"מסה ח"אלפי ש

 ענף משק
  

 2.37  72,182  תעשיה
 6.92  210,810  ן"בינוי ונדל

 3.20  97,477  חשמל ומים
 1.12  34,168  מסחר

 0.06  1,779  תחבורה ואחסנה
 2.09  63,683  תקשורת ושרותי מחשב

 11.41  347,374  בנקים
 2.35  71,598  אנרגיה

 3.14  95,493  שירותים פיננסיים
 0.95  29,022  שירותים עסקיים אחרים

 2.64  80,472  אנשים פרטיים

 
 1,107,176  36.36 

 63.64  1,937,961  ח מדינה"אג

 100.00  3,045,137  סך הכל
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 (המשך) סיכוניםניהול - : 35באור 
 

 מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה . ז
 

 פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה .1
 

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

   

 פריטים  במטבע

 
 לא חוץ או

 
 פיננסים בהצמדה ח"בש ח"בש

 
 

 כ"סה ואחרים *(אליו  צמוד למדד לא צמוד

 
 ח"אלפי ש

 178,571  -  33,716  -  144,855  ושווי מזומניםמזומנים 

 3,353,195  1,456,657  215,262  1,043,059  638,218  נכסים סחירים

 380,427  246,151  14,264  85,321  34,691  נכסים בלתי סחירים

 3,912,192  1,702,807  263,241  1,128,380  817,764  סך כל הנכסים

      
בסיס באמצעות מכשירים חשיפה לנכס 

 (79,787)  85,358  (567,981)  -  402,835  נגזרים במונחי דלתא

 .לדולר מחשיפה בעיקרה נובעת היא, למטבע חוץ או בהצמדה אליו חשיפה קיימת בו במקום *(      

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

   

 פריטים  במטבע

 

 לא חוץ או

 
 פיננסים בהצמדה ח"בש ח"בש

 

 
 כ"סה ואחרים *(אליו  צמוד למדד לא צמוד

 
 ח"אלפי ש

 170,493  -  43,247  -  127,246  מזומנים ושווי מזומנים

 2,836,720  1,282,630  139,610  900,170  514,310  נכסים סחירים

 344,895  203,457  13,960  73,076  54,401  נכסים בלתי סחירים

 3,352,108  1,486,087  196,817  973,247  695,957  סך כל הנכסים

חשיפה לנכס בסיס באמצעות       
 5,037  117,048  (456,691)  -  344,679  מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 .בעיקרה מחשיפה לדולרהיא נובעת , במקום בו קיימת חשיפה למטבע חוץ או בהצמדה אליו  *(        
 

 סיכון אשראי עבור נכסים בארץ  . 2
  

 2018, בדצמבר 31ליום 
     

 
 *(דרוג מקומי 

   
 נמוך 

  
 

AA ומעלה BBB  עדA מ-BBB כ "סה לא מדורג)*** 

 
 ח"אלפי ש

 נכסי חוב בארץ
 867,483  -  -  -  867,483  אגרות חוב ממשלתיות     

 839,450  5,328  - 217,484  616,639  סחירים -נכסי חוב אחרים 
בלתי סחירים  -נכסי חוב אחרים 

)**  103,023  18,940  49  12,265  134,276 

 1,841,209  17,592  49  236,423  1,587,145  סך הכל נכסי חוב בארץ
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 
 

 (המשך) מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה . ז
 

 (המשך)סיכון אשראי עבור נכסים בארץ  . 2

 2017, בדצמבר 31ליום 
     

 
 *(דרוג מקומי 

   
 נמוך 

  
 

AA ומעלה BBB  עדA מ-BBB כ "סה לא מדורג)*** 

 
 ח"אלפי ש

 נכסי חוב בארץ
 779,722  -  -  -  779,722  אגרות חוב ממשלתיות     

 649,297  15,243  603  212,307  421,145  סחירים -נכסי חוב אחרים 
בלתי  -נכסי חוב אחרים 

 141,438  11,582  203  40,982  88,671  **(סחירים 

 1,570,457  26,826  806  253,288  1,289,537  סך הכל נכסי חוב בארץ
 

נתוני . ודירוג פנימי" מידרוג"ו" מעלות", S&P""המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג  *(
, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים. חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים

 +. Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא
דורגו ( ח"ש לפיא 30,042 בסך 2017 בשנת)ח "ש לפיא 12,190בסך  2018  בשנתהלוואות בנק ירושלים       **(

 בסך 2017 בשנת)ח "ש לפיא 6,269סך ב 2018 שנתהלוואות על פוליסות ב,ירוג מאושרבהתאם למודל ד
 . דורגו בהתאם להנחיות מרווח הוגן( ח "ש אלפי 10,126

 .כ מייצג סיכון אשראי מירבי"טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי ***(
 

 ל"סיכון אשראי עבור נכסים בחו .3
 

 
 *(בינלאומי  דרוג

 
 2018, בדצמבר 31ליום 

   
 נמוך 

  
 

A ומעלה +BBB מ-BBB כ "סה לא מדורג)** 

 
 ח"אלפי ש

 189,605  -  22,318  138,399  28,888  ל"סך הכל נכסי חוב בחו
 

 

 
 *(דרוג בינלאומי 

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

   
 נמוך 

  
 

A ומעלה +BBB מ-BBB כ "סה לא מדורג)** 

 
 ח"אלפי ש

 125,071  -  26,087  65,858  33,126  ל"סך הכל נכסי חוב בחו
 

 "S&P ,  "Moody's""ידי המפקח -ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על"המקורות לרמת הדירוג בחו *(

 +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים. "Fitch"-ו
 .כ מייצג סיכון אשראי מירבי"טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי **(
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 (המשך) ניהול סיכונים- : 35באור 
 
 

 *( סיכונים גיאוגרפיים . ח

 
 דרוג בינלאומי

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 

 אגרות חוב
 ממשלתיות

אגרות 
 חוב

 קונצרניות
 

 תעודות
 סל

 קרנות
 סל

 קרנות 
 נאמנות

 ן"נדל
 להשקעה

 השקעות
 **(אחרות 

כ "סה
 חשיפה
 מאזנית

נגזרים 
 במונחי
 דלתא

 

 
 כ"סה דלתא מאזנית **(אחרות  להשקעה נאמנות סל סל מניות קונצרניות ממשלתיות

 
 ח"אלפי ש

 1,762,255  ישראל 
 

1,184,809 
 

27,273  - 
 

38,012  -  680,258  524,467 
 

4,217,075  -  4,217,075 

 288,280  6,573  281,707  203,178  -  385  -  29,708  -  48,436  -  ב"ארה

 331,008  -  331,008  319,879  -  -  -  -  -  11,129  -  בריטניה

 419,551  -  419,551  419,439  -  -  -  111  -  -  -  גרמניה

 466,462  -  466,462  461,842  -  -  -  1,340  -  3,281  -  צרפת

 144,106  -  144,106  144,106  -  -  -  -  -  -  -  הודו

 724,798  -  724,798  713,013  -  -  -  -  -  11,785  -  שוויץ
שווקים 

 82,903  725  82,178  69,315  -  6,463  -  6,400  -  -  -  מתעוררים

 161,488  -  161,488  161,488  -  -  -  -  -  -  -  פנמה

 118,576  -  118,576  118,576  -  -  -  -  -  -  -  אירלנד

 173,627  5,881  167,746  112,783  -  7,994  -  11,238  10  35,722  -  אחר

 1,762,255  כ"סה
 

1,295,162 
 

27,283  48,797 
 

38,012  14,842  680,258  3,248,086 
 

7,114,696 
 

13,179  7,127,875 

             
 
 

 
 דרוג בינלאומי

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 

 אגרות חוב
 ממשלתיות

אגרות 
 חוב

 קונצרניות
 

 תעודות
 סל

 קרנות
 סל

 קרנות 
 נאמנות

 ן"נדל
 להשקעה

 השקעות
 **(אחרות 

כ "סה
 חשיפה
 מאזנית

נגזרים 
 במונחי
 דלתא

 

 
 כ"סה דלתא מאזנית **(אחרות  להשקעה נאמנות סל סל מניות קונצרניות ממשלתיות

 
 ח"אלפי ש

 928,963  1,937,849  ישראל 
 

12,119  9,022  -  -  588,978  624,136  4,101,066  -  4,101,066 

 177,633  -  177,633  142,589  -  -  -  -  -  35,044  -  ב"ארה

 246,292  -  246,292  246,292  -  -  -  -  -  -  -  בריטניה

 476,290  -  476,290  476,290  -  -  -  -  -  -  -  גרמניה

 486,325  -  486,325  480,531  -  -  -  -  -  5,794  -  צרפת

 84,733  -  84,733  84,733  -  -  -  -  -  -  -  הודו

 586,643  -  586,643  575,950  -  -  -  -  -  10,693  -  שוויץ

 226,787  -  226,787  226,787  -  -  -  -  -  -  -  פנמה

 248,285  -  248,285  227,218  -  -  -  -  16  21,051  -  אחר

 1,937,849  כ"סה
 

1,001,545 
 

12,135  9,022  -  -  588,978  3,084,525  6,634,054  -  6,634,054 

             
 .הגילוי בביאור לא כולל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה *(  
 .האחרים בטורים נכללו שלא ונכסי חוב אחרות פיננסיות השקעות, מזומנים, משנה ביטוח נכסי כוללות אחרות השקעות **( 
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 36באור 
 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א
 
 

 :ההרכב

 2018, בדצמבר 31ליום 
    

 

 בעלי שליטה בדבר 
 אנשי מפתח חברה וחברות תנאים  

 ודירקטורים כלולה  בבעלותם ראו 

 
 ח"אלפי ש באור

 -  28,000  -  (1()א)7 נכסי חוב 

 (17()ה)36 חוב עמלות לפי הסכם
 

 2,253 
 *(חייבים ויתרות פרמיה לגבייה  

 
 428  170  4 

 זכאים ויתרות זכות 
 

 4,834  62  4,553 

 -  -  55,193  (6()ה)36 התחייבויות פיננסיות

עמדה על סך של  וחברות בבעלותם שליטה ייתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה של בעל *(      
ושל אנשי מפתח ודירקטורים עמדה על סך  ח"אלפי ש 32,581של חברה כלולה עמדה על סך של ,ח"שאלפי  428
 .ח"שאלפי  4של 

 

 2017, בדצמבר 31ליום 
    

 

 בעלי שליטה בדבר 
 אנשי מפתח חברה וחברות תנאים  

 ודירקטורים כלולה  בבעלותם ראו 

 
 ח"אלפי ש באור

 -  26,771  -  (1()א)7 נכסי חוב 

 -  5,758  -  (17()ה)36 חוב עמלות לפי הסכם
 *(חייבים ויתרות פרמיה לגבייה 

 
 224  518  3 

 זכאים ויתרות זכות 
 

 4,144  99  3,411 

 -  -  58,011  (6()ה)36 התחייבויות פיננסיות
 

וחברות בבעלותם עמדה על סך של  שליטה ייתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה של בעל *( 
ח ושל אנשי מפתח ודירקטורים עמדה על סך "אלפי ש 33,048של חברה כלולה עמדה על סך של ,ח"אלפי ש 571
 .ח"אלפי ש 3של 

 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ב
 

 2018, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
    

 

 בעלי שליטה בדבר 
 אנשי מפתח חברה וחברות תנאים  

 ודירקטורים  כלולה  בבעלותם ראו 

 
 ח"אלפי ש באור

 -  2,253  -  (17()ה)36 החזר עמלות לפי הסכם

 פרמיות ברוטו
 

 215  -  71 

 -  936  -  (17()ה)36 הכנסות מעמלות

 -  -  -  (17()ה)36 הכנסות מדמי ניהול
 -  1,229  157  (10()ה)36 הכנסות מהשקעות

 -  -  (2,261)  (6()ה)36 הוצאות מימון
 *(,ד-סעיף ג)הוצאות הנהלה וכלליות 

 
 (3,772)  -  (16,827) 

 -  (456)  (5,616)  (16,17()ה)36 עמלות 
 

 (.8-6)(ה)36,(1)(ה)36-באורים ראו*( 
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 36באור 
 

 
 וצדדים קשוריםעסקאות עם בעלי עניין  .ב

 

 2017, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
    

 

 בדבר 
בעלי 
 שליטה

 אנשי מפתח חברה וחברות תנאים  

 כלולה  בבעלותם ראו 
ודירקטורי

 ם 

 
 ח"אלפי ש באור

 -  5,758  -  (17()ה)36 החזר עמלות לפי הסכם

 פרמיות ברוטו
 

 254  -  105 

 -  2,299  -  (17()ה)36 הכנסות מעמלות

 -  3,600  -  (17()ה)36 הכנסות מדמי ניהול

 -  1,171  13  (10()ה)36 הכנסות מהשקעות

 -  -  14,947  (ג)37 הכנסות אחרות
 -  -  (2,362)  (6()ה)36 הוצאות מימון

 *(,ד-סעיף ג)הוצאות הנהלה וכלליות 
 

 (4,265)  -  (16,765) 

 (11)  (3,509)  (9,445)  (16,17()ה)36 עמלות 
 

 (.8-6()ה)36,(1()ה)36-באורים ראו*( 
 
 

 2016, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
   

 

 בעלי שליטה בדבר 
 אנשי מפתח וחברות תנאים 

 ודירקטורים  בבעלותם ראו 

 
 ח"אלפי ש באור

 פרמיות ברוטו
 

 410  73 
 -  77  (10()ה)36 הכנסות מהשקעות

 *(,ד-סעיף ג)וכלליות הוצאות הנהלה 
 

 (7,608)  (16,638) 

 -  (7,824)  (16()ה)36 עמלות 
 

 (.8-6()ה)36,(1 ()ה)36-באורים ראו*( 
 

הקבוצה וזאת בתנאי שוק  חוזי השקעה שהונפקו על ידיוחוזי ביטוח , מידי פעם, נושאי משרה בחברה עשויים לרכוש
 . ובמהלך העסקים הרגיל

 
 

  :כדלהלן( לרבות דירקטורים) הטבות לאנשי מפתח ניהולייםתגמולים ולעיל נכללו ' בסעיף ב .ג
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 סכום אנשים' מס סכום אנשים' מס סכום אנשים' מס

  
 ח"אלפי ש

 
 ח"אלפי ש

 
 ח"אלפי ש

 15,024  20  13,101  21  16,113  21  *(הטבות לזמן קצר  
הטבות אחרות לזמן 

 825  4  919  6  714  7  ארוך

  
 16,827 

 
 14,020 

 
 15,849 

כולל שכר  *(
 .דירקטורים
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 36באור 
 

 :כדלהלן הטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחריםלעיל נכללו תגמולים ו' בסעיף ב .ד
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 
2018 2017 2016 

 
 סכום אנשים' מס סכום אנשים' מס סכום אנשים' מס

  
 ח"אלפי ש

 
 ח"אלפי ש

 
 ח"אלפי ש

דמי ניהול לשאינם 
 מועסקים בחברה או

 3,860  1  2,676  1  -  -  מטעמה
 
 

 הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין .ה
 
 לחוק החברות( 4)270שליטה המנויות בסעיף ות עם בעל אעסק 

 
 לבעל השליטה בחברה תגמול .1

 
בדצמבר  31ל החברה ועד ליום "כמנכ 2018בספטמבר  30כיהן עד ליום , בעל השליטה בחברה, רחמני לוי מר 

  .החברהנשיא כ לכהן ממשיךמר רחמני  .כדירקטור בחברה ובאיילון ביטוח 2018
2017בגין שנים   .לא קיבל מר רחמני שכר עבור תפקידים אלו, 2018- 

 
  בחברה השליטה לבעל שירותים למתן עסקה.         2
 

 רחמני מרקיבל  ,החברהל "כמנכמר רחמני כהונתו של  שהסתיימה לאחר, 2018באוקטובר  1החל מיום 
והשירותים האמורים לחברה  עלות"(. השירותים: "יחדיולהלן ) שירותי מזכירות ונהג, רכב, משרדמהחברה 

כ עלעמדה בשנת הדוח 

- 

 .מר רחמני שילם לחברה בעבור השירותים לאחר תאריך הדוח הכספי. ח"אלפי ש 202 
 

וכן נכלל כתבי התחייבות לשיפוי , כתבי התחייבות לפטור ושיפוי ומאיילון ביטוחרחמני קיבל מהחברה  מר.     3
עד למועד סיום כהונתו  לדירקטורים ונושאי משרה בקבוצת איילוןבפוליסת ביטוח אחריות מקצועית   
בדבר כתבי התחייבות לפטור לפרטים . 2018בדצמבר  31ביום , בתפקידיו בחברה ובאיילון ביטוח כמפורט לעיל 
 .להלן( 14()ה)36 באור ורא החברה במוסדות ההתקשרויות ואישורושיפוי וכתבי התחייבות לשיפוי  
 

 קת כספי שיפוי מחברת ביטוחחלו        .4
 

חלוקת , בהתאם לתקנות ההקלות, אישרו ועדת הביקורת ולאחריה דירקטוריון החברה, 2018באוגוסט  8ביום   
חברת  תובענה שהוגשה נגדבח שהתקבל מחברת ביטוח במסגרת הסדר גישור "מליון ש 5פיקדון בסכום של 

ידי דירקטורים -מר רחמני ועל ,על ידי החברה, אביב-בבית המשפט המחוזי בתל, 2012בחודש אוקטובר  הביטוח
 27-שיפוי בגין סך של כתבעו התובעים מחברת הביטוח תובענה האמורה ב. "(התובעים)" בהווה ובעבר בחברה

שהוגשה על ידי בעלת  בתביעה נגזרת, 2012הסכם פשרה משנת בהתאם ל מר רחמניעל ידי  םח ששול"מליון ש
בקשה ה במסגרת( ח"מליון ש 3.13-בסכום של כ)ובגין סכומי ההוצאות שהוצאו על ידי החברה  מניות בחברה

כי יש להשיב , בעלת המניות טענהבתביעה הנגזרת   .לאישור התביעה הנגזרת ואישור הפשרה שהושגה בה
שכיהנו כנושאי , לבעל השליטה בחברה וקרובו לחברה תשלומי שכר ותנאים סוציאליים שבוצעו על ידי החברה

 .משרה בחברה מבלי שתנאי שכר אלו אושרו על ידי המוסדות המוסמכים בחברה
כל אחד  בהתאם להוצאות שהוציאתתבצע , מר רחמניכי החלוקה של סכום הפקדון בין החברה לבין , נקבע
ההוצאות בהן נשא מר )למר רחמני  89.68%-לחברה ו 10.32%קרי ביחס של , במסגרת התביעה הנגזרת מהם

 .(רחמני כללו גם את ההוצאות שהושתו על הדירקטורים האחרים בתובענה הנגזרת
 
  בת בחברהבחברה ו שליטה בעל של קרובים העסקת .   5
 

כדירקטורית בחברה  2018בינואר  9כיהנה עד ליום , בתו של בעל השליטה בחברה, סברון-נחמה רחמני' גב .א
בגין כהונתה כדירקטורית בחברה . כדירקטורית באיילון ביטוח 2018באוקטובר  23עד ליום ה הניוכן כ

ועדת התגמול  טתהחללגמול דירקטורים בהתאם  2018בינואר  9סברון עד ליום -רחמני' קיבלה גב
זהה ליתר הדירקטורים בחברה אשר אינם נושאי  בסכום, 2014בנובמבר  30מיום  ודירקטוריון החברה

 וזאת, (ביטוח אחריות מקצועית לדירקטורים ונושאי משרה) D&Oבקבוצה וכן כתב שיפוי וביטוח משרה 
תקנות : "להלן) 2000-ס"התש, (ענין בעלי עם בעסקאותהקלות ) החברות לתקנות' ב1 לתקנה בהתאם
 "(.ההקלות
 2018באוקטובר  23עד ליום  סברון-רחמני'  גב הבליבגין כהונתה כדירקטורית באיילון ביטוח ק, כמו כן

וכן קיבלה כתב התחייבות לשיפוי , גמול דירקטורים מאיילון ביטוח בהתאם לאישור מוסדות איילון ביטוח
  .הלןל (14)'ה 36 ביאורראו לפרטים . מאיילון ביטוח

 
באיילון ביטוח החל מחודש אוקטובר  הועסק, בעל השליטה בחברה, נכדו של מר לוי רחמני, דוד רחמני מר .ב

תנאי העסקתו של מר דוד רחמני עד לסיום העסקתו . ביטוח כללי באגף 2018בנובמבר  30ליום  ועד 2010
 של הכללית והאסיפההדירקטוריון , אושרו  על ידי ועדת התגמול, 2018בנובמבר  30ביום , באיילון ביטוח

 9 וביום החברה של והדירקטוריון התגמול ועדת ידי על 2017 רבנובמב 21 ביום אושרו וכן, ביטוח איילון
 .החברה של הכללית האסיפה אישרה 2018 בינואר

, ברוטוח "ש 10,400שכר חודשי בסך   - כפי שהיו עד לסיום העסקתו, להלן תנאי העסקתו באיילון ביטוח
ימי הבראה  5, ופשה שנתיתימי ח 12, ח ברוטו בגין השתתפות בהוצאות אחזקת רכב לחודש"ש 600של  סך

 . ולכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, בשנה
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 באור 36: -יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( 
 

 (המשך) הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין .ה
 

 לחוק החברות( 4)270עסקות עם בעל שליטה שאינן מנויות בסעיף 
 
 מבעל שליטההלוואה  .   6

 
 55בסך כולל של , י החברה"אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נטילת הלוואות ע 2016במאי  31ביום 

ההלוואות : בתנאים הבאים, מ"לוי יצחק רחמני השקעות בע, מחברה בבעלות בעל השליטה בה, ח"מיליון ש
והריבית , ד העמדת ההלוואהפירעון הקרן יתבצע שלוש שנים ממוע,1.9%+יישאו ריבית בשיעור שנתי של פריים

 . 2016בספטמבר  1תשולם אחת לרבעון החל מיום
העמדת  ה בגיןהחברה לא תשלם עמל, בשעבוד על נכס כלשהו מנכסי החברה אינן מובטחותההלוואות 

הלוואות או כל תשלום אחר לצורך קבלתן וכן לא תוטל על החברה כל עלות בגין פירעון מוקדם של ההלוואות ה
 . לפרוע את ההלוואות נהעל רצועל ידי החברה יום  30ודעה מוקדמת של בהינתן ה

הקלות בעסקאות עם )לתקנות החברות ( 5)1 -ו( 2)1 ותתקנ לפי העסקה  אישרו אתועדת הביקורת והדירקטוריון 
 "(.תקנות ההקלות: "להלן) 2000-ס"התש, (בעלי עניין

התקבל  2017במרס  19 ביום .איילון ביטוח, לחברה הבתי החברה כהזרמת הון "סכום ההלוואות הועבר עכל 
, איילון ביטוחל החברה שהזרימה הסכום במלוא להכרה האוצר במשרדביטוח וחסכון , שוק ההון רשותאישור 

 . החל ממועד קבלת האישור ,  כהון ראשוני מורכב  ,אשר נרשם כתקבול על חשבון מניות
דחיית מועד פרעון ההלוואה שנטלה את אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  2017באוגוסט  31ביום 

 .הבאותם התנאים בהם ניטל 2021בדצמבר  31 החברה מבעל השליטה בה עד ליום
 
במרס  19אישר דירקטוריון החברה לאחר אישורה של ועדת הביקורת של החברה מיום  2018במרס  21ביום  

, בעל השליטה בחברה, את הנחתתן של הלוואות בעלים שהועמדו לחברה על ידי מר לוי יצחק רחמני, 2018
נחותות לפירעון אגרות החוב של החברה במידה ויינתן צו פירוק  הלוואות הבעלים האמורות תהיינהבאופן בו 

 זיקי אגרות חוב שלוזאת במסגרת התחייבות החברה כלפי מח קבוע וסופי ביחס לחברה על ידי בית המשפט
על פי דוח הצעת מדף , מ"סדרה חדשה שהנפיקה החברה במסגרת גיוס חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

כי ההתקשרות עומדת בתנאי , ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו .לעיל( 'ג()1)'ב23בבאור כמפורט 
 .2000-ס"התש, (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין)לתקנות החברות ( 2)1תקנה 

 
ברמת גן מחברה בבעלות בעל " בית איילון ביטוח"ב 19קומה ב שטח ביטוח איילון שוכרת 2009 יולי מחודש החל .7
י מוסדות "במהלך השנים אושרה התקשרות זו ע"(. י נכסים.ר.ל: "להלן)מ "י נכסים בע.ר.ל, השליטה בחברה 
יקורת של איילון ביטוח את העסקה כעסקה שאינה חריגה סיווגה ועדת הב 2018 באוקטובר 21וביום , החברה 
במסגרתה עודכנו , שנים 3לתקופה בת  איילון ביטוחעל ידי דירקטוריון העסקה אושרה  2018 דצמברב 26ביום ו 
, סיווגה ועדת הביקורת של החברה את העסקה כעסקה שאינה חריגה 2018בדצמבר   20ביום . דמי השכירות 
  .דירקטוריון החברה על ידי העסקה אושרה  2018 דצמברב 27ביום ו 
     
ח "אלפי ש 738– 2017בשנת )ח"אלפי ש 742לסך של  2018ל הסתכמו בשנת "עבור השכירות הנההוצאות    

 (.ח"אלפי ש 755 – 2016בשנת ו
  

אשר הוחזקה עד )מ "בע איילון פתרונות פיננסים השכר 2018בינואר  22ועד ליום  2009החל מחודש ספטמבר  .8
" בית איילון ביטוח"ב 19בקומה  ר"מ 591שטח של  (י חברה בת של החברה"ע 50%-ב 2018בינואר  22ליום  
י מוסדות "במהלך השנים אושרה התקשרות זו ע. י נכסים.ר.ל , בחברה ברמת גן מחברה בבעלות בעל השליטה 
דירקטוריון איילון פתרונות פיננסים את עדכון דמי  אישר 2016 סבמר 21 ביוםו ,איילון פתרונות פיננסים 
הביקורת של איילון פתרונות פיננסים את העסקה  סיווגה ועדת  2016במרץ  17לאחר שביום , השכירות 
 . ואישרה אותה בהתאם( בשל היקפה ביחס להיקף פעילות איילון פתרונות פיננסים)כעסקה חריגה  

 של הביקורת ועדת ידי על שסווגה לאחר, 2016 במרץ 31 ביום החברה דירקטוריון ידי על אושרה זו עסקה
 .כעסקה שאינה חריגה 2016במרץ  29ביום  החברה

 
הארכת הסכם השכירות לתקופה נוספת בת  אתאישר דירקטוריון איילון פתרונות פיננסים  2017במרץ  21 ביום

ועדת הביקורת של איילון פתרונות  סיווגהלאחר שבאותו מועד , אופציה לתקופות שכירות נוספות עםשנים  3
ואישרה אותה ( בשל היקפה ביחס להיקף פעילות איילון פתרונות פיננסים)פיננסים את העסקה כעסקה חריגה 

 . בהתאם
 של הביקורת ועדת ידי על שסווגה לאחר, 2017 סבמר 30 ביום החברה דירקטוריון ידי על אושרה זו עסקה 

 .כעסקה שאינה חריגה 2017 סבמר 23ביום  החברה
 

החברה האם של איילון , מ"איילון בית השקעות בע, נחתם בין החברה לבין החברה הבת 2018בינואר  11ביום 
: להלן)מ "ירותי ניהול וייעוץ בעמ וברורמן ש"נעם ברורמן השקעות בע ,פתרונות פיננסים ואיילון קרנות נאמנות

שהוקנתה  PUTמכירה מסוג  תה שהוקנתה לברורמן ומימוש אופצייהסכם למימוש אופציית רכיש"( ברורמן"
והחל ממועד זה , התקיימו כל התנאים המתלים בהסכם 2018בינואר  22ביום "(. ההסכם: "להלן)לחברה 

. מ והחברות לעיל אינן מהוות צד קשור לחברה"בית השקעות בעהחברה לא מחזיקה במניות כלשהן של איילון 
 .להלן' ב38 מ ראו באור"איילון בית השקעות בעלעניין מכירת 

 
אלפי  666לסך של  2017הסתכמו בשנת  י נכסים.ר.לל מ"ששילמה איילון פתרונות פיננסים בעהשכירות  דמי 

 (.ח"אלפי ש 634 – 2016בשנת )ח "ש
  



 מ"איילון אחזקות בע
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

 161 -  3 

 (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 36באור 
 

 (המשך) מצדדים קשורים ומבעלי ענייןהכנסות והוצאות  .ה
 

 איילוןבית "בחניון נכסים עבור שימוש ב. י.ר.משלמות החברה וחברות הקבוצה דמי שימוש לל 2006החל משנת  .9
 ביום .ועל ידי מוסדות איילון ביטוח, י מוסדות החברה"במהלך השנים אושרה התקשרות זו ע. גן מתבר" ביטוח 
חריגה ובאותו מועד אישר  שאינה כעסקהההתקשרות  את ביטוח איילון של הביקורת ועדת סיווגה 2018 ביולי 1 
. דירקטוריון  ואישרסווגה ועדת הביקורת  2018באוגוסט  23 ביום. את ההתקשרות ביטוח איילוןדירקטוריון  

 ביטוח איילון דירקטוריון ידי עלעדכון להתקשרות זו בוצע . חריגה שאינה כעסקה ההתקשרות אתהחברה 
עדכון  אתשל איילון ביטוח   הביקורת ועדתסיווגה  2019במרס  18 ביוםלאחר ש 2019 במרס 25 ביום 
דירקטוריון  ואישרהביקורת של החברה  ועדתסיווגה  2019במרס  26ביום . ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה 
 .חריגה שאינה כעסקה ההתקשרות עדכון את החברה 

 
באוגוסט  21לאחר שביום , גם בדירקטוריון איילון פתרונות פיננסים 2014באוגוסט  25ביום ההתקשרות אושרה 

שרות זו של התק. י ועדת הביקורת של איילון פתרונות פיננסים כעסקה שאינה חריגה"ההתקשרות סווגה ע 2014
לאחר שסווגה על  2015 בדצמבר 9י דירקטוריון החברה ביום "י נכסים אושרה ע.ר.פיננסים עם לפתרונות איילון 

איילון פתרונות פיננסים הוחזקה על , כאמור לעיל .ידי ועדת הביקורת שלה באותו מועד כעסקה שאינה חריגה
 .להלן' ב38באור  ורא לפרטים. שהחזקות החברה בה נמכרו, איילון בית השקעות, ידי חברה בת של החברה

 
ח  ''שאלפי   3,030 סך שלל 2018בשנת בחניון הסתכמו ההוצאות של החברה וחברות הקבוצה עבור השימוש    

 .(ח''אלפי ש 3,148סך של  2016בשנת , ח''שאלפי  2,931 סך של 2017בשנת )
 

שטח משרד , מאיילון ביטוח שוכרת, חברה בבעלות בעל השליטה בחברה ,י נכסים.ר.ל 2015החל מחודש ינואר  .10
איילון ביטוח ומוסדות מוסדות  ידי על זו התקשרות אושרה השנים במהלך. "בית איילון ביטוח"ב 17בקומה  
סיווגה ועדת הביקורת של איילון ביטוח את הארכת ההתקשרות כעסקה  2018באוקטובר  21ביום  .החברה 
 20ביום . אישר דירקטוריון איילון ביטוח את הארכת ההתקשרות 2018באוקטובר  31שאינה חריגה וביום  
 2018 דצמברב 27ביום גה ועדת הביקורת של החברה את ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה וסוו 2018בדצמבר  
 .דירקטוריון החברה על ידי התקשרות זו אושרה  

בשנת ,ח"אלפי ש 13סך של  2017בשנת )ח "שאלפי   157לסך של  2018השכירות הסתכמו בשנת  דמיהוצאות 
  .(ח"אלפי ש 77 2016

 
ביאור  ראו לפרטים .התקשרה עם סוכנויות ביטוח בבעלות בעל השליטה בעסקאות שאינן חריגות, איילון ביטוח  .11

 .להלן(16)'ה 36
 

  (לרבות דירקטורים)תגמול והטבות לאנשי מפתח ניהוליים 
 

  2018בספטמבר  30ל החברה עד ליום "אשר כיהן כמנכ, מר לוי רחמני ,לעניין תגמול לבעל השליטה בחברה .12
  .לעיל( 1)'ה36ביאור ראו , 2018בדצמבר  31וכדירקטור בחברה עד ליום  

 
 :גמול דירקטורים .13 

 :החברה העניקה בשנת הדיווח תגמול לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה או מטעמה כמפורט להלן  
 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את גמול הדירקטורים השנתי וסכום  2008ביולי  31ביום  .א
, גמול ההשתתפות שישולמו לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורים שאינם נושאי משרה בקבוצת איילון  
כללים בדבר גמול )והשלישית בתקנות החברות  שנקבע בתוספת השניה" סכום הקבוע"בהתאם ל  
 .בהתאם לדרגת החברה, "(תקנות הגמול: "להלן) 2000 –ס "תש, (והוצאות לדירקטור חיצוני  
 
הגמול הדירקטוריון והאסיפה הכללית של איילון ביטוח כי , אישרו ועדת תגמול 2015באוגוסט  30ביום  .ב
ירקטורים החיצוניים ולדירקטורים שאינם נושאי משרה השנתי וסכום גמול ההשתתפות שישולמו לד  
, הגמולשנקבע בתוספת השניה והשלישית בתקנות " המירביסכום "ה בגובה יהיה בקבוצת איילון  
 2009במרס  9של אגף שוק ההון מיום  2009-9-4בהתאם לדרגת החברה ובהתאם לחוזר גופים מוסדיים   
 הוצאות החזר את אופן החישוב אישרו כןו ,"גופים מוסדייםגמול לדירקטורים חיצוניים ב"בנושא   
 .חיצוני לדירקטור נסיעה  
 
 2017במרס  14החל מיום , ר הדירקטוריון"יו, שלמה גרופמן .ג
   

בתוקף עד , על ידי דירקטוריון החברה כדירקטור בחברה גרופמןמונה מר שלמה  2017במרס  14 ביום 
וזאת בהתאם  לסמכות שהוקנתה לדירקטוריון , למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה

 .ר דירקטוריון החברה"כיו גרופמןבאותו מועד מונה מר . בתקנון החברה
 

 חברה עםאישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם  2017ביוני  14 ביום 
ר דירקטוריון "יובתפקיד  ממר גרופמןלקבלת שירותי ניהול , "(הניהולחברת : "להלן) מר גרופמן בשליטת
ל ידי ההתקשרות עם חברת הניהול אושרה עו 2017 במרס 14 ביום, לתפקיד מינויו מיום החל, החברה

, אישר דירקטוריון החברה 2018במאי  17ביום . 2017 באוגוסט 2 ביוםהאסיפה הכללית של החברה 
-משרה ל 50%-ר דירקטוריון החברה יעלה מ"כי היקף העסקתו של מר גרופמן כיו, בהמלצת ועדת התגמול

ותנאי התקשרות , יעודכןר דירקטוריון החברה "כיומשרה וכי בסיס תנאי ההתקשרות עם מר גרופמן  80%
אישרה האסיפה  2018ביולי  3ביום . 2018באפריל  1החל מיום , 80%אלו יותאמו להיקף משרה של 

 להלן פירוט תנאי התגמול של מר גרופמן. הכללית של בעלי מניות החברה את עדכון תנאי התגמול כאמור
 :לאחר העדכון
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 (המשך) קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים - : 36באור 
 

 (המשך) הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין .ה
 

  (המשך) (לרבות דירקטורים)תגמול והטבות לאנשי מפתח ניהוליים    
 

 (המשך) גמול דירקטורים .13 
 

 (המשך) 2017במרס  14החל מיום , ר הדירקטוריון"יו, שלמה גרופמן .ג
 

 ח בשנה"מיליון ש 1.6 הניהולחברת לתשלם החברה למר גרופמן או  בתמורה לשירותיו של מר גרופמן .1
 תהיה התמורה "(.התמורה: "להלן) נגד הוצאת חשבונית מס כדין לחברהמ כחוק כ"בתוספת מע
 .ביחס למדד שיפורסם ביום חתימת ההסכם ד המחירים לצרכןצמודה למד

 חופש בשנה ימי  24, ימי הבראה 16 כמקובל למנהלים בחברה עבור לתשלוםזכאי  היהי מר גרופמן .2
 . י דין"שתי התקופות ניתנות לצבירה עפ, ימים בשנה 24היעדרות מחמת מחלה של עד ו

כפי שיהיה מקובל  ו הקשורות והנלוות לרכבמעלות ההוצאות  80%עד  מר גרופמןהחברה תשלם ל .3
 .('הוצאות חניה וכד, הוצאות שטיפת הרכב, הוצאות דלק: כגון)מעת לעת 

כן ו, מקצועית אחריות וביטוחי משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוחייכלל בפוליסות  רופמןמר ג .4
 .איילון בקבוצתמעת לעת עבור נושאי המשרה כמקובל , כתב שיפוי/ושיפוי פטור כתביקבל 

להפסקת כהונתו של מר  עד יחולוו 2018באפריל  1החל מיום  ףלתוק נכנסו תנאי התגמול המעודכנים .5
על ידי החברה  -ר דירקטוריון החברה או עד לסיומה בהודעה בכתב של מי מהצדדים "כיו גרופמן

או על ידי מר גרופמן לחברה בהודעה של , ימים מראש( תשעים) 90למר גרופמן בהודעה של לפחות 
 .לפי העניין, ימים מראש( שישים) 60לפחות 

   
 .ח"ש אלפי 1,532היתה  2018עלות העסקתו של מר גרופמן בחברה בשנת    

 
 דירקטורית, סברון-רחמני נחמה' גב .ד
 

בינואר  9כיהנה כדירקטורית בחברה עד ליום , בתו של בעל השליטה בחברה, סברון-נחמה רחמני' גב
' גב זכאית  הייתה , ועד למועד סיום כהונתה כדירקטורית בחברה 2014החל מחודש נובמבר . 2018
לפרטים ראו ביאור . סברון לגמול דירקטורים כפי שמשולם לדירקטורים אחרים בחברה-רחמני

 .  לעיל( 'א()5)'ה36
 

שילמה החברה גמול דירקטורים בסך כולל של  2018בשנת , לעיל' עד ד' א בהמשך לאמור בסעיפים
  (.ח"אלפי ש 3,565סך של  2016בשנת , ח"אלפי ש 4,335סך של   2017בשנת )ח "אלפי ש 5,273

 
 

 :שיפוי וביטוח נושאי משרה        .14 
 

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  .א
 

 את התקשרות, לאחר אישור ועדת התגמול והדירקטוריון, אישרה האסיפה הכללית של החברה 2015בשנת   
ובחברות הבנות שלה  חברהלביטוח אחריות של דירקטורים ונושאי משרה בקבוצתית בפוליסה  החברה

 1החל מיום  שניםעסקת המסגרת מאפשרת במשך חמש  .ההקלותכהגדרתה בתקנות , "עסקת מסגרת"כ
בתנאי שגבול , בחר על ידי דירקטוריון החברהילחדש את רכישת הביטוח מכל מבטח שי 2015בספטמבר 

כל . ב"דולר ארה 350,000על  ב ופרמיית הביטוח השנתית לא תעלה"מליון דולר ארה 40האחריות לא יעלה על 
כי , ודירקטוריון החברה תגמולחידוש של הביטוח בתקופת חמש השנים האמורה יהיה כפוף לאישור ועדת ה

 . תנאי פוליסת הביטוח תואמים את תנאי עסקת המסגרת דלעיל
      מעברולתקופה  לתביעהמיליון דולר  15 של בסך נוספת כיסוי שכבת החברה הוסיפה 2018 באוקטובר 1 ביום 

, 2018במאי  17י החלטות ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה מיום "וזאת עפ, (דולר מליון 35)לגבול הקודם 
את עדכון מדיניות התגמול של  2018ביולי  3ובהמשך לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 

ב ופרמיית הביטוח "מליון דולר ארה 50ל לא יעלה על "ה הנלפיו גבול האחריות המירבי של הפוליס, החברה
" לוידס"ב או סינדיקטים/עם מבטחים זרים ו הפוליסה נערכת. ב"אלף דולר ארה 450השנתית לא תעלה על 

 . בלונדון
 

מר , לרבות על בעל השליטה, הפוליסה הקבוצתית חלה על נושאי משרה ודירקטורים בחברה ובאיילון ביטוח
 31וכדירקטור בחברה ובאיילון ביטוח עד ליום  2018בספטמבר  30ל החברה עד ליום "כמנכ כיהןש, רחמני

בינואר  9בחברה עד ליום כדירקטורית  שכיהנה, רחמני סברון' גב, ועל קרובה של בעל השליטה, 2018בדצמבר 
 .2018באוקטובר  23וכדירקטורית באיילון ביטוח עד ליום  2018

 
אלפי  408בסך של  2017בשנת )ח "אלפי ש 363בסך  2018בהסתכמו שנת  נושאי המשרה ההוצאות עבור ביטוח

 (.ח"אלפי ש 413 בסך של 2016בשנת ח ו"ש
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 (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 36באור 
 

 (המשך) הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין .ה
 

(המשך) (לרבות דירקטורים)ניהוליים תגמול והטבות לאנשי מפתח    
 

 (המשך) שיפוי וביטוח נושאי משרה        .14 
 

  התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים .ב
   
לאחר שניתן אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון , אישרה האסיפה הכללית של החברה 2014בינואר  9ביום   

  .ההתחייבויות לשיפויכתבי , 2013בנובמבר  26החברה ביום 
בשל  ובחברות הבנות משרה בחברה יכתבי השיפוי אינם כוללים התחייבות לפטור והם כוללים שיפוי של נושא 

לרבות פעולות עובר ) ועקב פעולות שעש נושאי המשרה שתוטל על, בכתב השיפויכמפורט , כל חבות או הוצאה
 יםעל ידי החברה כעובד יםאו כמועסק, משרה בחברה ישאנו םבתוקף היות ועשיאו ש/ו( ההתחייבותלמועד כתב 

שרותי ניהול לחברות בנות  ניאו נות, יםכעובד יםמועסק, משרה ינושא םאו בתוקף היות, שרותי ניהול ניאו נות
על פי כתבי ההתחייבות . המטעם החבר ,או קשורות של החברה או בכל תאגיד אחר בו יש לחברה אינטרס

למעט לעניין שיפוי בשל הפרת חובת , הפרת חובת אמונים: ההתחייבות לשיפוי לא תחול על, לשיפוי האמורים
למעט אם , הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ;ותלחוק החבר (2)261אמונים כאמור בסעיף 
או כופר  עיצום, קנס אזרחי, קנס ;ןאישי שלא כדי פעולה מתוך כוונה להפיק רווח ;דנעשתה ברשלנות בלב

 . נושא המשרה שיוטל על
  
 החברהכתבי התחייבות לשיפוי בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית של המשרה בה  לנושאי עניקההחברה ה 

 .כאמור 2014 ינוארב 9ביום 
 
כדירקטור  2018בדצמבר  31עד ליום והחברה ל "כמנכ 2018בספטמבר  30עד ליום  אשר כיהן, מר לוי רחמני  

עד כדירקטורית בחברה  2018בינואר  9סברון אשר כיהנה עד ליום -נחמה רחמני' וגב ,בחברה ובאיילון ביטוח
כתבי , בנוסף לכתבי ההתחייבות לשיפוי מהחברה, כדירקטורית באיילון ביטוח קיבלו 2018באוקטובר  23ליום 

 .התחייבות כאמור מאיילון ביטוח
   

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון תקנון החברה כך שיכלול הוראה בדבר פטור  2018בינואר  9ביום 
בשל  ,כולה או מקצתה, החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותולפיה , לנושאי משרה

מאחריותו כלפי החברה עקב  למעט, נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה במידה המרבית המותרת על פי כל דין
איננה רשאית לפטור נושא משרה בה מאחריותו כלפיה  החברה, על אף האמור. הפרת חובת הזהירות בחלוקה

 כמשמעות מונחים אלה בחוק, השליטה או לנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי בהחלטה או בעסקה שלבעל
  .החברות

  
 

למעט  השירותים , גמול לבעל עניין אחר שאינו מועסק בחברה או מטעמההדיווח תהחברה לא העניקה בשנת  .15
 . לעיל (2)'ה36למר רחמני כמפורט בביאור  
 

 עסקאות אחרות עם צדדים קשורים
 

  :התקשרויות איילון ביטוח עם סוכנויות ביטוח בהסכמי עמלות     .16
 

 כללי לביטוח סוכנות אשור, השליטה בעל בבעלות סוכנויותאיילון ביטוח התקשרה בהסכמי עמלות עם 
 לביטוח סוכנות וליר"( עיתים: "להלן)מ "בע( 1991) לביטוח סוכנות עיתים, "(אשור: "להלן)מ "בע ותעשייתי

אשר במהלך השנים אושרו על ידי מוסדות , ובריאות טווח ארוך חסכון, אלמנטרי בתחומי, "(ליר: "להלן) מ"בע
 . איילון ביטוח והחברה

סיווגה ועדת הביקורת של איילון ביטוח את חידוש התקשרות עם עיתים בהסכם עמלות  2018ביולי  18ביום  
, כעסקאות שאינן חריגות" אגד"בתחום ביטוח אלמנטרי וכן בהסכם עמלות לביטוחי שיניים של קואופרטיב 

סיווגה ועדת  2018באוגוסט  23ביום . אישר דירקטוריון איילון ביטוח את העסקאות 2018באוגוסט  22וביום 
הביקורת של החברה את העסקאות לעיל כעסקאות שאינן חריגות ובאותו מועד הן אושרו על ידי דירקטוריון 

 .בשל היותן עסקאות עם בעל שליטה, החברה
  

 בהסכם אשור עם ההתקשרות חידושאת  איילון ביטוחסיווגה ועדת הביקורת של  2017בפברואר  13 ביום  
 2017 במרץ 29 ביוםו, 2017לשנת  כללי ביטוח בתחום( חובהבטוח )" דן"ביטוח קואופרטיב התחבורה ל עמלות
את  החברהסווגה ועדת הביקורת של  2017 במאי 29 ביום .ההתקשרות את איילון ביטוח דירקטוריון אישר

עסקת הביטוח עם  .את ההתקשרותהחברה אישר דירקטוריון  מועד באותוו, ההתקשרות כעסקה שאינה חריגה
 .2018לא חודשה בשנת " דן"קואופרטיב 

 .הדיון בנושא חידוש ההתקשרויות עם אשור נדחה עד לקבלתה רשיון סוכן תאגיד בתוקף מרשות שוק ההון 
 

 9,445סך של  2017בשנת ) ח"שאלפי  5,616עמלות בסך של  2018עיתים בשנת ו שילמה לאשור איילון ביטוח   
 (. ח"אלפי ש 7,824סך של  2016ח ובשנת "שאלפי 

 (.בשל היעדר פעילות עם סוכנות זו) 2015-2018 בשנים לליר עמלות שילמה לא איילון ביטוח  
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 (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים- : 36באור 
 

 (המשך) הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין .ה
 

 (המשך) קשוריםעסקאות אחרות עם צדדים 
 
  מ"התקשרות עם מיטב דש גמל ופנסיה בע .17
 
 לאחר המיזוג, "( מיטב דש: "להלן)מ "מוזגה איילון פנסיה וגמל למיטב דש גמל ופנסיה בע 2017בינואר  1ביום  

. ממניותיה 20%מ "איילון חסכון לטווח ארוך בע, מחזיקה איילון ביטוח במישרין ובאמצעות החברה הנכדה
  .הכספיים לדוחות 7לעניין זה ראו ביאור 

במסגרת עסקת המיזוג נחתם הסכם בין בעלי המניות להסדרת מערכת היחסים המשפטיים בין בעלות המניות  
, ף נכרת בין איילון ביטוח והחברה הבת שלה כאמור ובין מיטב דשבנוס .לאחר השלמת העסקה במיטב דש

הסכם )"לאחר השלמת העסקה הסכם מתן שירותים המסדיר את השירותים שאיילון ביטוח מעניקה למיטב דש
לעניין הפסקת  .ח''אלפי ש 3,600לסך של  2017אשר הסתכמה בשנת  ,ואת התמורה בגינם "(.בעלי המניות

 .'א7 באור ראו ,ן שרותי ניהול לאחר תאריך המאזןהתקשרות בהסכם למת
מפיצים על ידי איילון /לקבל החזרי עמלות ששולמו לסוכנים איילון ביטוחזכאית , להסכם בעלי המניות בהתאם

אשר הסתכמו בשנת  מפיצים למיטב דש לאחר השלמת עסקת המיזוג/פנסיה וגמל והושבו על ידי אותם סוכנים
 .ח''אלפי ש 5,758-לסך של כ 2017ובשנת  2,252בסך של  2018

 
, החלה איילון ביטוח לשלם לסוכנויות ביטוח קשורות למיטב דש עמלות בגין מכירת מוצריה 2017החל משנת  

 . ח''אלפי ש 3,509 -לסך של כ 2017ובשנת  456לסך של  2018אשר הסתכמו בשנת 
זכאית לקבלת עמלות בגין מכירת מוצרים , מ"איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע, בנוסף החברה הנכדה

 .ח''אלפי ש 2,297 -לסך של כ 2017ובשנת  928לסך של  2018פנסיוניים של מיטב דש אשר הסתכמו בשנת 
סך  2017בשנת ) ח"שאלפי  8-לסך של כ 2018החברה הבת הכי בריא זכאית לקבל עמלות אשר הסתכמו בשנת 

 .(ח"אלפי ש 2של 
  

אישרה האסיפה הכללית של  2017בדצמבר  27אישרו דירקטוריון איילון ביטוח וביום  2017בחודש דצמבר  .18
איילון בלו : "להלן)מ "מוסדות איילון ביטוח ודירקטוריון החברה את רכישת מניותיה של איילון בלו ליסינג בע

כללי השקעה החלים ( )קופות גמל)לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  33בהתאם לתקנה  ,מהחברה"( ליסינג
 :להלן פרטי העסקה. 2012-ב"תשע, (על גופים מוסדיים

 

באיילון בלו  .ח מתוך יתרת המזומנים"מיליון ש 4.5רק  איילון ביטוחעביר לתאיילון בלו ליסינג     .א
הווה את ההון העצמי הבסיסי הדרוש לה לשם קבלת רישיון למתן ישח "מיליון ש 1.7סך  ליסינג יוותר

 ..ממועד חתימת ההסכםהחודשים  12 -וכן יאפשר לה לשאת בהוצאותיה השוטפות ל, אשראי
לפקודת מס  104י סעיף "במסגרת העברה פטורה ממס עפ, ללא תמורה, מהחברה איילון ביטוח תרכוש    .ב

, ממניות איילון בלו ליסינג 100%-הכוללות החזקה ב, לו ליסינגהכנסה את מלוא זכויותיה באיילון ב
ון בלו ח וכל חוב אחר של אייל''מיליון ש  24.7 -ח שטרי הון בסך כ''מיליון ש  17.1 –הלוואות בסך כ 

 .את מניות של איילון ביטוח לחברהתמורת הקצ, ליסינג כלפי החברה
שטרם הומרה לשטר הון  בלו ליסינג לאיילון ביטוח חובה של איילון היתרה הבלתי מסולקת של      .ג

, (את כל יתרות החוב לחברהגם  החברה לאיילון ביטוחשתכלול לאחר העברת מלוא הזכויות של )
ח אינם "מיליון ש 28.6שטרי ההון בסכום כולל של : לשטרי הון צמיתים בתנאים הבאיםתהפוך 

ופירעונם , לפני חלוף חמש שנים ממועד הנפקתםצמודים ואינם נושאים ריבית ועומדים לפירעון לא 
 . מהווה זכות של איילון בלו ליסינג בלבד

 
, אם האישור לא יתקבל. שטרם נתקבל עד מועד פרסום הדוח, העסקה כפופה לאישור רשות שוק ההון    .ד

איילון תעביר , יאו אם מסיבה כלשהי לא יעלה בידה של איילון בלו ליסינג לקבל רישיון למתן אשרא
 .את יתרת המזומנים שיהיו בקופתה באותו מועד בלו ליסינג לאיילון ביטוח

 
 1.84יתרת המזומנים באיילון בלו ליסינג עומדת על ; לעיל כבר בוצע( א)ק "ס: נכון למועד הדוח   . ה

מיליון  17.73לעיל עומד על ( ב)ק "יתרת חובה של איילון בלו ליסינג לחברה כאמור בס; ח"מיליון  ש
מיליון  11.94לעיל עומד על ( ג)ק "לאיילון ביטוח כאמור בס יתרת חובה של איילון בלו ליסינג ; ח"לש
להפוך את היתרה הבלתי מסולקת של חובה של איילון בלו ליסינג לחברה שטרם הומרה לשטר  ח"ש

, (ן ביטוח גם את כל יתרות החוב לחברהשתכלול לאחר העברת מלוא הזכויות של החברה לאיילו)הון 
ח אינם צמודים "מיליון ש 28.6שטרי ההון בסכום כולל של : לשטרי הון צמיתים בתנאים הבאים

ופירעונם מהווה , ואינם נושאים ריבית ועומדים לפרעון לא לפני חלוף חמש שנים ממועד הנפקתם
 . זכות של איילון בלו ליסינג בלבד

 
הכספית והביטוחית של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך העסקים הרגיל חלק מפעילותה  .19

. אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן, חלק מיתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות. ובמחירי שוק
קים מחושב כל שנת אומדן ההפרשה לחובות מסופ. רבויות בגין סכומים לקבל או לשלםלא התקבלו או ניתנו כל ע

 .כספים בדרך של בחינת המצב הכספי של הצד הקשור והשוק בו הוא פועל
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 

כנגד חברת הביטוח המאוחדת  ותובענות אשר אושרו כייצוגיות בקשות לאישור תובענות כייצוגיות-תובענות ייצוגיות .א
 (החברה - להלן)

  
האחרונות ניכר גידול משמעותי בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד החברה ובכמות בשנים 

לרבות כנגד חברות , כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בכלל, זאת. התובענות שהוכרו כייצוגיות
מגמה זו . 2006 -ו "תשס, ובענות ייצוגיותאשר נובע בעיקרו מחקיקת חוק ת, העוסקות בתחומי העיסוק של החברה

 .מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של החברה להפסדים במקרה של קבלת תביעה ייצוגית כנגדה
 

 2006 -ו "תשס, בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות 
: ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקריים"(. יצוגיותחוק תובענות י" -להלן )

במידה (. בהתאמה" שלב האישור" -ו" בקשת האישור" -להלן )שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגיות , ראשית
 . תם שלב הדיון ברמה הייצוגית -ובקשת האישור נדחית באופן חלוט 

תתברר , במידה ובקשת האישור מתקבלת, בשלב השני. ב האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעורעל החלטה בשל 
 "(. שלב התובענה כייצוגית" -להלן )התובענה הייצוגית לגופה 

 
במסגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות . על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור 

וכן , הן בשלב האישור והן בשלב התובענה כייצוגית, הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, בין היתר, קיימים
 .הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור או מהתובענה הייצוגית

 
 more likely than")יותר סביר מאשר לא , כולן או חלקן, בהן ביחס לתביעות, בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

not") ,נכללו בדוחות הכספיים , או במקום בו קיימת נכונות לפשרה מצד החברה, כי טענות ההגנה של החברה תדחנה
  .לפי העניין, הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי החברה או הפרשה בגובה נכונות החברה לפשרה

 
ססת בין היתר על חוות דעת משפטיות המתב, להערכת ההנהלה, אשר בהן, בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

כי טענות ההגנה של החברה תתקבלנה והבקשות לאישור ( "more likely than not")יותר סביר מאשר לא , שקיבלה
או במקום בו לא ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את סיכוי הבקשות לאישור התובענה , התובענות כייצוגיות תידחנה

 . בדוחות הכספייםלא נכללה הפרשה , כייצוגית
 

, להלן 20-21פים בסעי תוהמפורט כייצוגית ההתובענ לאישור הבקשות סיכויי את להעריך זה ראשוני  בשלבניתן  לא 
 .ות אלהבקש בגין הפרשה הכספיים בדוחות נכללה לא לפיכך

 
, הפרשות נאותותנכללו בדוחות הכספיים , המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלה, להערכת ההנהלה  

לפי , ידי החברה או הפרשה בגובה נכונות החברה לפשרה-לכיסוי החשיפה המוערכת על, במקום בו נדרשו הפרשות
  .העניין
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 (המשך) והתקשרויותהתחייבויות תלויות - : 37באור 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - תובענות ייצוגיות .א
   :להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

 
 התביעהסכום  פרטים הקבוצה טענות מרכזיות הצדדים תאריך וערכאה 'מס
1. 5/2011 

 לוד-מרכז

 מבוטח
 בביטוח
' נ חיים

 החברה
 וחברות
 ביטוח
 .נוספות

 הייתה לא לכאורה החברה כי  טוען התובע
" עדיף" בפוליסות ממבוטחיה לגבות רשאית
 ניהולדמי " או" פוליסהגורם " בגין תשלום
 מעוגנת אינה כביכול זו שגביה כך בשל, "אחרים

 החברה על ולכן הצדדים בהסכמת או בדין
 .להשיבה

 

 היהאו /ו שהוא מי כל
 ויתר החברהי "ע מבוטח
 ונגבה הנתבעות החברות

-2004 בתקופה  ממנו
 כלשהו סכום 2010

" אחרים ניהולדמי "כ
 ".פוליסהגורם "כאו /ו

מהחברות הנתבעות במסגרת הליך זה הגישו לבית  4
ובהתאם לכך הוחלט . המשפט הסכם פשרה לאישורו

ש "הבודק הגיש את חוות דעתו לביהמ. דקעל מינוי בו
לפיה על מנת שההסדר יהיה ראוי על הנתבעות 

 . האמורות להגדיל את סכום הפשרה

 המשפט בית החלטת התקבלה 2016 בנובמבר 21 ביום
 ובלתי נמוכה בהיותה הפשרה הסכם אישור את הדוחה
 את המשפט בית אישר ההחלטה אותה במסגרת, הוגנת

 חויבה והחברה הנתבעות כל כנגד כייצוגית התביעה
 של כוחו לבאמ "מע בתוספתח ''ש אלפי 100 לשלם
 .הייצוגי התובע

 ידי ועל החברה ידי על הוגשה 2017 במאי 16 ביום
 לבית ערעור רשות בקשת הנתבעות הביטוח חברות
 .העליון המשפט

בבית המשפט  2019בפברואר  6בדיון שהתקיים ביום 
משכו את הערעור והתיק חזר העליון חברות הביטוח 

 לבית המשפט המחוזי לדיון בתביעה

 .2019ביולי  4התיק נקבע לדיון קדם משפט ליום 

 שהוערך הנזק סכום
 הקבוצה חברי לכל
 29-כ  של בסך הינו

 .ח"ש מיליוני

2. 6/2011 

 לוד-מרכז
 מבוטח
 בביטוח

 חובה רכב
 החברה' נ

 וחברות
 ביטוח
 .נוספות

כאשר חברת הביטוח משלמת , התובעים לטענת
למבוטחיה תגמולי ביטוח לאחר הסרת עיקול או 

החברה עושה כן , כאשר אלו הוטלו, שעבוד
, לכאורה בערכים נומינאליים ללא שערוך כלשהו

כן טוענים . או לעיתים רק בצירוף הפרשי הצמדה
התובעים כי החברות הנתבעות לכאורה מניבות 

ח בשנה מעיכוב "יוני שרווחים של כעשרות מיל
תגמולי הביטוח שברשותן ואי שיערוכם כדין 

 .ביום התשלום

 תגמולי לו ששולמו מי כל
 1-ה לאחר ביטוח

 לאחר 2008, בספטמבר
' ג צד עיקול עקב עיכוב

 שצמחו והפירות
 בתקופת מהכספים

 אליו הועברו לא העיכוב

. כייצוגית התובענה אושרה 2012, לדצמבר 12 ביום
 הצדדים בין גישור הליכי בעבר שהתקיימו לאחר
ובעקבותם  הצדדים ביןמ "המו הליכי חודשו, שכשלו
ולא הוגשו  פורסם הפשרה הסדר .פשרה הסכם נחתם
אישר את הסכם הפשרה בית המשפט  .התנגדויותלו כל 

 .והחברה פועלת ליישומו

 הנתבע הפיצוי סך
 ביחס  מהחברה
 הוערך זו לתקופה

 .ח''ש מיליוני 19-בכ
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - תובענות ייצוגיות .א
 :להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

 
 תאריך 'מס

 וערכאה
 התביעה סכום פרטים הקבוצה מרכזיות טענות הצדדים

3. 10/2013 

-מחוזי
 א"ת

, תובעים שני
 קיבלה האחת
 בגין ביטוח תגמולי

 ואילו לרכב נזק
 קיבל השני התובע
 ביטוח תגמולי
 פוליסות במסגרת
' נ אישיות תאונות
 .החברה

 מפרה לכאורה החברה, התובעים לטענת
 הביטוח תגמולי את לשלם חובתה את

 ממועד וריבית הצמדה הפרשי בצירוף
 מפרה ולחילופין. הביטוח מקרה קרות
 יום 30 מתום ריבית לתשלום חובתה את

 .לחברה התביעה מסירת מיום

 במהלך שקיבל מי כל, הראשונה: קבוצות 2
 תגמולי התביעה להגשת שקדמו השנים שבע

 ;כדין ריבית לתגמולים שצורפה ללא ביטוח

 שקדמו השנים 7 במהלך שקיבל מי כל, השנייה
 שצורפו ללא ביטוח תגמולי התביעה להגשת

 .כדין הצמדה הפרשי לתגמולים

 אישר המשפט בית 2015 באוגוסט 30 ביום
 בגין כייצוגית התביעה לאישור הבקשה את

 אושרה לא התביעה, בלבד הריבית רכיב
 הביטוח חברות. ההצמדה לרכיב ביחס

 לבית ערעור רשות בקשת הגישו הנתבעות
  אולם בדיון שהתקיים . העליון המשפט
חברות סוכם ש 2016, באוגוסט 3ביום 

הביטוח הנתבעות תמשוכנה  את בקשת 
רשות הערעור וכל טענותיהן שמורות להן 
י "לערעור על פסק הדין הסופי אשר יינתן ע

ההליכים בבית   .א"בית המשפט המחוזי בת
 נקבעו מועדי. המשפט המחוזי ממשיכים

 .2019י לחודש יול הוכחות

 סכום את העריכו התובעים
 הריבית רכיב בגין התביעה

-ח  "ש מיליוני 77 של בסך
 לחשב יש כי וייפסקבמידה 

 קרות ממועד הריבית את
 .הביטוח מקרה

וייפסק כי יש לחשב  ובמידה
ימים  30-את הריבית החל מ

מיום מסירת התביעה אזי 
הערכת התובעים הינה בסך 

, בנוסף. ח"מיליוני ש 32של 
התובעים מעריכים את סכום 

התביעה הכולל בגין רכיב 
מיליוני  29ההצמדה בסך של 

 . ח"ש

4. 4/2014 

-מחוזי
 א"ת

 אשר מבוטחים
 מהחברה רכשו
 לרכב ביטוח

 לנהיגתו המורחב
 חדש/צעיר נהג של

 .החברה' נ

 לרכב ביטוח מהחברה רכשו התובעים
. חדש/צעיר נהג של לנהיגתו המורחב
 להם הקנה אשר ביטוח מקרה בקרות
 מספר התובע הופתע חלופי לרכב זכאות

, ההשכרה חברת מגבלות שבשל לגלות 1
 ברכב לנהוג רשאי אינוחדש /צעיר נהג

 .החלופי

 לא האמורה שהמגבלה טוענים התובעים
 ביטוח חוזה חוק פי על כנדרש גולתה
 פרמיית להחזרת זכאים הינם ולפיכך
ולחילופין לפיצוי בגין  ששילמו הביטוח

 .היעדר האפשרות לקבל רכב חלופי

 תתי 4-ל הקבוצה את מחלקים התובעים
 נזק הערכת ניתנה מהם אחת כל ולגבי קבוצות
 .נפרד מצרפי

 אירע אשר" חבר" עמיתי המבוטחים .א
 ;ביטוח מקרה להם

 אם בין" חבר" עמיתי המבוטחים .ב
 לאו אם ובין ביטוח מקרה להם אירע

 ('א קבוצה את גם הכוללתקבוצה )

 מקרה להם שאירע המבוטחים כל .ג
 את גם את הכוללתקבוצה ) ביטוח
 (.'א קבוצה

מקרה ביטוח  להם  כל המבוטחים בין אם אירע
 ובין אם 

 (.'ג-'א קבוצות הכוללת גם  את  קבוצה)  לאו

התקיים דיון מקדמי  2016, בדצמבר 1 ביום
שאינו  במהלכו המליץ בית המשפט על הסדר

התובעים . כרוך בפיצוי חברי הקבוצה
 .התנגדו להסדר זה

 ממתינים ואנו סיכומים הגישוהצדדים 
 . לפסק הדין

 הנזק את העריכו התובעים
 :כדלקמן קבוצה לכל ביחס

 -'א לקבוצה ביחס .1
 .ח"ש מיליוני 14

 -'ב לקבוצה ביחס .2
 .ח"ש מיליוני 288

 -'ג לקבוצה ביחס .3
 .ח"ש מיליוני 43

 –' ד לקבוצה ביחס .4
 .ח"ש מיליוני 865

' ג-ו' א קבוצות חברי, בנוסף
 אלף של בסך פיצוי דורשים

 בגין בקבוצה חבר לכלח "ש
' א קבוצה חברי. נפש עוגמת
ח "ש מיליוני 7-כ של בסך

 -כ של בסך' ג קבוצה וחברי
 .ח"ש 20
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - תובענות ייצוגיות .א
 :להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

 
 תאריך 'מס

 וערכאה
 התביעה סכום פרטים הקבוצה מרכזיות טענות הצדדים

5. 12/2014 

 לוד-מחוזי

 מבוטח
 רכב בביטוח

 .החברה' נ

 דמי במסגרת גובה החברה, התובע לטענת
 לה מהמותר גבוה בסכום ריבית האשראי

 מגבלה יש בהם מקרים באותם הדין פי על
 אשראי דמי שיעור לעניין הפיקוח בתקנות
 דירות, רכב בביטוחי מבטח שרשאי
 המבטח כאשר לגבות אישיות ותאונות
 כן כמו. בתשלומים הפרמיה את משלם
 הן הגילוי בדרישות עומדת אינה החברה

 גובה שהיא בכך והן הנדרש הפירוט לגבי
 מגלה שהיא ממה יותר בפועל לכאורה
 .גובה שהיא

 החל כללי בביטוח מבוטחים
 מבוטחים וכן 2007 דצמבר מחודש

 ששילמו יותר מוקדמות בתקופות
 .2007 דצמבר מחודש החל פרמיות

 2015בנובמבר  9שהתקיים ביום  בדיון
מונה בהסכמת הצדדים מומחה 

היקף גביית היתר לצורך ניהול לבחינת 
המומחה הגיש את חוות . משא ומתן

לאחר . דעתו הסופית לבית המשפט
משא ומתן הצדדים הגיעו להבנות 

עם התיק הנזכר בדבר סיום תיק זה 
הסכם . להלן בפשרה כוללת 13בסעיף 

 .הפשרה הוגש לבית המשפט

 של בסך הוערכה התובע של האישית תביעתו
 .ח"ש 42 -כ

ח "ש מיליוני 20 - לקבוצה התביעה סכום
 .משוערךח "ש מיליוני 22-וכ נומינאלי
י התובע להחיל ריבית "בקשה ע הוגשה
 .לחוק חוזה ביטוח' א 28לפי סעיף  עונשית

6. 05/2015 

 לוד-מחוזי

 מבוטח
' נ רכב בביטוח
 החברה
 וחברות
 .אחרות

 יתר גם כמו החברה, התובעים לטענת
או /ו למבוטחיהן מלשלם נמנעות הנתבעות
 על החלמ "המע רכיב את שלישיים לצדדים

 הנזקים בהם במקרים הנזקים עלות
 .בפועל תוקנו לא הנטענים

 ג צדאו /ו מוטבאו /ו מבוטח כל
 במועד אשר שהוא ביטוח סוג בכל

 הנזק את תיקן לא הבקשה הגשת
 מהחברה קיבל ואשר בגינו שתבע
 בגין שיפויאו /ו ביטוח תגמולי
 כללו אלה שתגמולים מבלי, הנזק
 .מ"המע רכיב את

החברה הגישה את תגובתה לבקשה 
הייצוגית והתובע הגיש תשובה 

מספר דיונים התקיימו . לתגובה
במהלכם נדונו בקשות שונות לגילוי 

 .מסמכים ולמענה על שאלונים

 .  2019באפריל  7התיק קבוע לדיון ליום 

 מיליוני 70-כ הינו מהחברה הנתבע הנזק סך
 .ח"ש

7. 11/2015 

 לוד-מחוזי

 מבוטחים
 מועדון חברי

" חבר"
 המבוטחים
 בפוליסת
 תאונות
' נ אישיות
 .החברה

החברה כללה בפוליסת , התובעים לטענת
תאונות אישיות חריג לפיו באירוע שהינו 

שהתרחשה תוך  תאונהתאונת עבודה או 
או תאונת  הצבאיכדי או עקב השירות 

דרכים ישולמו דמי ביטוח מופחתים 
בלבד מגבול הכיסוי  30%בשיעור של 

י "ע נטען זה חריג. המפורט בפוליסה
 הנאות הגילוי במסגרת גולה שלא התובעים

 מבוטחיה את מטעה החברה לכאורה ולכן
 מרוקן זה שחריג נטען עוד. בחסר ומשלמת
 .תוכן מכל הפוליסה את לכאורה

 מבוטחאו /ו מבוטח שהיה מי כל
 בפוליסת התביעה הגשת במועד

תאונות " הקולקטיבי הביטוח
 הקבע משרתי חבר לעמיתי אישיות

 ידי על שהונפקה" מ"בע והגמלאים
, 2011 אפריל מחודש החל החברה
 .שלה הארכה או חידוש כל לרבות

התקיים דיון  2016, בספטמבר 29יום ב
מקדמי בבקשה לאישור התביעה 

בית המשפט המליץ לצדדים . כייצוגית
לפנות להליך של גישור והצדדים החלו 

במסגרת הליכים אלו  .בהליך כאמור
סיים את בדיקותיו אשר  מונה בודק

סיום ולאחר משא ומתן סוכם על 
הסכם הפשרה אמור . התיק בפשרה

להיות מוגש  בימים הקרובים לבית 
 .המשפט

 את זה בשלב לאמוד יכולים אינם התובעים
 נתונים בידיהם ואין הואיל התביעה סכום

 של הנטען המצרפי לנזקה בנוגע מדויקים
עשרות "ב זה נזק מעריכים הם ברם, הקבוצה
 ".מכך יותר לא אםח ''ש מיליוני
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - תובענות ייצוגיות .א
 :להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

 
 

 התביעה סכום פרטים הקבוצה מרכזיות טענות הצדדים וערכאה תאריך 'מס

8. 8/2016 

 לוד-מחוזי

 בביטוח מבוטח
' נ ומקיף חובה

 חברות 7-ו החברה
 .נוספות ביטוח

 הנתבעות, התובעים לטענת
 של יתר גביית מבצעות לכאורה
 ומקיף חובה רכב ביטוח פרמיית
 משתנה המבוטח גיל בהם במצבים
 מגיע והמבוטח הביטוח בתקופת
 בו לגיל הביטוח תקופת במהלך

 .יותר נמוך לתעריף זכאי הוא

או /ו חובה ביטוח מהנתבעות שרכש מי כל
 השתנה הביטוח תקופת במהלך אשר מקיף
 ברישיון החזיק בו הזמן משך בשל או גילו

, הפרמיה בתעריף להפחתה זכאי היה נהיגה
 השנים 7 במהלך, כן עשו שהנתבעות מבלי

 .האחרונות

ניתן פסק דין   2016בנובמבר  3ביום 
על ידי בית המשפט המחוזי  במסגרתו 

נדחתה הבקשה לאישור תביעה 
ייצוגית כנגד שתי חברות ביטוח 

המעלה טענות דומות לגבי פרמטרים 
. של גיל המבוטח בביטוח חובה בלבד

ביקש בא כוח  ,לאור פסק דין האמור
התובעים לתקן את הבקשה הייצוגית 

 .כך שתתייחס לביטוח מקיף בלבד
קשה מתוקנת הוגשה תוך שהערכת ב

 .הנזק נותרה ללא שינוי

נשמעו סיכומים ,2019במרס  6ביום
בסיום הדיון המליץ בית . בעל פה

המשפט לתובעים להסתלק מהבקשה 
 .וכעת ממתינים להחלטת התובעים

 התובעים הערכת פי על
 אחד לכל בנזק מדובר
 בשיעור הקבוצה מחברי

ח ''ש מאות כמה של
 ולצורך ביטוח לתקופת
 מוערך בלבד התחשיב

 20 של בסך הכולל הנזק
 ובמעל לשנהח ''ש מיליון

 לשבעח ''ש מיליון 100-ל
 בנוגע וזאת שחלפו השנים
 .הנתבעות לכלל

9. 9/2016 

 א"ת-מחוזי

 בפוליסת מבוטח
 תאונות ביטוח
 של אישיות

החברה ' נ תלמידים
וחברת ביטוח  

 .נוספת

הנתבעות , התובעים לטענת
אינן מקיימות את חובתן לכאורה 

פ הדין להמציא העתק "ע
 .מהפוליסה לתלמידים המבוטחים

 ישראל במדינת בגן או ספר בבית תלמיד כל
 אישיות תאונות ביטוח בפוליסת בוטח אשר
 פוליסת לביתו קיבל ולא הנתבעות ידי על

 הלימודים משנת החל אישיות תאונות ביטוח
 תלמיד כלאו /ו 2006 בספטמבר שהתחילה

 התיישנה הביטוח חברת נגד תביעתו שעילת
 .2006 מספטמבר החל

החברה הוגשה תובענה דומה  כנגד
הואיל ולא , להלן 10כאמור בסעיף 

ניתן לקיים התדיינות כפולה על סמך 
הגישו בקשה התובעים  , אותן הטענות

 לחוק תובענות ייצוגיות 7לפי סעיף 
בדיון . להסדיר את דרך ניהול ההליך

 2018באפריל     22שהתקיים ביום 
בית המשפט קבע  ,7בבקשה לפי סעיף 

כ המבקשים בשתי התובענות "כי ב
ישתפו פעולה ביניהם ויגישו בקשת 

. יום 60אישור אחת משותפת בתוך 
להגשת  ביקשו ארכה  התובעים

בקשתם ובקשתם המשותפת 
עד כה טרם הוגשה הבקשה . התקבלה
 תשובת החברה לבקשת .המשותפת

 .יום לאחר מכן 90האישור תוגש תוך 

פי הערכת התובעים  על
הנזק האישי לכל אחד 
 1.5מהתובעים עומד על 

ח לכל שנה החל ''ש
והנזק  2006מספטמבר 

לכלל חברי הקבוצה כלפי 
שתי הנתבעות גם יחד הינו 

 .ח''ש 22,612,003
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - ייצוגיותתובענות  .א
 :להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

 
 תאריך 'מס

 וערכאה
 התביעה סכום פרטים הקבוצה מרכזיות טענות הצדדים

10. 10/2016 

 לוד-מחוזי

 בפוליסת מבוטח
 תאונות ביטוח
 של אישיות

 החברה' נ תלמידים
 ביטוח וחברת
 .נוספת

הנתבעות מפרות את , התובעים לטענת
ן לכאורה בכך שאינן יחובתן על פי הד

ממציאות את פוליסת הביטוח 
לתלמידים המבוטחים במסגרת 

, פוליסת תאונות אישיות לתלמידים
ובשל כך התלמידים והוריהם אינם 

ודעים לקיומו של כיסוי ביטוחי מ
 תביעות, לכאורה ,מגישיםואינם 
 .להם המגיעים הסכומים לקבלת

 לאוקטובר 25 לאחר שנולדו התלמידים כל
 קיבלו ולא מכוסה נזק להם וארע 1995
 .פיצוי

החברה , לעיל 9' בתביעה מסכאמור 
לחוק  7הגישה תגובתה לפי סעיף 

תובענות ייצוגיות במסגרתה נטען כי 
 2אין מקום לדרוש מהמשיבות להגיש 

שהתקיים ביום בדיון . תגובות נפרדות
 7בבקשה לפי סעיף  2018באפריל 22

כ המבקשים "בית המשפט קבע כי ב
בשתי התובענות ישתפו פעולה ביניהם 

משותפת  ויגישו בקשת אישור אחת
 ביקשו ארכה  התובעים .יום 60בתוך 

בקשתם ולהגשת בקשתם המשותפת 
עד כה טרם הוגשה הבקשה . התקבלה
תשובת החברה לבקשת . המשותפת

 .יום לאחר מכן 90האישור תוגש תוך 

 התובעים הערכת פי על
 תשלום הינו המבוקש הפיצוי
 לכל ביטוח תגמולי

 ולא שניזוקו המבוטחים
 50 וכן ההפוליס את קיבלו

ח פיצוי בגין פגיעה ''ש
סך הנזק הנתבע . באוטונומיה

משתי הנתבעות יחדיו מוערך 
 .ח''ש 1,439,409,000בסך של 

11. 1/2017 

 א"ת-מחוזי

 רכב בביטוח מבוטח
' ג וצד מקיף, חובה
 2-ו החברה נגד

 ביטוח חברות
 .נוספות

 מפרות הנתבעות, התובעים לטענת
 יזום באופן לגלות חובתן את לכאורה

 מקיף, חובה רכב בביטוח ןלמבוטחיה
 מדרגת לחצות עומד שהמבוטח' ג וצד
 החזר ולקבל נהיגה וותקאו /ו גיל

 .פרמיה

 חברות כנגד גם הוגשו דומות תובענות
 .נוספות

' ג וצד מקיף, חובה רכב בביטוח מבוטחים
 להגשת קודם שנים 7 שתחילתה בתקופה
 הביטוח תקופת במהלך אשר, התובענה

 המזכה נהיגה וותקאו /ו גיל למדרגת הגיעו
 נמנעה החברה ואשר, הביטוח דמי בהפחתת

 הנהוגה הפרקטיקה פי על כלפיהן לנהוג
 הפחתה קיבלו לא מכך כתוצאה ואשר
 .כאמור

 .החברה הגישה את תגובתה

נקבע  התיק ,  לאור חילופי שופטים
 .2019לשמיעת ראיות לחודש מאי 

 

 למבוטחי המיוחסים הנזקים
 12.5-בכ מוערכים החברה
 הנזק כאשר, ח''ש מליוני
 בסך מוערך התובע של האישי

 .ח''ש 488 של

12. 1/2017 

 לוד-מחוזי

 העמותות איגוד
' נ בישראל לזקן

 .החברה

 גבתה לכאורה החברה, התובעת לטענת
 ניהול הוצאות עבור תשלום לדין בניגוד

 בעיקר ניהול לדמי בנוסף השקעות
 .מנהלים בביטוחי

 גופים נגד הוגשו דומות תובענות
כנגד איילון  לרבות רבים מוסדיים

מ אשר התמזגה "פנסיה וגמל בע
מ בעניין זה "למיטב דש גמל ופנסיה בע

 .להלן 1.א סעיףראו 

 המצויים בכספים זכות בעל שהוא מי כל
 בעל בעבר היהאו /ו החברה של בניהולה

 של בניהולה מצויים שהיו בכספים זכות
 .החברה

לאחרונה ,  החברה הגישה את תגובתה
הוסכם בין הצדדים על עיכוב בתיק עד 

לקבלת החלטה בתביעות אחרות 
דומות המתנהלות נגד מבטחות 

 .אחרות

כי היקף הגביה הבלתי  נטען
לכאורה הינו  עשרות , חוקית
שלב זה לא בח אך ''שמיליוני 

ניתן להעריך את סכום 
 .המדויק התביעה
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - תובענות ייצוגיות .א
 :להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

 
 סכום התביעה פרטים  הקבוצה טענות מרכזיות הצדדים תאריך וערכאה 'מס

13. 2/2017 

 לוד-מחוזי

 רכב בביטוח מבוטח

 .החברה' נ

בבקשה המהווה המשך  מדובר
 5לבקשה המוזכרת בסעיף  

 (.לעניין דמי אשראי)דלעיל 

 מפרה החברה, התובע לטענת
 בכל הדין הוראות את לכאורה
 אשראי דמי לגביית הנוגע

 ביטוחים שאינם בביטוחים
 מגלה אינה שהיא בכך אישיים
 היא אותם הפרטים את למבוטח
 לתחילת עובר לגלות נדרשת
 מהם וגובה הביטוח תקופת
 הגבוהים סכומים לכאורה
 .שגולה מהסכום

 המבוטחיםאו /ו המוטביםאו /ו הפוליסות בעלי
 הביטוח בענפי בפוליסות החברה ידי על שבוטחו
 דירות מקיף, רכוש רכב ביטוחי למעט, הכללי

 אשראי דמי לחברה שילמו ואשר, אישיות ותאונות
 תוך ביתר תשלומים הסדר דמיאו /ו גביה דמיאו /ו

 משיעורי חריגה תוךאו /ו הדין מהוראות חריגה
 השנים 9-ב בפוליסות למבוטחים הוצגו אשר הריבית
 .לתובענה שקדמו

 .החברה הגישה את תגובתה

בספטמבר  27בדיון שהתקיים ביום 
לאור הערות בית המשפט בא  2017

כוח המבקש ביקש שהות להחליף 
בקשה להחלפת התובע . תובע ייצוגי

בפברואר  21הייצוגי הוגשה ביום 
 התנגדות החברה הגישה 2018

תובענה המנומקת וכן בקשה לסילוק 
בינתיים הצדדים הגיעו  .על הסף

יחד עם להבנות בדבר סיום תיק זה 
לעיל בפשרה  5התיק הנזכר בסעיף 

הסכם הפשרה הוגש לבית . כוללת
 .המשפט

הנזק האישי הנטען על ידי 
 411.51המבקש הינו סך של 

 היתר גביית סכוםח ו''ש
 לכלל המבקשי "ע הנטען
 של לתקופה הקבוצה חברי
  של סך הינו  שנים 10

 .ח''ש 21,256,634

14. 5/2017 

 לוד-מחוזי

 רכב בביטוח מבוטח
 ושתי החברה' נ

 ביטוח חברות
 .נוספות

 מכרז במסגרת, התובעים לטענת
, המדינה לעובדי רכב ביטוחי

, השאר בין, התחייבו הנתבעות
 של הביטוחי בעברו להתחשב
. הפרמיה לחישוב המבוטח
 לתובעים התברר, לכאורה
 בעבר התחשבה לא שהחברה
 עבר בעלי בוטחיםמו הביטוחי
 לכאורה חויבו נקי ביטוחי

 מהפרמיה גבוהה יהמבפר
 שהסיכון בכך בהתחשב הראויה
 .יותר נמוך שלהם הביטוחי

 אשר האחרונות השנים בשבע המשיבות של לקוח כל
 והיה המדינה לעובדי רכב ביטוח פוליסת ממנה רכש
 תביעות העדר בשל הביטוח בפרמיית להנחה זכאי

 גבוהה פרמיה שילם אך הקודמות השנים בשלוש
 לפיאו /ו הביטוחי בעברו התחשבות אי בשל יותר

 .ביטוחי עבר העדר של הפרמיה

  .החברה הגישה תגובתה לבקשה

בפברואר  20בדיון שהתקיים ביום 
בית המשפט המליץ לצדדים , 2019

 .להגיע להסדר הסתלקות מהתביעה

 התובע של האישי הנזק
 מוערך בלבד לחברה ביחס
 והנזק, ח''ש 1,083 של בסך
 על המוערך הקבוצה כלל של
 ל ש בסך  התובעים ידי

 .ח''ש 155,015,000

15. 6/2017 

 לוד-מחוזי

מבוטח בביטוח רכב 
 החברה' נ

החברה אינה , לטענת התובע
משיבה למעסיקים ששילמו 
למוסד לביטוח לאומי בגין 
תאונות עבודה אגב שימוש 

ברכבים לעובדיהם את הכסף 
 .ששילמו

 7כנגד בקשות דומות הוגשו גם 
 .חברות ביטוח נוספות

למעט , למעט המדינה" )הרגילים"ציבור המעבידים 
קבוצת המעבידים המורשים וקבוצת המעבידים 

החזירו /אשר שילמו( כהגדרתם בבקשה, המיוחסת
בגין עובדיהם , במהלך תקופת ההשבה, ל"למל

תקופת הזכאות "דמי פגיעה בגין , הניזוקים
ל בגין "לחוק המל 94כמשמעותה בסעיף " הראשונה

תאונות דרכים אשר הוכרו גם כתאונות עבודה ואשר 
כמבטחת שהוציאה את פוליסות ביטוח   -החברה 
לא שיפתה אותם מיוזמתה בגין הסכומים   -החובה 
 .ששילמו

 

 .החברה הגישה תגובתה

 26יום ב שהתקייםדיון בבקשה ב
בית המשפט המליץ  2018באפריל 

קש המב. למבקש להסתלק מתביעתו
ביום . להסתלק ןהודיע שאינו מעוניי

התקיים דיון הוכחות  2019במרס  18
בתיק בסיומו בית המפשט שב 

והמליץ לתובעים להסתלק 
התיק נקבע לשמיעת .מתביעתם

 .2019ביוני  24סיכומים בעל פה ליום 

נזק האישי של התובע מוערך 
ח וכלל "ש 1,456בסך של 

הנזק של הקבוצה מוערך 
 .ח''ש 14,500,000בסך של 
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - תובענות ייצוגיות .א
 :להלן פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 

 
 סכום התביעה פרטים  הקבוצה טענות מרכזיות הצדדים תאריך וערכאה 'מס

16. 6/2017 

 א"ת-מחוזי

 בביטוח מבוטח
 רכב

 .החברה' נ

התובע טוען כי הוא רכש ביטוח 
לרכבו מהחברה זאת ' חובה וצד ג

בהתאם למכרז שנערך על ידי 
החשב הכללי לביטוח כלי רכבם 

של עובדי המדינה ובו צוין כי 
סכום הביטוח יעמוד על סך של 

ברם לאחר זמן מה , ח''ש 2,420
קיבל התובע מהנתבעת מכתב 
ובו צוין כי עליו לשלם לכאורה 

ח על סכום ''ש 180תוספת של 
. הביטוח וזאת בשל תקלה טכנית

החברה לא , לטענת התובע
הייתה רשאית לחייב בדיעבד את 

 180המבוטחים בתוספת בסך 
ולכן יש , ח מעבר למה שסוכם''ש

 .להשיב לכאורה את התוספת

אשר רכשו ( עובדי המדינה)כלל הלקוחות , האחת
מהחברה ביטוח רכב ונדרשו לכאורה לשלם תוספת 

השנים עובר להגשת הבקשה  7שהיא במשך כל
 ;והתובענה

שרכשו ( שאינם עובדי מדינה)כלל הלקוחות , השנייה
ביטוח רכב מהחברה ונדרשו לכאורה לשלם תוספת 

השנים עובר להגשת  7כלשהיא לדמי הביטוח במשך 
 .הבקשה והתובענה

הצדדים הגישו הסדר פשרה 
בית . לאישור בית המשפט

ההסדר  המשפט הורה על פרסום
היועץ  .בטרם ידון באישורו

המשפטי לממשלה אשר נתבקש 
למסור עמדתו הודיע שהוא אינו 

  .מתנגד להסכם

תגובה להערות   והגישהצדדים 
ש למספר סעיפים "היועמ

 על הורה המשפט בית .בהסכם
 החלטתו תינתן בטרם בודק מינוי
 .הפשרה הסכם אישור בדבר

 

התובע מעריך את נזקו 
ח ''ש 230האישי בסך של 

ואת נזקי הקבוצה בסך של 
 .ח''ש 6,135,000

17. 7/2017 

 לוד-מחוזי

 בביטוח מבוטח
 רכב

 .החברה' נ

', בפוליסת צד ג, לטענת התובעת
במקרים בהם התאונה מתרחשת 

החברה מפחיתה , בצומת
לכאורה באופן אוטומטי שיעור 

מסוים מתגמולי הביטוח 
וזאת באופן ' המשולמים לצד ג

מבלי לבחון את , שרירותי
נסיבות המקרה וללא מתן 

 .הנמקה

כל אדם שקיבל מהמשיבה פיצוי כצד שלישי בגין תאונה 
שהתרחשה בצומת וסכום הפיצוי הופחת בגין רשלנות 
תורמת בלי שהוצגה הנמקה המתארת רשלנות תורמת 

 .ומציינת שיעור אשם תורם בהתאם לכך

הגישו בקשה מוסכמת הצדדים 
להסתלקות המבקשת מבקשת 

ניתן  2018במרס  1ביום . האישור
פסק דין המאשר את ההסתלקות 

בקשת האישור . ללא צו להוצאות
נמחקה ותביעתה האישית של 

 .המבקשת נדחתה

התובעת מעריכה את נזקה 
ח ''ש 2,738האישי בסך של 

בתוספת ריבית והפרשי 
הצמדה מהמועדים 

 .הרלבנטיים

זק הכולל לכלל חברי הנ
בעשרות "הקבוצה מוערך 

 ".ח לכל הפחות''מיליוני ש
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות אשר אושרו כייצוגיות - תובענות ייצוגיות .א
 :הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות להלן פירוט 

 
 סכום התביעה פרטים  הקבוצה טענות מרכזיות הצדדים תאריך וערכאה 'מס

18. 9/2017 

 ירושלים-מחוזי

מבוטחת בביטוח 
 -החברה ו' רכב נ

חברות ביטוח  12
 .נוספות

, הוסיפו לא הנתבעות, התובעת לטענת
ביטוח  שהן שילמו לתובעים וחברי  לתגמולי
,  שיפוטית רשות ידי על שנפסקו כפי, הקבוצה

 .הדין פי על וריביתהפרשי הצמדה 

מי ששולמו על ידי מי מהנתבעות  כל
י רשות "סכומי כסף שנפסקו לזכותו ע

 הפרעוןשיפוטית במועד המאוחר למועד 
כהגדרת המונח בחוק פסיקת ריבית )

מבלי ( 1961-א "תשכ, והצמדה
שהתווספו לתשלום הסכום הפסוק 

או ריבית /או ריבית ו/הפרשי הצמדה ו
 .צמודה

את  ההחברה הגיש
 .תגובתה לבקשה הייצוגית

בפברואר   19בדיון מיום 
הצביע בית המשפט  2019

בפני התובעים על הקשיים 
הטמונים בתביעתם 

צדדים לפנות והמליץ ל
במסגרתו , להליך גישור

ניתן יהיה להסכים על 
שינוי טפסי הקבלה 
והויתור של חברות 

הביטוח כך שינקבו  במועד 
 .התשלום

אינם מעריכים בשלב זה את  התובעים
סכום התביעה הקבוצתית ורק 

מציינים שהיא עולה בכלליותה על סך 
 .ח''ש ' מ 2.5של 

19. 10/2017 

 לוד -מחוזי

בביטוח  מבוטחת
החברה ' מנהלים נ

חברות ביטוח  3-ו
 נוספות

חברות הביטוח פועלות , התובעת לטענת
בניגוד לדין שעה שהן גובות תוספת פרמיה 

מעובדים שהועסקו במקצוע המוגדר 
לאחר שהעובדים הפסיקו לעסוק , כמסוכן

 .במקצוע זה

כל מי ששילם למשיבה בשבע השנים 
שקדמו להגשת בקשה זו ועד למועד 

ישורה כייצוגית פרמיות בגין כיסויים א
אובדן , אך לא רק, לרבות)ביטוחיים 

( או ריסק/כושר עבודה וביטוח חיים ו
, בגין תקופה בה המבוטח לא עבד בפועל

והמשיבה גבתה מהם פרמיה הכוללת 
או תוספת אחרת " תוספת מקצועית"

מכל סוג שהיא הנובעת מסיכון הכרוך 
 .בעבודת המבוטח

ן שניתן לאור פסק די
בתביעה דומה נגד חברה 

אחרת ובמסגרתו לא 
אושרה התביעה 

 17ביום .כייצוגית
בית  2019בפברואר 

המשפט הורה על מחיקת 
 .הבקשה הייצוגית

התובעת טוענת כי אין בידיה נתונים 
המאפשרים העמדת הערכה מדוייקת 

של גובה הנזקים שנגרמו לחברי 
מדובר "אך היא מעריכה כי , הקבוצה
 ". ח רבים"וני שבמילי

 

20. 8/2018 

 ירושלים -מחוזי

מבוטחת בביטוח 
 החברה' בריאות נ

החברה משלמת תגמולי , לטענת התובעת
ביטוח מופחתים בגין הוצאות ניתוח בניגוד 

 ."בריאוטובה"להוראות פוליסת 

אשר מבוטח בפוליסת ( או גוף)כל אדם 
או כל פוליסת בריאות /ו" )בריאוטובה"

אשר לא שולמו לו ( החברהאחרת של 
תגמולי ביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה 

או שנמסר לו מידע שגוי על ידי /ו
המשיבה בנוגע להיקף הכיסוי הביטוחי 
בשבע השנים שקדמו למועד הגשת 

 .ש בתובענה"התביעה ועד להכרעת ביהמ

טרם הוגשה תשובה 
לבקשת אישור התובענה 

 .כייצוגית

 .ח''ש 3,035נטען לנזק אישי בסך של 
הנזק לקבוצה מוערך בסך של 

 .ח''ש 16,200,000

21 12/2018 

 שלום חיפה

 חובביט מבוטח
' נ חובה רכב

 החברה

החברה פועלת בניגוד לדין , לטענת התובע
במקרים שבהם מבוטחים מבטלים פוליסה 

שעה שהיא לא מוסיפה , לביטוח רכב חובה
 .הצמדה  להחזר דמי ביטוח

פוליסת החובה על אדם אשר ביטל את 
שלו וקיבל החזר מהמשיבה בשבע 
השנים שקמו להגשת הבקשה ואשר לא 

 .קיבל הפרשי הצמדה

טרם הוגשה תשובה 
לבקשת אישור התובענה 

 .כייצוגית

 5.35נטען לנזק אישי בסך כולל של 
לשני התובעים ולהערכתם הנזק . ח''ש

 .ח''ש 771,999לקבוצה  כולה הינו 
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 

  כלולה חברה כנגד יותגייצו תביעות . 1א

: להלן)מ "למיטב דש גמל ופנסיה בע "(איילון פנסיה וגמל: "להלן)מ "של איילון פנסיה וגמל בע המיזוג הסכם במסגרת 
תובענות ייצוגיות אשר הוגשו   גיןחבות ב מ"לאיילון חברה לביטוח בעקיימת , 2017בינואר  1 -החל מה"( מיטב דש גמל"

ואשר לא בוצעה כנגדן הפרשה מלאה בדוחות הכספיים של  2017בינואר  1שעילתן קדמה ליום כנגד איילון פנסיה וגמל  
 .וגמל וכדי הסכום שלא הופרשאיילון פנסיה 

 ךבמקרה של הצטברות נזקים בס אלא ח ובכל מקרה החבות לא תחל''ש מליון 40זו מוגבלת עד לסכום כולל של  חבות
 :התובענות הייצוגיות פירוטלהלן .ח''ש מליון 2 -של כ

 

המשפט המחוזי במחוז מרכז ועמה תביעה לבית  מ"הוגשה כנגד איילון פנסיה וגמל בע, 2016, בדצמבר 27 ביום     . 1
תובענה דומה הוגשה כנגד  .מדובר בתביעה כספית ולצווי עשה"(. הבקשה: "להלן)בקשה לאשרה כייצוגית 
 .לעיל( 12)' ראו סעיף א, מ"איילון חברה לביטוח בע

 
וע פנסיה וגמל לא הייתה רשאית לנכות מנכסי העמיתים הוצאות ישירות בגין ביצ שאיילוןנטען  בבקשה

 .בנוסף לדמי הניהול שגבתה, שבניהולהעסקאות בנכסי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות 
 

הכספי שהתבקש בבקשה הוא השבת ההוצאות הישירות שנגבו מנכסי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות  הסעד 
 . עוד נטען כי שווי התביעה אינו ניתן להערכה בשלב זה. עסקאות בנכסי הקופהבגין ביצוע 

        
 בתנאים המבקשת לעמידת בנוגע הוכחות הליך קיום לאחר האם, 2019, למרץ 10 ליום עד להודיע הצדדים על  

 לתובענה בקשה להגיש רשאית היא לפיה המבקשת טענת שתתקבל וככל ייצוגית תובענה להגשת הקבועים
 בנוגע החלטה תינתן מכן לאחר. במהותם הדומים נוספים תיקים עם התיק את לאחד הצדדים יבקשו, ייצוגית
 .להוכחות יקבע והתיק הדיוני להסדר

 
   

, תביעה כייצוגיתהבקשה לאישור תביעה ואביב יפו -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל, 2017, בפברואר 26 ביום      .2
 .כנגד איילון פנסיה וגמל"( התובעת הייצוגית: "להלן)ידי עמותת צדק פיננסי -על

 
ידי התובעת הייצוגית היא בגבייה אסורה של תשלומים בגין הקמת -פי הנטען על-על, עניינה של התביעה עיקר   

חברי הקבוצה אותם מבקשת התובעת הייצוגית לייצג הינם כל אדם או גוף אשר נטל . הלוואות או הטיפול בהן
 . או הטיפול בה/ואו קיבל אשראי מהנתבעות ונגבו ממנו כספים בקשר עם הקמת הלוואה /הלוואה ו

       
 יש זה לסכום, הייצוגית התובעת ולטענת, ח"ש מיליון 1.5 -ב הייצוגית התובעתידי -על מוערך ,סך הנזק הנתבע   

  ידי על)בהיקף שאינו ניתן להערכה , פנסיה וגמל מלווים שאינם עמיתים איילון שגבתה הטיפול דמי את לצרף
 (. התובעת הייצוגית

כלפי  הפרת חובת האמון שחייבת הנתבעת, סעד הצהרתי להפרת סעיפי חוק( 1: )המבוקשים הינם הסעדיםעיקר    
 –פיצויים והשבה ( 2) -ו; שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה הוכן סעד הצהרתי כי הנתבעת התעשר הקבוצה 

פרשי ריבית בתוספת ה, ידי השבת הסכומים שנגבו מהם בניגוד לדין-להורות על פיצוי חברי הקבוצה על
 . והצמדה

   
ביום . הוגשה בקשה לאיחוד כל התובענות שהוגשו בנושא התובענה דנן תחת מוטב אחד, 2017, בנובמבר 9 ביום  

עוד הוסכם במסגרת הדיון כי הצדדים יפנו תחילה להליך . הוחלט לאשר את בקשת האיחוד, 2017, בדצמבר 17
גרוניס ' דימוס אהודיעו הצדדים לבית המשפט כי הצדדים הסכימו שהנשיא ב, 2018, בפברואר 14ביום . גישור

אליה טרם )התקיימו מספר פגישות עם המגשר והועלתה הצעת המגשר לסיום התיק  .ישמש כמגשר בין הצדדים
 (.הסכים מי מן הצדדים

 
 הפשרה הסדר טיוטת ניסוח על ועמלים התיק לסיום, המגשר להצעת בהתאם עקרונית להסכמה הגיעו הצדדים

 .המשפט לבית הגשתו לשם
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 
  (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  אחרים הליכים .ב
 

המתבססת בין , להערכת ההנהלה, בהליכים אשר בהם. להלן מתוארים הליכים משפטיים ואחרים נוספים כנגד החברה
כי טענות ההגנה של החברה ( "more likely than not")יותר סביר מאשר לא , היתר על חוות דעת משפטיות שקבלה

בהליכים בהם יותר סביר מאשר לא כי טענות ההגנה של . תתקבלנה וההליך ידחה לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים
להערכת . ידי החברה-נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על, יידחו, כולן או חלקן, החברה
במקום בו , נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, בין היתר על חוות דעת משפטיות שקיבלההמתבססת , ההנהלה

  . ידי החברה-לכיסוי החשיפה המוערכת על, נדרשו הפרשות
 

הביטוח וחסכון במשרד האוצר , לרבות תלונות לממונה על שוק ההון, תלונות, מעת לעת, מוגשות החברהנגד  .1
תלונות אלו מטופלות באופן שוטף . או הדין/זכויות מבוטחים על פי פוליסות ביטוח וביחס ל"( הממונה" -להלן )

ניתנות , אם וככל שניתנה בהן הכרעה, הכרעות הממונה בתלונות אלו. חברההציבור ב פניות מחלקתידי -על
ות במסגרת פני, כמו כן. ובשנים האחרונות אף יותר כהכרעות רוחביות ביחס לקבוצת מבוטחים, לעיתים

בחלקן דרישות לשינויים בפוליסות , בין היתר, או בקורות מטעמו הועלו/בעקבות תלונות ו חברההממונה ל
, כמו כן. או הנחיות אחרות/בפוליסות הביטוח בעבר ו החברהאו קבלת נתונים שונים ביחס לטיפול /הביטוח ו

בין  ,ליו בעקבות פניותיו כאמוראו יועברו א/בהתאם לנתונים שהועברו ו החברהאת  בסמכות הממונה לחייב
 .בעיצומים כספיים, היתר

 
 בהלוואות שניתנו למבוטח או הכרעה עקרונית בנושא גביית דמי טיפול טיוטת הממונה מהפרס 2017 יוליבחודש  .2

 מחוסךעל גביית דמי טיפול  איסור כוללתהטיוטה . כנגד יתרת החיסכון הצבורה שלו"( החוסך" –להלן )לעמית 
או באמצעות צד שלישי , במישרין"( החברות" -להלן )בגין הלוואה שקיבל מחברת הביטוח או מהחברה המנהלת 

 דמי נגבוחברות לבדוק את כל החשבונות בהם הנדרשות  הטיוטהעל פי  .שנתן שירותים בגין אותה הלוואה
נגבו ממנו בתקופה ש הטיפולדמי  את חוסךולהשיב לכל  2017 ביוני 30ועד  2010 ביולי 1בתקופה שמיום  טיפול

החברה בוחנת את השפעת  .השבה ודיווח לממונהההנחיות כלליות לביצוע הכרעה בטיוטת העוד נקבעו . זו
 .תפעל החברה בהתאם, וככל שתתפרסם הוראה סופית בנושא, ל"ההוראות הנ

  
ממורכבותם של השירותים , היתרבין , הנובעת, או לכמתה/לא ניתן להעריכה ו אשר, קיימת חשיפה כללית .3

פוטנציאל לטענות פרשנות , בין היתר, מורכבות הסדרים אלו צופנת בחובה. ידי החברה למבוטחיה-הניתנים על
הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים  בין החברה לבין הצדדים השלישיים לחוזי הביטוח ואחרות עקב פערי מידע
 .מסחריים ורגולטורים

 

, לרבות ביטוח בריאות, החיסכון הפנסיוני והביטוח ארוך טווח למוצרי ביחסביטוי בעיקר  חשיפה זו באה לידי
 ההסדרים לאור במיוחד, גבוהה ובמורכבות ממושך חיים באורח מאופיינים היותם. בהם פועלת החברה

 ידי על הפקדות תשלומי בנושאי לרבות, המיסוי בתחום והן המוצרים ניהול בתחום הן השונים התחיקתיים
 של התעסוקתי מעמדו,  השקעות ניהול, השונים הפוליסות לרכיבי ושיוכם פיצולם, ומבוטחים מעסיקים
, מתרחשים שינויים במדיניות םעל פני שנים בה מנוהלים אלו מוצרים. ועוד שלו ההפקדות תשלומי, המבוטח

 . לרבות בפסיקת בתי המשפט, ברגולציה ובמגמות הדין
 

מורכבות שינויים אלו . שינויים אלה מיושמים על ידי מערכות מיכוניות העוברות שינויים והתאמות באופן תדיר
קבלת פרשנות חדשה לאמור . יוצרת חשיפה תפעולית מוגברת, והחלת השינויים לגבי מספר רב של שנים

הרווחיות העתידית של הקבוצה לעיתים להשפיע על  עלולה,  בפוליסות ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח
 .זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי ללקוחות בגין פעילות העבר, בגין התיק הקיים

הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם  ואת החשיפה שיועלו בתחום זה את סוגי הטענות לא ניתן לצפות מראש
 חוק תובענות ייצוגיותהמנגנון הדיוני הקבוע ב, בין היתר, המועלות חוזה הביטוח

       

 ניתן שלא אינהרנטי סיכון בו קיים ואשר, ונסיבות פרטים עתיר הינו החברה עוסקת בו הביטוח תחום, כן כמו
 והן מובנים עבודה בתהליכי הן, אנוש טעויות או מיכוניות טעויות של שורה או טעות של להתרחשות לכימות
 למספר התחולה להיקף ביחס הן היקף רחבות תוצאות להן להיות עלולות ואשר, בלקוח פרטני טיפול במסגרת

 לתביעות חשופה החברה .בודד ללקוח בהתייחס הרלבנטי הכספי להיקף ביחס והן מקרים או לקוחות של רב
, נאמנות חובת הפרת, לקוי ייעוץ, הפוליסה במסגרת ביטוחיות התחייבויות וקיום החוזים דיני במישור וטענות
 סוכנויות לרבות בחברה המקצועיים הגופים של מקצועית אחריות במסגרת רשלנות, זהירות חובת, עניינים ניגוד

 ואירועים נסיבות מתקיימים לעת מעת וכן החברה ידי על הניתנים בשירותים הקשורות טענותב "וכיוצ החברה
 פי על כנדרש לרבות, מקצועית אחריות לכיסוי פוליסות רוכשת החברה. האמור מסוג לטענות חשש המעלים
 באחריות שמקורה חבות כיסוי לצורך אלו פוליסות או לפוליסה מדווחת היא הצורך ובעת, התחיקתי ההסדר

 בדבר וודאות ואין הכיסוי סכומי על עולים האפשרית החשיפה סכומי .ביטוח ברכישת להגנה וניתנת מקצועית
 .ביטוח מקרה קרות בעת בפועל כיסוי קבלת
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37באור 
 
 (המשך) (החברה -להלן )כנגד חברת הביטוח המאוחדת  אחרים הליכים .ב

 
( קופות גמל)על שירותים פיננסיים  הפיקוחאושר על ידי ועדת הכספים תיקון לתקנות , 2018, במאי 14ביום         .4

 הוצאות תקנות "(.ישירות הוצאותתקנות " -להלן) 2017 –( ח"התשע), כנגד ביצוע עסקאות הוצאות ישירות
 ,העמיתים מחשבונות לגבות המוסדי הגוף רשאי יהיה אותן הישירות  ההוצאות סוגי את מסדירות ישירות
  .מגבלות אילו ותחת, מהם שנגבים הניהול דמי על נוסף

ועד סוף שנת  2018, בינואר 1מיום רטרואקטיבית , שנקבעה בתקנות הוראת השעהכולל הארכה של  התיקון
2019. 

החרגה , במסגרת התיקון נקבע כי הלוואה לעמית לא תחשב עוד כמוצר שניתן לגבות בגינו עמלת הוצאה ישירה
 . 2019, בינואר 1זו תיכנס לתוקף מיום 

רות בשל ביצוע הוצאות ישי( )קופות גמל)פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , 2018, באוגוסט 16ביום 
 .המתקנות את תקנות הוצאות ישירות באופן שתואר לעיל, 2018-ח"תשע, (תיקון והוראת שעה( )עסקאות

 
 :תובענות לאישור הבקשות פירוט להלן

 
 : מסכמת טבלה

 
 

 ושאושר ותותובענ טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות להלן
מובהר כי הסכום הנתבע אינו מהווה . על ידי התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמם שצוינוכפי , תוייצוגי ותכתביע

בהכרח כימות של סכום החשיפה המוערכת על ידי החברה שכן המדובר בהערכות מטעם התובעים אשר דינן להתברר 
לרבות הליכים שהסתיימו לאחר  ,כים שהסתיימועוד מובהר כי הטבלה להלן אינה כוללת הלי. במסגרת ההליך המשפטי
 .שאושר בהם הסכם פשרה

 
 2018, בדצמבר 31 

 הסכום כמות 
 הנתבע תביעות 

  
 ח"אלפי ש

 :תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית
 105,806  2  צוין סכום המתייחס לחברה  

 *(:בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות 
 1,055,016  9  לחברהצוין סכום המתייחס   

 1,719,536  5  התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לחברה

 -  2  לא צוין סכום התביעה

 2,880,357  18  סך הכל
 

 .לפשרה מתקדםמ "מו מתקיים שלגביהן תביעות גם נכללו, כייצוגיות תובענות לאישור הבקשות במניין*( 
סכום ההפרשה הכולל של הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות לרבות ההליכים המשפטיים והאחרים שהוגשו כנגד   

 (.ח"ש מיליון 9.2 -כ של בסך בסכום 2017, בדצמבר 31ליום )ח "ליון שימ 13.1-לעיל מסתכם בכהחברה כמפורט 
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37אור ב
 

  לאישור הגשת תובענה נגזרתבקשה  .ג
 

 דין עורך מאת, (1999-ט"התשנ, החברות לחוק 194 סעיף להוראות בהתאם) מכתב לחברה הומצא 2014במאי  7ביום 
בשליטתו  לחברות או השליטה לבעל שולמו שכירות ודמי עמלות כי נטען ובו, בחברה מניות בעלת לטענתו המייצג

 "מ"ר סוכנות לביטוח בע.י.ל", "מ"בע( 1991)עיתים סוכנויות לביטוח ", "מ"ותעשייתי בעאשור סוכנויות לביטוח כללי ")
 עברו משלא" הנטען י"ועפ, (בהתאמה "נכסים. י.ר.ל"ו ."ר.י.ל", "עיתים", "אשור"להלן  –" מ"י נכסים בע.ר.ל"ו

 כי" נדרש, "החברה לטובת כלל פועלות שאינן בעסקאות המדובר כי וכן, בדין הנדרשים האישורים את...העסקאות
 תוקף חסרות עסקאות בהיותן השכירות ודמי העמלות תשלום להשבת תובענה הגשת של בדרך זכויותיה תמצה החברה

 . בחברה דירקטורים וכנגד, רחמני לוי מר, השליטה בעל כנגד וזאת, "החברה לידי
 

 גורמים בשיתוף, קונפליקטורית ובלתי מיוחדת תביעות ועדת להקים החברה דירקטוריון החליט 2014ביוני  11 ביום
 .ל"הנ הדרישה במכתב העולים העניינים את לבחון הסמכות הואצלה אליה אשר, מומחים מקצועיים

 
בדצמבר  7ביום , ובמסגרת יישום המלצות ועדת התביעות, בהתאם להחלטת הדירקטוריונים של החברה ואיילון ביטוח

י ועדת "לון ביטוח לבין אשור בדירקטוריון איילון ביטוח לאחר שסווגו שוב עאושררו ההתקשרויות בין איי 2014
 .הביקורת של איילון ביטוח כעסקאות שאינן חריגות

 
 החברה בשםחברה בקשה לאישור הגשת תובענה נגזרת וכתב תביעה נגזרת ה במשרדי התקבלו 2015 בינואר 20 ביום

 2016בינואר  6ל החברה ואשר כיהן עד ליום "נשיא ומנכ, כדירקטור המכהן, כנגד בעל השליטה בחברה ביטוח ואיילון
כנגד ארבע חברות וסוכנויות , ומכהן כדירקטור באיילון ביטוח"( השליטה בעל: "להלן)ר דירקטוריון איילון ביטוח "כיו

ל "נה למנככנגד קרובו של בעל השליטה אשר כיהן במועדים הרלבנטיים לבקשה ולתביעה כמש, בשליטת בעל השליטה
 2018בינואר  9אשר כיהנה עד ליום , כנגד קרובתו של בעל השליטה, ר דירקטוריון איילון ביטוח"וכדירקטור בחברה וכיו

דירקטורים נוספים בחברה ובאיילון ביטוח  14וכן כנגד , כדירקטורית בחברה ומכהנת כדירקטורית גם באיילון ביטוח
 .ר במועדים הרלבנטיים לבקשה ולתביעהאשר חלקם מכהנים היום וחלקם כיהנו בעב

 
במסגרת . "(הסדר הפשרה: "להלן)הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה  2016באוקטובר  13ביום 

תשלם אחת מסוכנויות הביטוח בשליטת בעל , הסדר הפשרה הסכימו הצדדים כי בגדרו של הסעד החלופי שנתבע
סכום : "להלן)ח "מיליון ש 18סך כולל של , ורת הדין ומבלי להודות בכל טענהלפנים מש, השליטה לאיילון ביטוח

איילון ביטוח , בנוסף הוסכם כי מתוך סכום הפשרה. לאחר שיינתן תוקף של פסק דין חלוט להסדר הפשרה, "(הפשרה
בשיעורים  בהסדר הפשרה הומלץ לאשר שכר)כוחה כפי שיחליט בית המשפט -ט באי"תישא בתשלום שכר המבקשת ושכ

בנוסף מתוך סכום הפשרה איילון ביטוח תישא בהוצאות עלות חוות הדעת . מתוך סכום הפשרה( בתאמה 20% -ו 5%של 
יביא לידי גמר את כל ההליכים בקשר עם התביעה , אם וככל שיאושר, הסדר פשרה זה. של המומחה מטעם המבקשת

החברה ואיילון . סעדים שנכללו בה או הנובעים מהנטען בהוכן לידי סילוק סופי ומוחלט של כל העילות וה, הנגזרת
ביטוח הודיעו לבית המשפט כי בנסיבות העניין הן אינן מביעות עמדה בנוגע להסדר הפשרה וכי הן מותירות את 

 .ההחלטה האם לאשר את הסדר הפשרה אם לאו לשיקול דעת בית המשפט 
 

, כוחה-ט באי"למעט שיעורי שכר המבקשת ושכ, ר הפשרה בכללותוניתן פסק דין שאישר את הסד 2017בפברואר  9ביום 
 . בהתאמה 12% -ו 2.5%אשר הופחתו לשיעורים של 

 
 ח''מליון ש 18סך של "( איילון ביטוח:"להלן)מ "קיבלה איילון חברה לביטוח בע 2017בשנת , בהתאם לאמור לעיל

 . ח''מליון ש 3.1ואיילון ביטוח שילמה הוצאות בהתאם להסדר הפשרה בסך של 
רשמה איילון ביטוח בדוחותיה הכספיים , מכיוון שמירב העסקאות נשוא התובענה הנגזרת הינן בענף ביטוח רכב חובה

כאמור , ח"יון שמל 14.9 -כ בסעיף הכנסות אחרות בענף רכב חובה סך של 2017, בדצמבר 31בשנה שהסתיימה ביום 
  (.לאחר מס, ח"מליון ש 9.7 -סך של כ. )לעיל
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 (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות- : 37אור ב
 

 ערבויות .ד
 

ח "שיון מל 6-בסך של כ לצדדים שלישיים ערבויות בנקאיות איילון ביטוחעבור  בנקים בישראל העמידו .1
   :כדלקמן

 
במסגרת השכרת מקבצי , מ"ח לטובת חברת עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מיליון ש 5- סך של כ 

 .הביטוח עסקימסגרת ב במכרזים זכייה אגבביצוע  ערבויות ח לטובת"מיליון ש 1 -סך של כו דיור
 
 (.1()ב)7באור  ראולעניין ערבויות שהעמידה החברה לחברות מאוחדות .         2
 

 התקשרויות .ה
 

 . ח"מליון ש 151-התחייבות להשקעה בקרנות השקעה שונות בסך של כ לאיילון ביטוח .1
 

 .36 באור ראו, עניין ובעלי קשורות חברות, השליטה בעל עם הבנות החברותשל החברה ו התקשרויות לעניין .2
 
ובין איילון פנסיה "( איילון ביטוח"-להלן)מ "איילון חברה לביטוח בענחתם הסכם בין , 2016בנובמבר  21ביום  .3

לבין בנק ( לעיל 7באור  ראו -מ"למיטב דש פנסיה וגמל בע 2017בינואר  1אשר מוזגה החל מיום )מ "בעוגמל 
לרכישת תיק הלוואות לליווי פיננסי של בנק ירושלים בתחום ייזום הבנייה , "(הבנק: "להלן)מ "ירושלים בע

הינו  איילון ביטוחמזה חלקה של )ח ''ש מליון 150 -היקף העסקה מסתכם בכ. למגורים בשלבי בנייה שונים
רוכשת מהבנק  איילון ביטוחפרויקטים בהם  20-העסקה כוללת כ. אשר יושקע מכספי עמיתים בלבד, (30.09%

מהבנק שירותי ניהול  טוחאיילון בירוכשת , בנוסף. ומן ההתחייבויות לתת אשראימהאשראי בפועל  80%-כ
המסגרת הלא מנוצלת  המיוחסת לאיילון ביטוח יתרת  2018בדצמבר  31ליום  נכון .ותפעול אותם פרויקטים

 .ח''ש מליון 11.4 -לסך של כ מסתכמת
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 ופעילות מוחזקת למכירה פעילות מופסקת- : 38באור 
 
 פעילות מופסקת 
 
ממניות חברת מיטב דש  20%"( איילון ביטוח:"להלן)מ "איילון חברה לביטוח בעמחזיקה , 2017בינואר  1החל מיום  .א 

אשר מוזגה , מ"ממניות חברת איילון פנסיה וגמל בע 100% -החזיקה איילון ביטוח ב 2016בדצמבר  31עד ליום . גמל
 .לעיל 7באור  ראולפרטים נוספים .2017בינואר  1לתוך מיטב דש גמל בתוקף מיום 

 .בתקופות קודמות כפעילות מופסקת ביטוחסווגה פעילות הגמל והפנסיה של איילון , ג האמור לאור המיזו 
  

 :שהופסקהמרכיבי  הרווח או הפסד ורווח כולל אחר בגין פעילות  להלן . 1
 

  

  

  
  2016 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 ח"אלפי ש

 69,887  הכנסות  

 (91,126)  הוצאות

 712  מס תהטב

 (20,880)  הפסד ממדידה לפי שווי הוגן  של הפעילות שהופסקה

 2,381  התאמות וקיזוזים בין חברתיים

 (39,026)  נטו, הפסד מפעילות שהופסקה

 38  נטו, רווח כולל אחר מפעילות שהופסקה

 (38,988)  נטו, סך הפסד כולל מפעילות שהופסקה
 
 

 :שהופסקה לפעילות המתייחסים נטו המזומנים תזרימי על תוניםנ להלן        .   2

  

  

  
  2016 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 ח"אלפי ש

 (13,347)  שוטפת  

 (6,999)  השקעה

 (2,667)  מימון
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 (המשך) ופעילות מוחזקת למכירה פעילות מופסקת- : 38 באור
 
 פעילות מוחזקת למכירה 
 

ולבין חברת נעם "( בית השקעות"להלן )מ "איילון בית השקעות בע ,נחתם בין החברה לבין החברה הבת 2018בינואר  11 ביום .    ב
הסכם לעניין מימוש אופציית רכישה "( ברורמן :להלן)מ "מ ביחד עם חברת ברורמן שירותי ניהול וייעוץ בע"ברורמן השקעות בע

 . שהוקנתה לחברה PUTמסוג  שהוקנתה לברורמן ולעניין מימוש אופציית מכירה
ממניות  100%-מ ו"בע( 2004)איילון פתרונות פיננסים  ,ממניות חברה לניהול תיקי השקעות 100%-בית השקעות מחזיקה ב 

 .מ"החברה איילון קרנות נאמנות בע
כל הזכויות לברורמן וכן המחתה לברורמן את ( 50%)במסגרת ההסכם מכרה החברה את מלוא אחזקותיה בבית ההשקעות  

למעט זכויות שצוין במפורש  ,והחובות שהיו לה במועד חתימת ההסכם כלפי בית השקעות וחברות הבת של בית השקעות
בעקבות המכירה כאמור רשמה החברה בדוחותיה  .ח"מיליון ש 12.36 -בסך כולל של כ ,והכול בתמורה ,בהסכם שלא יומחו

 .ח"מיליון ש 7.2 -של כ רווח בסך 2018הכספיים ברבעון הראשון בשנת 
החברה במניות  מחזיקה לאוהחל ממועד זה , בהתאם להסכם האמור הנדרשים האישורים כל הועברו 2018 בינואר 22 ביום 

 .כלשהן של איילון בית השקעות
 

 .2017סווגה פעילותה של בית השקעות כמוחזקת למכירה בדוחות הכספיים לשנת ,בהתאם לאמור לעיל             
 

 
 :של הפעילות שהופסקה העיקריות וההתחייבויות הנכסים קבוצות להלן . 1

 

 

 31ליום 
 בדצמבר

 
2017 

 
 ח"אלפי ש

 נכסים
 17,726  נטו , נכסים בלתי מוחשיים 

 15  השקעות פיננסיות 

 126  נטו, רכוש קבוע

 2,501  נכסים אחרים

 20,368  סך נכסים המוחזקים למכירה

 התחייבויות  
 10,700  התחייבויות פיננסיות 

 10,316  התחייבויות אחרות

 21,016  סך התחייבויות המוחזקות למכירה

 (648)  נכסים נטו המוחזקים למכירה

   
 :של הפעילות שהופסקה העיקריות הפיננסיים הנכסים קבוצות להלן . 2

 
  

 
 2017, בדצמבר 31ליום 

 
 מבוקר

  
 ח"אלפי ש

 

ריבית  %
 יתרה בספרים שווי הוגן אפקטיבית

 15 15  0.01 פקדון בבנק
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 לאחר תאריך המאזןאירועים - : 39באור 
 
 ל בחברה"מינוי מנכ .א
 
 .ל החברה"ח שרון רייך לכהן גם כמנכ"רו,החל מנהל הכספים 2019בפברואר  3ביום  

 
 ממניות מדיקל סנטר %19.99הסכם לרכישת  .ב

 
קבוצת -להלן) מ"החברה הנכדה איילון נאמנים סוכנות לביטוח בעעם ביחד  התקשרה החברה 2019במרץ  6ביום 
( המוכרות-להלן )סנטר מדיקל  ועם בעלות המניות של (סנטרמדיקל  -להלן  (מ"אל וי מדיקל סנטר בע עם טי , (איילון

  .בחלקים שווים לקבוצת איילוןמניות הקצאה ל בהסכם 

משרד ןברישיומרכז כירורגי רב תחומי  שהינו"   TLVמדיקל סנטר"  סנטר מפעילה את המרכז הרפואי מדיקל 
 .הבריאות 

 :ההסכם עיקרילהלן  
 19.99% מדיקל סנטר לקבוצת איילון מניות בשיעור כולל שיהווה לאחר ההקצאה כאמור במועד הסגירה תקצה .1

המשקף שווי חברה למדיקל סנטר לאחר  ח"מליון ש 8 -של כלסך וזאת בתמורה , מדיקל סנטר מהון המניות של  
  .ח"שמיליון  40 -של כ הכסף  

 ח אשר תומר למניות"מיליון ש 8.6 -במועד הסגירה תעמיד קבוצת איילון למדיקל סנטר הלוואה בסכום של כ .2
 הסגירה סנטר לצורך הקצאת המניות במועד לשווי של מדיקל מדיקל סנטר על פי שווי משוקלל שייקבע בהתאם  

 הרבעונים מדיקל סנטר בעשרת השנתי הממוצע של Ebitda מדיקל סנטר המתקבל ממכפלת ה לשווי שלו  
 .7שלאחר מועד הסגירה במכפיל   

כך ששיעור לרכוש מניות נוספות במדיקל סנטר ( אופציית רכש Call (המוכרות העניקו לקבוצת איילון אופציית .3
וזאת בתמורה למחיר מימוש , מדיקל סנטר מהון המניות של 49%עד  יהווההחזקה הכולל של קבוצת איילון ה  
אופציית . לעיל 2כאמור בסעיף ההלוואה מדיקל סנטר שנקבע לצורך המרת  המתבסס על השווי המשוקלל של  
מדיקל סנטר  כספיים שלחודשים שתחילתה במועד אישור הדוחות ה 6הרכש תעמוד בתוקפה למשך תקופה של   
 .לרבעון העשירי לאחר מועד הסגירה  

במסגרת ההסכם נקבעו הוראות לגבי ההסדרים בין הצדדים בהתייחס למסכת היחסים המשפטיים ביניהם  .4
, שנים החל ממועד הסגירה 3הגבלת מכירת מניות מדיקל סנטר לצד שלישי לתקופה של : הכוללים בין השאר  
והחל ממועד השלמת )מתן זכות הצטרפות לקבוצת איילון , מתן זכות סירוב ראשונה לקבוצת איילון ולמוכרות  
מתן זכות מכירה כפויה לבעל מניות  ,(גם מתן זכות הצטרפות למוכרות, ככל שתמומש, מימוש אופציית הרכש  
מתן זכות קדימה , ה לצד שלישילפחות ממניות מדיקל סנטר בעת מכירת כל מניותי 80%-שיחזיק במצטבר ב  
מינוי דירקטורים באופן המשקף את יחס החזקות , לקבוצת איילון ולמוכרות בהקצאת זכויות במדיקל סנטר  
, וקבוצת איילוןקביעת רשימת נושאים שהחלטה בהם תחייב הסכמת המוכרות , הצדדים במניות מדיקל סנטר  
הוראות לעניין דיווחים וממשל , מדיקל סנטר ת במסגרתהסדרת המשך העסקתם של בעלי השליטה במוכרו  
 .תתאגידי ולעניין עיסוקי הצדדים והתחייבויות לאי תחרו  

 ,מדיקל סנטרמאו /בנוסף נקבעו בהסכם הוראות לעניין זכותה של קבוצת איילון לקבלת שיפוי מהמוכרות ו .5
חבויות שיושתו על מדיקל סנטר ומקורם במקרים של הפרות מצגים או בגין  ,בתנאים מסוימים כקבוע בהסכם  
 .הבאירועים שקדמו למועד הסגיר  

לרבות קבלת אישור מהממונה על שוק , העסקה כפופה לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין השלמת 
 ).שנדרשאם וככל )מהממונה על התחרות וההון ביטוח וחסכון  

 
  השפעת השינויים בשווקים הפיננסיים .ג

 
עליה בשווקים הפיננסיים בארץ   נרשמה, תאריך הדוחות הכספיים ועד סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים לאחר

בתיק ההשקעות של הפוליסות המשתתפות , כמו כן. של החברה הנוסטרושהניבו הכנסות מהשקעות בתיק , ובעולם
את התשואה הריאלית השלילית שנצברה השיגה החברה תשואה ריאלית חיובית אשר כיסתה , ברווחים בביטוח חיים

  .משתנים ניהול דמי לגבותהחברה וכתוצאה החלה , 2018בדצמבר  31בחברה עד ליום 
 
 
 



 מ"איילון אחזקות בע
 לדוחות הכספיים המאוחדים' א נספח

 
 

 182 -  3 

 פירוט נכסים עבור השקעות פיננסיות אחרות של חברת הביטוח המאוחדת
 
 נכסי חוב סחירים .א
 

 
 בדצמבר 31 

 
 מופחתתעלות  ערך בספרים

 
2018 2017 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 1,713,771  1,559,864  1,733,482  1,553,339  זמינות למכירה -אגרות חוב ממשלתיות 
 נכסי חוב אחרים

 שאינם ניתנים להמרה    
 45,563  36,929  45,563  36,929  *(מוחזקים לפדיון       

 735,135  1,015,778  757,189  1,012,181  זמינים למכירה  
 780,698  1,052,707  802,752  1,049,110  סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה  

 2,494,469  2,612,571  2,536,234  2,602,449  סך הכל נכסי חוב סחירים

השווי ההוגן של נכסי החוב הסחירים המוחזקים *(      
 50,209  37,347  :לפדיון

   
 
 מניות .ב

 
 בדצמבר 31 

 
 עלות ערך בספרים

 
2018 2017 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 9,944  25,692  12,134  27,283  זמינות למכירה -סחירות 

 (3,063)  (3,374)  (במצטבר)ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד 
   

 
 השקעות פיננסיות אחרות .ג
 

, נגזרים פיננסיים, קרנות השקעה, תעודות השתתפות בקרנות נאמנות, בתעודות סלהשקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות 
 .בניםומוצרים מ, אופציות, חוזים עתידיים

 

 
 בדצמבר 31 

 
 עלות ערך בספרים

 
2018 2017 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 סחירות
 8,390  106,049  9,022  101,652  זמינות למכירה    

 שאינן סחירות
 -  -  114  -  מכשירים נגזרים    

 112,520  122,177  85,556  99,599  זמינות למכירה

 120,910  228,226  94,692  201,287  כ השקעות פיננסיות"סה

 (42,091)  (45,790)  (במצטבר)ירידות ערך שנזקפו לרווח והפסד 
   

 
- - - - - - - - - -  
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 ' ג9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 

 המיוחסים לחברה עצמה
 
 
 

 2018, בדצמבר 31להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה עצמה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך ' ג9המוצגים בהתאם לתקנה , (דוחות מאוחדים -להלן )המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים 

 .1970-ל"התש, (ומיידיים
 
 

 .לדוחות המאוחדים 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 
 

 .בדוחות המאוחדים 1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
 
 
  



 

 

 
 מ"איילון אחזקות בע

 
  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

 
 2018, בדצמבר 31המיוחסים לחברה עצמה ליום 

 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 דף 

  
  

 לתקנות ' ג9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
 4-2 1970ל "התש ,(דוחות תקופתיים ומידיים)ניירות ערך 

  
 4-3 - 4-4  דוחות על המצב הכספי

  
 4-5 או הפסד ורווח כולל אחרעל הרווח  דוחות

  
 4-6 - 4-7 דוחות על תזרימי המזומנים 

  
 4-8 - 4-14 באורים

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - -  -
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 :לכבוד

 מ"בעלי המניות של חברת איילון אחזקות בע
 
 
 
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד  
 1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים) לתקנות ניירות ערך' ג9לפי תקנה 

 
 
 

של  1970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ' ג9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן  2017-ו 2018בדצמבר  31לימים ( החברה -להלן )מ "איילון אחזקות בע
המידע הכספי הנפרד הינו באחריות . ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה 2018 ,בדצמבר 31הסתיימה ביום 

 .אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. הדירקטוריון וההנהלה של החברה
 

 
רת על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ביקורת כוללת בדיקה . ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים . מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד

נים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומד
בסיס נאות מספקת אנו סבורים שביקורתנו . של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה

 .לחוות דעתנו
 
 

דוחות ) לתקנות ניירות ערך' ג9בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, המידע הכספי הנפרד ערוך, לדעתנו
 .1970-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,אביב-תל 

 רואי חשבון  2019, במרס 26 
 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 411מנחם בגין ' רח
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 בדצמבר 31ליום 

 
 2017 2018 מידע

 
 ח"אלפי ש נוסף

 שוטפיםנכסים 
 492  41,655  5 מזומנים ושווי מזומנים   

 חייבים ויתרות חובה
 

 9,361  198 
 2,132  1,309  'א9 יתרות שוטפות עם חברות מוחזקות

 6,596  -  'ד9 חלויות שוטפות של הלוואות לחברות מוחזקות

 כ נכסים שוטפים"סה
 

 52,325  9,418 

 נכסים לא שוטפים
 28,813  30,533  'ד9 מוחזקותהלוואות לחברות    

 נטו לרבות מוניטין , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 

 639,553  609,725 
 -  95,700  'ד10 ן להשקעה"נדל

 רכוש קבוע
 

 51  75 
 ייעודה לפיצויים המופקדת בחברה מאוחדת

 
 651  613 

 כ נכסים לא שוטפים"סה
 

 766,488  639,226 

  
 818,813  648,644 
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 בדצמבר 31ליום 

 
 2017 2018 מידע

 
 ח"אלפי ש נוסף

 התחייבויות שוטפות
 6,505  5,146  'ו9 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים   

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 

 8,882  334 
 774  4,024  'א7 זכאים ויתרות זכות

 8,789  -  'א9 מוחזקותיתרות שוטפות עם חברות 

 כ התחייבויות שוטפות"סה
 

 18,052  16,402 

 התחייבויות לא שוטפות
 -  67,715  'ז9 אגרות חוב   

 7,032  3,906  (3)'ו9 הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 17,390  14,432  (1)'ו9 הלוואה מחברה בת

 55,000  55,000  (2)'ו9 הלוואה מבעל שליטה
 בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות 

 
 3,846  3,650 

 כ התחייבויות לא שוטפות"סה
 

 144,899  83,072 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
   

 הון מניות 
 

 220,671  125,633 
 קרנות הון 

 
 49,722  80,993 

 יתרת רווח 
 

 385,469  342,544 

 כ הון "סה
 

 655,862  549,170 

  
 818,813  648,644 

 
 
 
 
 
 

       2019, במרס 26
 גרופמן שלמה  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ר הדירקטוריון"יו
 

 רייך שרון   
 כללימנהל 

 ומנהל כספים
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 ורווח כולל אחר או הפסד על הרווח יםהמאוחד ותמתוך הדוחנתונים כספיים 
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 לשנה שהסתיימה ביום

  
 בדצמבר 31

 
 2016 2017 2018 מידע

 
 ח"אלפי ש נוסף

 -  -  817  'ד10 הכנסות מהשכרת נכסים
 הכנסות מהשקעות

 
 4,491  3,374  1,276 

 9,181  5,355  5,605  'ג9 הכנסות מדמי ניהול
 -  -  7,253  4 רווח ממכירת חברה מוחזקת

 כ הכנסות"סה
 

 18,166  8,729  10,457 

 הוצאות הנהלה וכלליות
 

 16,838  8,288  12,098 
 הוצאות אחרות

 
 -  18  - 

 הוצאות מימון
 

 5,036  3,480  2,111 

 כ הוצאות"סה
 

 21,874  11,786  14,209 

  
 (3,708)  (3,057)  (3,752) 

 (לרבות ירידת ערך מוניטין)מחברות מוחזקות ( הפסד)רווח 
 

 46,137  (23,206)  (58,603) 

 מסים על ההכנסהלפני ( הפסד)רווח 
 

 42,429  (26,263)  (62,355) 
 (964)  360  (242)  8 (הטבת מס)מסים על ההכנסה 

 המיוחס לבעלי המניות של החברה( הפסד)רווח 
 

 42,671  (26,623)  (61,391) 

 :כולל אחר( הפסד)רווח 
    

 :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד
    

 אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת( הפסד)רווח 
 

 40  (71)  (6) 

 (לאחר השפעת המס)כולל המיוחס לחברות מוחזקות ( הפסד)רווח 
 

 (31,057)  39,678  (4,435) 

 כולל המיוחס לבעלי המניות של החברה( הפסד)כ רווח "סה
 

 11,654  12,984  (65,832) 
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 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
   

 (61,391)  (26,623)  42,671  (  הפסד)רווח נקי 

 :מזומנים מפעילות שוטפתהתאמות הדרושות להצגת תזרימי 
   

 :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה האם
   

 30  27  24  פחת והפחתות
 1,257  1,715  2,500  נטו, הוצאות מימון

 -  18  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע 
 -  -  (7,253)  רווח ממימוש חברה מוחזקת

 58,603  23,206  (46,137)  חברות מוחזקות( רווחי)הפסדי 
 (964)  360  (242)  מסים על ההכנסה

 224  341  198  נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 
 (50,910)  25,667  59,150 

 :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
   

 370  22  (10,625)  בחייבים ויתרות חובה( עלייה)ירידה 
 4,965  3,706  3,009  עלייה בזכאים ויתרות זכות

 
 (7,616)  3,728  5,335 

 :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה
   

 (808)  (664)  (7,350)  ריבית ששולמה
 -  1,589  2,494  ריבית שהתקבלה

 (4)  (124)  (4)  מסים ששולמו

 
 (4,860)  801  (812) 

 2,282  3,573  (20,715)  שוטפת ( ששימשו לפעילות)מזומנים שנבעו מפעילות 
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 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 2016 

 
 ח"אלפי ש

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
  

 
 (124)  -  -  רכישת רכוש קבוע 

 -  -  (95,700)  ן להשקעה"רכישת נדל
 -  95  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע 

 (124)  95  (83,339)  השקעה ( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 (54,882)  (1,549)  (12,448)  השקעה נטו בחברות מוחזקות

 (55,006)  (1,454)  (95,787)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
   

 -  -  95,038  הנפקת הון בניכוי הוצאות הנפקה
 -  -  67,690  תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה 

 67,000  -  -  קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (15,249)  (3,124)  (5,063)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 51,751  (3,124)  157,665  מימון ( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 (973)  (1,005)  41,163  במזומנים ושווי מזומנים ( ירידה)עליה 

 2,470  1,497  492  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

 1,497  492  41,655  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
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 כללי
 
, 12ברחוב אבא הלל סילבר  וכתובתה הרשמיתאשר התאגדה בישראל , הינה חברה תושבת ישראל( החברה -להלן )מ "איילון אחזקות בע .1

 .בתחומים שונים לקבוצהאחזקות וכנותנת שירותי ניהול ויעוץ מקצועיים כחברת  הינהעיקר פעילותה . גן-רמת
 .לדוחות הכספיים המאוחדים 'ה8באור  ורא,ן להשקעה"החלה החברה להשקיע בנדל 2018החל משנת 

  "(.החברה המאוחדת"או " איילון ביטוח" -להלן )מ "איילון חברה לביטוח בע העיקרית היא 100%חברת הבת בשיעור החזקה של  
 

, מר לוי רחמני  , לאחר ההנפקה ירד שיעור ההחזקה של בעל השליטה בחברה. ביצעה החברה הנפקת מניות לציבור 2018בחודש אפריל  .2
 .לדוחות הכספיים המאוחדים' ב14ראו באור . 67.26%-לשיעור של כ 86.43%-משיעור של כ

 
 .המאוחדיםלדוחות הכספיים ( 'ג()1)'ב23 לעניין הנפקת אגרות חוב ראו באור .3
 
 .המאוחדים לדוחות הכספיים 'ב38באור  ומ רא"לעניין מכירת מניות איילון בית השקעות בע .4

 
 
 

  מידע נוסף 
 

 ללא הצמדה -מזומנים יתרת המזומנים ושווי  .5

  
 

 בדצמבר 31ליום 
 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 492  18,484  מזומנים     
 -  23,171  פקדונות לזמן קצר     

 492  41,655  מזומנים ושווי מזומנים     
 

 
 
 גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים  .6
 
 

 :יתרות לא צמודות - IAS 39-פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל .א
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 198  9,361  חייבים ויתרות חובה
 2,132  1,309  (1ראה ה)חברות מוחזקות יתרות  שוטפות עם 

 
 10,670  2,330 

 
 
 

 :IAS 39-לבהתאם מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים  . ב
   
 .מועד המימוש החזוי הינו עד שנה 
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 (המשך) מידע נוסף
 
 גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות  .7
 

  ויתרות זכותזכאים  .א
 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 263  3,582  הוצאות לשלם
 155  183  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת

 337  240  מוסדות
 19  19  אחרים

 
 4,024  774 

  
 סיכון נזילות   .ב

 
של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא  הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון 
 (:כולל תשלומים בגין ריבית)מהוונים  

 
 2018, בדצמבר 31   

        

  
 משנתיים שנה עד

 3-מ
 שנים

 4-מ
 5מעל  שנים

 

 
 שנתיים עד שנה

 3עד 
 שנים

 4-עד
 שנים

 5-עד
 כ"סה שנים שנים

 
 ח"אלפי ש

 -  -  786  3,186  3,257  מתאגידים בנקאייםהלוואות 
 

 7,229 
 18,833  7,650  2,334  2,428  2,508  2,591  1,323  הלוואה מחברה בת

 -  -  57,541  2,349  2,342  הלוואה מבעל שליטה
 

 62,233 
 80,345  4,919  25,771  8,828  9,072  9,309  2,447  אגרות חוב

ולנותני התחייבויות לספקים 
 8,882  -  -  -  -  -  8,882  שירותים
 4,024  -  -  -  -  -  4,024  זכאים

 
 22,275  17,435  69,907  11,255  28,105 

 
32,569  181,546 

 
 2017, בדצמבר 31 

        

  
 משנתיים שנה עד

 3-מ
 שנים

 4-מ
 5מעל  שנים

 

 
 שנים 3עד  שנתיים עד שנה

 4-עד
 שנים

 5-עד
 כ"סה שנים שנים

 
 ח"אלפי ש

 10,529  -  -  785  3,182  3,248  3,314  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 22,040  1,074  2,449  2,526  2,606  2,683  702  הלוואה מחברה בת

 62,873  -  -  56,110  2,258  2,246  2,258  הלוואה מבעל שליטה
התחייבויות לספקים ולנותני 

 334  -  -  -  -  -  334  שירותים
 774  -  -  -  -  -  774  זכאים

יתרות שוטפות עם חברות 
 8,789  -  -  -  -  -  8,789  מוחזקות

 
 16,171  8,177  8,046  59,421  2,449 

 
11,074  105,339 
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 (המשך) מידע נוסף

 
 (המשך)  גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות .7
 

 IAS 39 -תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .ג

 
 

    
 

 בדצמבר 31
 

 
2018 2017 

 ח"אלפי ש  
 

 
 ח"אלפי ש

 
 95,824  159,105  ללא הצמדה-התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

  
 
 

 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון .ד
 

 

יתרה ליום 
 ,בינואר  1

2018 
תזרים 
 מזומנים

שינויים 
 אחרים

יתרה ליום  
 ,בדצמבר 31

2018 
 7,039   936   (  4,063)  10,166   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 55,193   (  2,818)  -  58,011   הלוואות מבעל שליטה
 68,535   845   67,690   -  אגרות חוב

 15,432   (  1,318)  (  1,000)  17,750   הלוואה מחברה בת
כ התחייבויות הנובעות מפעילות "סה

 146,199   (  2,355)  62,627   85,927   מימון

      
 

 

יתרה ליום 
 ,בינואר  1

2017 
תזרים 
 מזומנים

שינויים 
 אחרים

יתרה ליום  
 ,בדצמבר 31

2017 
 10,166   (  4)  (  3,124)  13,294   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 58,011   2,363   12,149   43,499   הלוואות מבעל שליטה
 -  -  (  12,149)  12,149   הלוואה מבעל עניין

 17,750   341   -  17,409   הלוואה מחברה בת
כ התחייבויות הנובעות מפעילות "סה

 85,927   2,700   (  3,124)  86,351   מימון
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 (המשך) מידע נוסף
 

 גילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים  .8
 

 מסים על ההכנסה 

 
.א  חוקי המס החלים על החברה  

 

  .לדוחות הכספיים המאוחדים 20לפרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה ראה באור 
 

 
 שומות מס המיוחסות לחברה .ב

 

נחשבות  2013אולם השומות של החברה לשנות המס עד וכולל , 2004לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  
 .כסופיות

 
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה האם .ג
 

 81 -לסך של כ 2018, בדצמבר 31לחברה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 
  .בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין ,לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים להעברה. ח"ש מיליון

 
 

 יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות .9
 

 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
 

 יתרות עם חברות מוחזקות .א
 
 :ההרכב (1

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 2,132  1,309  (להלן' ראה סעיף ב)חייבים ויתרות חובה 
 118,260  121,836  (להלן' ד9ראה ( )כולל חלויות שוטפות)הלוואות וחובות לזמן ארוך 

 (8,789)  -  מ"בע איילון חברה לביטוח
 253,494  237,164  (להלן( 3-7)'א9ראה )ערבויות לטובת חברות מוחזקות 

 40,283  43,020  יתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה
 
 

 חייבים ויתרות חובה (2
 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 -  987  מ"איילון חברה לביטוח בע
 -  20  מ"נאמנים סוכנות לביטוח בעאיילון 

 31  11  מ"אייל צבי בע
 2,029  -  *(מ "איילון בית השקעות בע

 45  257  מ"הכי בריא בע
 27  34  אחרים

 
 1,309  2,132 

 
 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים' ב38ראו באור ,מ"לעניין מכירת מניות איילון בית השקעות בע*(  
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 (המשך) מידע נוסף

 
 (המשך) יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות .9
 

 (המשך) יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
 

 (המשך) יתרות עם חברות מוחזקות .א
   
 החברה ,לדוחות הכספיים המאוחדים' ב38מ כמתואר בבאור "עד למכירת זכויות החברה באיילון בית השקעות בע (3

  .מבנק (הנכד הרחב) מ"בע שלקחה איילון פתרונות פיננסיים ותערבה בגין הלווא היתה
תשלומים  20 -לפרעון ב עמדההלוואה ראשונה . ח"אלפי ש 1,072על סך של  עמדה 2017 בדצמבר 31 ליום ערבותסך ה 

  ביום  בהם שהאחרון  חודשייםתשלומים  63 -נפרעת ב שניה הלוואה ו 2020, באוקטובר 6בהם ביום  שהאחרון רבעוניים
    . 2020, בנובמבר   1

 
 החברה, לדוחות הכספיים המאוחדים' ב38 מ כמתואר בבאור"עד למכירת זכויות החברה באיילון בית השקעות בע  (4

 2017, בדצמבר  31 ליום סך הערבות .מבנק( הנכד החבר) מ"איילון קרנות נאמנות בעשלקחה  ותערבה בגין הלווא היתה
 26 ביוםשהאחרון בהם  רבעוניים תשלומים 48 -לפרעון ב עומדתהלוואה ראשונה . ח"אלפי ש 972על סך של  עמדה
  .2020 ,באוגוסט 11 שהאחרון בהם ביום חודשייםתשלומים  48-נפרעת בשניה הלוואה ו 2020, במאי

 
על סך של  המאזן עומדת סך הערבות ליום .מ"החברה ערבה לבנק בגין כתבי התחייבות שגייסה איילון חברה לביטוח בע (5 

 .ח"אלפי ש 222,106
 

 המאזן סך הערבות ליום. מבנק (חברה נכדה) מ"נאמנים סוכנות לביטוח בעשלקחה איילון  ותהחברה ערבה בגין הלווא (6 
 21ם שווים שהאחרון שבהם ביו תשלומים 177-180-ההלוואות עומדות לפרעון ב .ח"אלפי ש 2,254עומדת על סך של 

  .2019 ,באוקטובר
 
סך של  המאזן עומדת על סך הערבות ליום. מבנקמ "הכי בריא סוכנות לביטוח בעשלקחה  ותהחברה ערבה בגין הלווא (7 

 .להלן( 'א()6)'ה2ראה סעיף  .ח"אלפי ש 12,804
 
 
 
 עסקאות עם חברות מוחזקות .ב

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 31

 
2018 2017 2016 

 ח"ש אלפי 

 9,181  5,355  5,605  (להלן' ג9ראה )הכנסות מדמי ניהול 

 683  2,715  3,627  הכנסות מהשקעות

 (452)  (104)  (290)  הוצאות הנהלה וכלליות
 (757)  (866)  (708)  הוצאות מימון

 
 
 

 התקשרויות .ג

 
בריא הכי , מ"לביטוח בע סוכנות איילון נאמנים , מ"לביטוח בע איילון חברה:לחברות הקבוצהשירותים  החברה מספקת  

 ,ייעוץ משפטי, מזכירות חברה: ובכללםשמספקת להם החברה שירותי מטה בתמורה ל .מ"אייל צבי בעו מ"סוכנות לביטוח בע 
 .מקבלת החברה דמי ניהול,ואסטרטגי פיתוח עסקיחשבות ו, פנים ביקורת
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 (המשך) מידע נוסף

 
 (המשך) יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות .9
 

 (המשך) יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
 

 ושטרי הון הלוואות .ד
 

 :לחברות בנות כדלקמן ושטרי הון החברה נתנה הלוואות
 

 
 בדצמבר 31

 2018 2017 

 
 ח"אלפי ש

 11,751  12,807  (1)מ "איילון ניהול סיכונים רפואיים בע
 55,276  65,982  (2)מ "איילון חברה לביטוח בע

 610  629  (3)מ "הכי בריא סוכנות לביטוח בע
 41,754  42,418  (4)מ "איילון בלוליסינג בע

 8,869  -  (5)מ "איילון בית השקעות בע

 
 121,836 )*  118,260 )* 

 

 בסעיף נכסים  יםמוצג, (ח"אלפי ש 82,241סך של  2017בדצמבר  31ליום ( ח"שאלפי  90,673 -שטרי הון בסך של כ *(        
 .נטו לרבות מוניטין, לחברות מוחזקות המיוחסיםהתחייבויות בניכוי    

   
 
 .ללא תאריך פרעון 5.35%ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  (1)  
הקרן והריבית משולמת מדי רבעון ,ח"אלפי ש 55,000בסך  לשנה 3.8%שטר הון צמוד מדד ונושא ריבית בשיעור  (2)  

אינו צמוד מדד ונושא ריבית ,ח"אלפי ש 10,000ושטר הון בסך  2065בדצמבר  31בתשלום אחד ביום  תשולם
 .2028באוגוסט  31הרבית משולמת מדי רבעון והקרן תשולם בתשלום אחד ביום ,לשנה 5.1%בשיעור 

בקיזוז מהלוואה  במאזן מוצגת .ללא תאריך פרעון 4%לר ונושאת ריבית שנתית בשיעור של ההלוואה צמודה לדו (3)  
 (.'א)6ראה סעיף ה)מחברה בת 

ושטר הון ללא קביעת מועד פירעון  . 1.9%+לא צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור פריים 17,726הלוואה בסך  (4)  
מ "לעניין רכישת מניותיה של בלו ליסינג על ידי איילון חברה לביטוח בע .ח"אלפי ש 24,692וללא ריבית בסך   
 .לדוחות הכספיים המאוחדים( 18)'ה36ראה באור   

 2,273ושטר הון צמית בסך , 4%למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  הצמודח "אלפי ש 6,596בסך  ההלווא (5)  
מכירת מניות לעניין  .2018בינואר  17נפרעו ביום  ושטר ההוןההלוואה .והצמדהח שאינו נושא ריבית "אלפי ש  
 .לדוחות הכספיים המאוחדים 'ב38באור  מ ראו"איילון בית השקעות בע  

 
 

 דרישות הון .ה
 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים 7באור  ורא הביטוח המאוחדת מחברתלעניין דרישות ההון 
 
 

 הלוואות  .ו

 

. מ"יטוח בעהכי בריא סוכנות לב, מחברת הבת ח"אלפי ש 18,000בסך של  קיבלה החברה הלוואה 2014,  בדצמבר 31ביום  .1
שהאחרון בהם  רבעונייםתשלומים  10-ב הריבית נפרעת. לשנה 1.9% +פרייםריבית בשיעור   ונושאת ההלוואה לא צמודה

 .2017 ,ביולי 1 בתשלום אחד ביום עומדת לפרעוןהקרן  .2017, ביולי 1ביום 
החברה  ולמשך שנתיים תפרע מיום האישורשונו תנאי הפרעון של ההלוואה האמורה  כך שהחל  2016בנובמבר  30ביום  

החברה תפרע קרן  2019בינואר  1והחל מיום , 2.3%+את תשלום הריבית בלבד בתשלומים חצי שנתיים בשיעור של פריים 
ביולי של כל שנה  1-בינואר ו 1בכל )ומים חצי שנתיים תשל 18ואת הריבית הנצברת במשך  ח"שמליון  1הלוואה בסך 

 .(קלאנדרית
 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים( 6)'ה36לעניין הלוואה שניתנה לחברה מבעל שליטה ראו באור  .2   

 

.2021במרס  14ועד ליום  2013ביוני  14בתשלומים רבעוניים שווים החל מיום הלוואה מבנק עומדת לפרעון  .3 
 .לשנה 0.5%+אינה צמודה ונושאת רבית בשיעור של פרייםההלוואה  
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 (המשך) מידע נוסף

 
 (המשך) יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות .9
 

 (המשך) יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים( 'ג()1)'ב23 לעניין הנפקת אגרות חוב ראו באור . ז
 

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה . 10

 
 .לדוחות הכספיים המאוחדים( 6)'ה36 לעניין הנחת הלוואת בעלים ראו באור .א

 .לדוחות הכספיים המאוחדים(   'ג)  (13)'ה36ראו באור , מר שלמה גרופמן, ר הדירקטוריון"לעניין אישור עדכון תנאי התגמול של יו .ב

 .לדוחות הכספיים המאוחדים( 1)'ה36בתפקידיו בקבוצה ראו באור , מר לוי רחמני, השליטה בחברה לעניין סיום כהונתו של  בעל .ג

  .לדוחות הכספיים המאוחדים' ה8לעניין רכישת נכסים ראו באור  .ד

 .לדוחות הכספיים המאוחדים' א39ל בחברה ראו באור "לעניין מינוי מנכ .ה

 הנפקת כתב התחייבות נדחה .ו

 
צמוד  אינוכתב ההתחייבות . ח"אלפי ש 10,000בסך  לחברההתחייבות נדחה  כתב איילון ביטוח הנפיקה 2018, אוגוסטב 31ביום  

 .2028, אוגוסטב 31ואילו הקרן תיפרע בתשלום אחד ביום  רבעוןהרבית משולמת מדי . 5.1%בשיעור  קבועהלמדד ונושא ריבית 
 
 מיום שנים חמש מוקדם בפדיון ולפדות, הממונה להוראות בכפוף אפשרות ביטוחלאיילון  קיימת,  לעיל ההתחייבות כתב בגין 

 בהתאם יפרעו והריבית הקרן כן כמו. ההתחייבות בכתב המפורטים התנאים בהתקיים וזאת, חלקי או מלא באופן והנפקת
 הריבית או/ ו הקרן פירעון בגינן ואשר, ההתחייבות בכתב שנקבעו, להלן כמפורט, המשהות הנסיבות יתקיימו אם אלא, לאמור
 פירעון ממועד שנים 3 עד של מקסימאלית לתקופה מקרה בכל אך, מלהתקיים חדלו המשהות הנסיבות בו למועד עד שיידחו יכול
 :הבאות מהנסיבות יותר או אחת התקיימות הינן, הממונה להוראות בהתאם, המשהות הנסיבות .הריביתאו /ו הקרן

 

 לדחיית תשלום ריבית ביחס 

 
אין רווחים ראויים  לאיילון ביטוח, שפורסם קודם למועד פירעון ריבית איילון ביטוחעל פי הדוח הכספי האחרון של 
 .לחלוקה כמשמעם בחוק החברות

 

 ריבית תשלומיאו /ו קרן תשלום לדחיית ביחס: 
 

סכום ההון העצמי , או קרן רלוונטי/שפורסם טרם מועד פירעון ריבית ו איילון ביטוחפי הדוח הכספי האחרון של  על .1
מההון הנדרש  80%הינו  מונהעל פי הוראות המ אשר, לנסיבות משהות הנדרשנמוך מההון  איילון ביטוחשל  המוכר
 פרסום למועד נכון הון השלמת ביצעה לא ואיילון ביטוח"( משהות לנסיבות הנדרשההון ( )"SCR)  פירעוןלכושר 
 .הדוח

 קרוב ממשי חשש יש כי ראה אם, קרן תשלום דחיית על או ריבית תשלום דחיית על הורה איילון ביטוח דירקטוריון .2
הקדימות  שדרגת התחייבויות במועדן לפרוע או,  לנסיבות משהות הנדרש בהון לעמוד איילון ביטוח של ליכולתה

 .הממונה של מראש אישור לכך שהתקבלובלבד , של כתב ההתחייבות זומשלהן גבוהה 

 חשש או קיים פירעוןפגיעה משמעותית  ביחס כושר  יש כי ראה אם קרן או ריבית תשלום דחיית על הורה הממונה .3

 .(SCR)  פירעוןלכושר  הנדרש בהון לעמוד איילון ביטוח של ליכולתה קרוב ממשי
 

 :לעיל הינה בעלת המאפיינים הבאים בגין כתב התחייבות איילון ביטוחהתחייבות 
               

 . 1על פי רכיבים ומכשירים הכלולים בהון רובד  נושיהכלפי זכויותיהם של  איילון ביטוח להתחייבויות קודמת . א
או /ו הנפיקה שאיילון ביטוח נדחים התחייבות כתבי עם בקשר איילון ביטוח להתחייבויות שווה מעמד בעלת .ב

 .2 רובד כהון יוכרו ואשר, תנפיק
 .נושיהכלפי  איילון ביטוחליתר התחייבויותיה של  נדחית .ג
 

 .בשעבוד כלשהו  מובטח וההתחייבות לעיל אינ כתב

 .הכספיים המאוחדים לדוחות' ב39ממניות מדיקל סנטק ראו באור  19.99%לעניין הסכם לרכישת  .ז
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ד"בס  
 

 פרטים נוספים על התאגיד     
 

 מ"איילון אחזקות בע: שם החברה
 

      52-003067-7: חברה ברשם' מס
 

 .גן -רמת, 12אבא הלל סילבר רחוב , "בית איילון ביטוח": כתובת
 

     03-7569090: טלפון
 

 03-7569509 :פקס
 

 mail@ayalon-ins.co.il:דואר אלקטרוני
 

     31/12/2018 :תאריך המאזן
 

 26/3/2019: ח"הדואישור תאריך 
 

 ב"מצ :דוחות כספיים     :9תקנה 
 

 :מצבת ההתחייבויות של התאגיד     : ד9תקנה 
 

 .2019 במרס 26מיום  מיידי דיווח ורא( 126ת)לפי מועדי פירעון לדיווח על מצבת ההתחייבויות של התאגיד 
  

 .ב"מצ :דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד  :01תקנה 
 

 :מאוחדים על הרווח הכוללתמצית דוחות  : 'א01תקנה 
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 (ח"באלפי ש) 8102דוחות רווח והפסד רבעוניים מאוחדים לשנת 

 כ"סה 'רבעון ד 'רבעון ג 'רבעון ב 'ארבעון   

 3,100,739 797,961 796,026 766,117 740,635 פרמיות שהורווחו ברוטו

 1,230,893 327,934 324,662 293,064 285,233 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,869,846 470,027 471,364 473,053 455,402 פרמיות שהרווחו בשייר

 98,266 (155,325) 130,166 109,934 13,491 נטו והכנסות מימון,מהשקעות( הפסדים)רווחים 

 26,726 2,270 12,055 6,187 6,214 הכנסות מדמי ניהול

 296,858 91,244 74,348 60,858 70,408 הכנסות מעמלות

 7,825 30 323 134 7,338 הכנסות אחרות

 2,299,521 408,246 688,256 650,166 552,853 סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 2,381,737 419,150 703,868 699,271 559,448 השקעה ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 (971,279) (227,902) (234,495) (286,920) (221,962) בגין חוזי ביטוח

בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי תשלומים ושינוי 
 1,410,458 191,248 469,373 412,351 337,486 השקעה בשייר

 515,594 136,218 129,155 126,283 123,938 הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות,עמלות

 241,801 70,998 58,491 56,417 55,895 הוצאות הנהלה וכלליות

 2,239 545 1,525 84 85 הוצאות אחרות

 44,750 15,954 5,822 13,929 9,045 נטו,הוצאות מימון

 2,214,842 414,963 664,366 609,064 526,449 סך כל ההוצאות

 (9,847) (1,251) (7,159) (214) (1,223) נטו,חלק בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 74,832 (7,968) 16,731 40,888 25,181 לפני מסים על הכנסה( הפסד)רווח 

 32,143 5,892 7,430 11,448 7,373 (הטבת מס)מסים על הכנסה 

 42,689 (13,860) 9,301 29,440 17,808 (הפסד)רווח נקי 

           :כולל אחר( הפסד)רווח 

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים 
 (41,002) (31,565) 15,969 (24,048) (1,358) כזמינים למכירה 

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים 
 (8,511) (4,189) (403) (1,882) (2,037) כזמינים למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
 634 55 165 7 407 למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

 16,453 12,008 (5,305) 8,756 994 המתייחסים לרכיבים של רווח כולל אחרמסים על ההכנסה 

 (32,426) (23,691) 10,426 (17,167) (1,994) נטו,כולל אחר( הפסד)רווח 

           :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

 הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע  
                        

-    
                        

-    
                       

-    2,618 2,618 

 ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת ( הפסד)רווח 
                        

-    920 
                       

-    (1,580) (660) 

 השפעת המס
                        

-    (314) 
                       

-    (235) (549) 

כ רכיבים של רווח נקי  שלא יסווגו מחדש לאחר מכן "סה
 לרווח או הפסד

                        
-    606 

                       
-    803 1,409 

 (31,017) (22,888) 10,426 (16,561) (1,994) כולל אחר( הפסד)כ רווח "סה

 11,672 (36,748) 19,727 12,879 15,814 כולל ( הפסד)כ רווח "סה

           :לשנה מיוחס ל( הפסד)רווח 

 42,671 (13,864) 9,295 29,457 17,783 בעלי המניות של החברה

 18 4 6 (17) 25 זכויות המיעוט

 42,689 (13,860) 9,301 29,440 17,808 לשנה(  הפסד)רווח 

           :כולל לשנה מיוחס ל( הפסד)רווח 

 11,654 (36,752) 19,721 12,896 15,789 בעלי המניות של החברה

 18 4 6 (17) 25 זכויות המיעוט

 11,672 (36,748) 19,727 12,879 15,814 כולל ( הפסד)כ רווח "סה
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  :שימוש בתמורת ניירות ערך  :'ג01תקנה 

 
 דוח פי על ('אסדרה ) חוב אגרות הנפיקה החברה, "(המדףתשקיף )" 20.9.2017 מיום מדף לתשקיף בהתאם 

 באפריל 2 מיום מדף הצעת דוח פי על החברה של רגילות ומניות"( חובאגרות )" 25.3.2018 מיום מדף הצעת

 "(.המדף הצעותדוחות : "יחדיולהלן ) 2018

' ה8לפרטים ראו באור  ,ח"מיליון ש 95.7בסך רכישת נכסים תמורת ההנפקה שימשה ל ,נכון לתאריך הדוח 

לפרטים ראו ,ח"שמיליון  10לדוחות הכספיים המאוחדים ולהנפקת כתב התחייבות מאיילון ביטוח בסך  

 .לדוח בדבר נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה' ו10  סעיף

 
ערכים כספיים באלפי ) הדוח על המצב הכספילתאריך  לותכלות ובחברות נוהשקעות בחברות ב : 00תקנה 

 (:ח"ש

   
 .מניותה ח למעט מספר"הסכומים הם באלפי ש. המניות של החברות הבאות אינן רשומות למסחר בבורסה 

 . אלא אם מצויין אחרת, .נ.ע ח"ש 1ערכה של כל מניה הינו  –סוג המניה  

 

 של החברה וכלולותחברות בנות        
  

שעור  החברהשם 
 החזקה

ערך בדוח  נ"כ ע"סה מספר מניות סוג מניה
הכספי 
 הנפרד

יתרת 
הלוואות 
 ושטרי הון

איילון חברה 
 מ"לביטוח בע

 (1)65,982 595,572 224,345.6 224,345,577 רגילה 100%

איילון ניהול 
סיכונים 

 מ"רפואיים בע
 (2)12,807 (5,558) 100 100,000 רגילה 100%

 - 2,401 1 1,002 רגילה 100% מ"איל צבי בע

הכי בריא 
סוכנות לביטוח 

 מ"בע
100% 

 2.1 2,106 רגילה
5,619 629(3) 

 0.001 1 נדחית

איילון בלו 
 מ"ליסינג בע

 (4)42,418 (41,546) 0.010 100 רגילה 100%
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 מ"של איילון חברה לביטוח בע וכלולותחברות בנות 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צעות חברת מבא 4%על ידי החברה במישרין ובשיעור של  16%בשיעור  תוחזקממ "מיטב דש גמל ופנסיה בע)*(   

 ממיטב דש גמל ופנסיה 20%שקף לפיכך מספר המניות ושיעור ההחזקה בה ממ "איילון חסכון לטווח ארוך בע  

  .מ"בע  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שיעור  שם החברה
 הוןב החזקה

המניות 
, המונפק

 כחב
ההצבעה 

 סמכותבו
 למנות

 דירקטורים

כ "סה מספר מניות מניה סוג
 נ"ע

ערך בדוח 
הכספי 
 הנפרד

יתרת 
הלוואות 
 ושטרי הון

 - 415 0.16 160 רגילה 80% מ"איילון קנדה בע

ב נכסים .ל.איילון ח
 מ"והשקעות בע

 (5)430,092 286,450 10 10,000 רגילה 100%

איילון נאמנים 
סוכנות לביטוח 

 מ"בע

 0.0001 3 רווחים 100%

(38,826) 45,113(6) 100% 
מיוחדת 

נ .ע
0.0001 

97 0.0001 

    

איילון חסכון לטווח 
 מ"ארוך בע

100% 
 רגילה

1,100 1.1 (2,960) 21,640(8) 
 0.01. נ.ע

עירן בניה . מ
 2001ואחזקות 

 מ"בע
50% 

 1רגילה 
 .נ.ע ח"ש

 

39,000 

 

39 

26,651 24,437(9) 

 

מיטב דש גמל 
 )*(מ "ופנסיה בע

20% 

רגילה 
 ח"ש 0.43
 .נ.ע
 

1,796,063 772 72,470 30,253(7) 
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  מ"ב נכסים והשקעות בע.ל.של איילון ח וכלולותחברות בנות 
 

 שם
 החברה

שיעור 
 החזקה

 הוןב
המניות 
, המונפק

 כחב
ההצבעה 

 סמכותבו
 למנות

 דירקטורים

 סוג
 מניה

 מספר
 מניות

 כ"סה
 נ"ע

ערך 
בדוח 

הכספי 
 הנפרד

יתרת 
הלוואות 
 ושטרי הון

זיסו חברה לבנין 
 100%  מ"ופיתוח בע

. נ.רגילה ע
0.001 ₪ 26,999 241.2 

48,939 103,274(10) 
. נ.הנהלה ע
0.001  ₪ 1 0.001 

עירן בניה . מ
 2001ואחזקות 

 מ"בע
 50% 

 1רגילה 
 39 39,000 ח"ש. נ.ע

54,430 - 
 1רגילה 

 1. 0 100 ח"ש. נ.ע

 
 

 מ"של איילון ניהול סיכונים רפואיים בע וכלולותחברות בנות 
 

 שם
 החברה

שיעור 
 החזקה

 הוןב
המניות 
, המונפק

 כחב
ההצבעה 

 סמכותבו
 למנות

 דירקטורים

 סוג
 מניה

 מספר
 מניות

 כ"סה
 נ"ע

ערך 
בדוח 

הכספי 
 הנפרד

יתרת 
הלוואות 
 ושטרי הון

קבע סוכנות לביטוח 
 מ"בע

 - (518) 0.101 101 רגילה 100%

 

צמוד מדד ונושא , ח"אלפי ש 55,000בסך  כתב התחייבותמ הנפיקה לחברה "איילון חברה לביטוח בע .1

בדצמבר  31בתשלום אחד ביום  הקרן תשולםוהריבית משולמת מדי רבעון ,לשנה 3.8%ריבית בשיעור 

אינו צמוד ,ח"אלפי ש 10,000מ לחברה כתב התחייבות בסך "הנפיקה איילון חברה לביטוח בע,בנוסף.2065

 31הריבית משולמת מידי רבעון והקרן תפרע בתשלום אחד ביום ,לשנה 5.1%למדד ונושא ריבית בשיעור 

 .2028באוגוסט 

צמודה  , ₪אלפי  409של  בסךהלוואה  ,מ"סיכונים רפואיים בעל ואיילון ניה ,הבת ההחברה נתנה לחבר .2

 .ללא תאריך פרעון 5.35%למדד ונושאת ריבית בשיעור של 

הלוואה צמודה לדולר ונושאת ריבית בשיעור  ,מ"הכי בריא סוכנות לביטוח בע ,חברה נתנה לחברה הבתה .3

 .פרעוןתאריך ללא  4%של 

 שיתרתה לתאריך המאזן עומדת על סך של הלוואה ,מ"איילון בלו ליסינג בע ,החברה נתנה לחברה הבת .4

הנפיקה איילון  ,בנוסף .לשנה 1.9%+לא צמודה ונושאת ריבית בשיעור פריים ההלוואה.ח"שאלפי  17,726

ללא  והינם אינם נושאים ריבית והצמדהש, ח"אלפי ש 24,692מ לחברה שטרי הון בסך "בלו ליסינג בע

 וראמ "על ידי איילון חברה לביטוח בעמ "איילון בלו ליסינג בע מניותיה של רכישת  לעניין.ןתאריך פרעו

 .הכספיים לדוחות (18()  'ה)36באור 
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מ "ביטוח בעל חברה איילון ,הנפיקה לחברה הבת ,מ"ב נכסים והשקעות בע.ל.איילון ח ,החברה הנכדה .5

 .פרעוןשטרי הון שאינם נושאים ריבית והצמדה וללא תאריך 

 הון ישטר מ"ביטוח בעל חברה הנפיקה לאיילון ,מ"איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע ,הנכדההחברה  .6

 מוקנית זכות מהווה אלו הון שטרי פירעון .ריבית והצמדה ללא תאריך פרעון יםנושא םאינש צמיתים

 .בלבדמ "בע לביטוח סוכנויות נאמנים איילוןל

לא צמודה ויתרת הסכום אינו  5%ח נושא ריבית בשיעור של "מיליון ש 28-מתוך הסכום לעיל סך של כ .7

 .נושא ריבית והצמדה

הון שאינם נושאים ריבית  ימ שטר"ביטוח בעל חברה איילוןלמ הנפיקה "חסכון לטווח ארוך בע איילון .8

 .והצמדה ללא תאריך פרעון

 םהון שאינ ימ שטר"ביטוח בעל חברה הנפיקה לאיילון ,מ"בע 2001עירן בניה ואחזקות .מ ,החברה הנכדה .9

 .נושאים ריבית והצמדה ללא תאריך פרעון

ב .ל.הנפיקה לאיילון ח( מ"ב נכסים והשקעות בע.ל.חברה בת של איילון ח)מ "זיסו חברה לבניין ופיתוח בע .10

 .לשנה 2.61% שלבשיעור  אגרת חוב צמודה למדד ונושאת ריביתמ "נכסים והשקעות בע

 

 :בתקופת הדוח כלולותת ובחברות נובהשקעות בחברות בשינויים  :08תקנה 
   
. ח"ש אלפי 409של  בסך ההלווא - מ"בע רפואיים סיכונים ניהול לאיילוןנתנה החברה  2018בשנת  .1

 . פרעוןתאריך ללא  5.35%של שנתי למדד ונושאת ריבית בשיעור  הצמוד הההלווא

 .הכספיים לדוחות 'ב38 ביאור וראלפרטים  ,מ"באיילון בית השקעות בע מכרה החזקותיה החברה .2

 ורא, מ"איילון חברה לביטוח בעמ ח לחברה"אלפי ש 10,000בסך   הנפקת כתב התחייבות נדחהלעניין  .3

 .מיוחסים לחברה עצמהלדוח בדבר נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים ה 'ו10 סעיף 
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הדוח על המצב והכנסות התאגיד מהן לתאריך  וכלולותשל חברות בנות  הכולל (ההפסד) הרווח :01תקנה 
 (:ח"באלפי ש) הכספי או לפניו כשהוא מותאם לתאריך הדוח על המצב הכספי

 
 חברות בנות וכלולות של החברה  
 

 שם  החברה
רווח 

( הפסד)
 לתקופה

הפסד כולל אחר  
 לתקופה 

כ רווח "סה
כולל ( הפסד)

 לתקופה 

תשלומים שקיבלה החברה או 
שהיא זכאית לקבל מהחברה 

או  8102המוחזקת עבור שנת 
מותאם )תקופה שלאחר מכן 

 (לתאריך הדוח על המצב הכספי

 דיבידנד
ריבית 

והפרשי 
 הצמדה

דמי 
 ניהול

איילון חברה 
מ "לביטוח בע

 (מאוחד)
47,937 (30,905) 17,032 - 3,531 5,383 

איילון ניהול 
רפואיים סיכונים 

 מ"בע
(983) - (983) - 807 - 

 96 - - 721 - 721 מ"איל צבי בע

הכי בריא סוכנות 
 מ"לביטוח בע

(1,645) - (1,645) - (796) 126 

איילון בלו ליסינג 
 מ"בע

(398) - (398) - 767 - 

 
 .על ידי החברה 100%-המפורטות בטבלה לעיל מוחזקות ב החברות

 
  מ"איילון חברה לביטוח בעחברות בנות וכלולות של  
 

 שם  החברה
רווח 

( הפסד)
 לתקופה

כולל ( הפסד)רווח 
 אחר לתקופה 

כ רווח "סה
כולל ( הפסד)

 לתקופה 

תשלומים שקיבלה החברה או 
שהיא זכאית לקבל מהחברה 

או  8102המוחזקת עבור שנת 
מותאם )תקופה שלאחר מכן 

 (לתאריך הדוח על המצב הכספי

 דיבידנד
ריבית 

והפרשי 
 הצמדה

דמי 
 ניהול

עירן בניה . מ
 2001ואחזקות 

 מ"בע
1,560 (146) 1,415 - - - 

 - - - 81 - 81 מ"איילון קנדה בע

איילון נאמנים 
סוכנות לביטוח 

 מ"בע
282 - 282 - - - 

מיטב דש גמל 
 )*(מ "ופנסיה בע

1,056 - 1,056 - 1,520 - 

איילון חסכון לטווח 
 )*(מ "ארוך בע

- - - - - - 

ב נכסים .ל.איילון ח
 מ"והשקעות בע

21,879 (465) 21,414 - - - 

 .מ"בע מיטב דש גמל ופנסיהארוך ברווחי  לטווחהתוצאות המוצגות כוללות את חלק איילון חסכון (     *)
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  מ"ב נכסים והשקעות בע.ל.חברות בנות וכלולות של איילון ח
 

 רווח לתקופה שם  החברה
רווח כולל אחר 

 לתקופה 
כ רווח "סה

 כולל לתקופה 

תשלומים שקיבלה החברה או שהיא 
זכאית לקבל מהחברה המוחזקת עבור 

או תקופה שלאחר מכן  8102שנת 
מותאם לתאריך הדוח על המצב )

 (הכספי

 דיבידנד
ריבית והפרשי 

 הצמדה
דמי 
 ניהול

זיסו חברה לבנין 
 מ"ופיתוח בע

2,800 (555) 2,245 - 3,235 - 

עירן בניה . מ
 2001ואחזקות 

 מ"בע
1,560 (146) 1,415 - - - 

 
 

 מ "חברות בנות וכלולות של איילון ניהול סיכונים רפואיים בע  
 

 שם  החברה
 הפסד

 לתקופה
רווח כולל אחר 

 לתקופה 
כ הפסד "סה

 כולל לתקופה 

תשלומים שקיבלה החברה או שהיא 
זכאית לקבל מהחברה המוחזקת עבור 

או תקופה שלאחר מכן  8102שנת 
מותאם לתאריך הדוח על המצב )

 (הכספי

 דיבידנד
ריבית והפרשי 

 הצמדה
דמי 
 ניהול

קבע סוכנות 
 מ"לביטוח בע

(13) 
                            

-    
(13) - - - 

 
 

אות היה ואם מתן הלו, הדוח על המצב הכספיאות שניתנו לתאריך ורשימת קבוצות של יתרות הלו      :01תקנה 

 :קריים של התאגידיאחד מעיסוקיו הע

  .של החברההעיקריים  הימעיסוק ואינואות ומתן הל

 

 :מועדי וסיבות הפסקת מסחר -ע שנרשמו למסחר "ני -מסחר בבורסה   :81תקנה 

, .נ.ע₪  68,750נרשמו למסחר בבורסה  2018במרץ  29ביום , בהתאם לתשקיף המדף ודוחות הצעות המדף   

מניות רגילות רשומות על שם  4,035,900נרשמו למסחר  2018באפריל  4של החברה וביום ( סדרה א)אגרות חוב 

 .כל אחת של החברה. נ.ע₪  1בנות 
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  :לנושאי משרה בכירהו יןיתגמולים לבעלי ענ :80תקנה 

כפי שהוכרו בדוחות , בחברה ובתאגידים בשליטתה נושאי המשרה הבכירה חמשתל התשלומים וההפרשותסך 

 :  (ח"שבאלפי ) הוא כדלהלן, 2018הכספיים לשנת 

 

 תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
תגמולי

ם 
 אחרים

  

ם
ש

יד 
ק

תפ
ה 
שר

מ
ף 

ק
הי

 

ן 
הו

 ב
ה

ק
חז

ה
ר 

עו
שי

יד
אג

ת
ה

 

כר
ש

)*
(

 

ק
ענ

מ
 

ת
יו

מנ
ס 

ס
בו

מ
ם 

לו
ש

ת
 

ול
ה

ני
י 

מ
ד

 

וץ
יע

 י
מי

ד
 

ה
מל

ע
 

חר
א

ת 
בי

רי
 

ת
רו

כי
ש

י 
מ

ד
 

חר
א

 

ה
ס

כ"
 

מר אריק 
 (1) יוגב

ל איילון "מנכ
 ביטוח 

  3,100 - - - - - - - - - 3,100 - מלאה

מר שרון 
 (2) רייך

מנהל ל ו"מנכ
 ,חברהבכספים 

, ל"משנה למנכ
מנהל אגף 
באיילון  פיננסים
 ביטוח

 1,842 - - - - - - - - )**( 145 1,697 - מלאה

מר שלמה 
 (3) גרופמן

ר דירקטוריון "יו
 החברה

80% - - - - 1,444 - - 88 )***( - - - 1,532 

 נאוה ר"ד
 ניב סרודיו

(4) 

 ,בכירה ל"סמנכ
מנהלת אגף 

באיילון  בריאות
 ביטוח

 1,503 - - - - - - - - 100 1,403 - מלאה

מר משה 
 בנבנישתי

(5) 

מנהל  ,ל"סמנכ
 פיתוח עסקי

 באיילון ביטוח
ל החברה "ומנכ
אייל צבי  ,הבת
 מ"בע

 1,428 - - - - - - 1,241  - 187 - מלאה

 
וכן , טלפון נייד, הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, דמי הבראה, ימי מחלה, ימי חופשה, רכיב השכר המפורט לעיל כולל שכר חודשי ( *)

או שיקול /או תשלום המחוייב על פי הסכם העסקה שאינו תלוי יעדים ו/מענק ו(: לפי המקרה והעניין)את כל או חלק מהרכיבים הבאים 
תשלום , ל בחברה או בחברות הבנות ולחלופין תשלום עבור רכב בבעלות נושא המשרה"סמנכ/ל"כמקובל למנכ דעת העמדה של רכב חברה

 .סקר רפואי, גילום המס בגין שווי הרכב, הוצאות הכרוכות בשימוש ואחזקת הרכב
 .העבודה על הנפקת אגרות החוב והמניות של החברהמענק חד פעמי מיוחד בגין )**(  

  .רכב והוצאות מזכירות ישירות בגין)***( 

 

לתקופה  2018בינואר  1נכנס לתוקף ביום ו 2018באוקטובר  31עודכן ביום לאיילון ביטוח ש מר יוגבבהתאם להסכם בין  (1)

ויותאם בתחילת כל שנה , להלן המפורטות למגבלות בהתאם יחושב, של מר יוגב הינו משוערהחודשי  השכר, בלתי קצובה

 התרת-ואי מיוחד אישור)פיננסיים  בתאגידים לנושאי משרה תגמול לחוקלתקופת ההעסקה בהתאם להוראות  קלנדרית

 למר התגמול בגין ביטוח לאיילון החזויה השנתית שההוצאה באופן ,2016 – ו"התשע, )חריג תגמול בשל מס לצורכי הוצאה

 שניים) 2.5 :מבין הגבוה י"עפ תהיה, מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם, לשנה התגמול רכיבי של הכוללת העלות לפי יוגב

 ההוצאה מכפלתאו ; "(הסכוםמגבלת : "להלן)  2016באוקטובר  12 ביום ידוע שהיה למדד צמוד, לשנהח ''ש מליון( וחצי
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 איילון ששילמה מלאה משרה עלות לפי, ביטוח באיילון ביותר הנמוך התגמול בגין ההתאמה למועד שקדמה בשנה השנתית

 המועסק שירות קבלן עובד או ביטוח איילוןי "ע המועסקא "כ קבלן לעובדלרבות ) בעקיפין או במישרין, שלה לעובד ביטוח

מגבלת : "להלן הסכום מגבלת עם וביחד" המינימלי השכרמכפלת : "להלן) 35 -ב, (ביטוח איילון אצל שירות במתן

  "(.התגמול

 לצרכן המחירים במדד עליה בשל עדכון למעט, של איילון ביטוח התגמול ועדת אישור ידרוש התגמול מגבלת של עדכון 

( שלושה וחצי) 3.5לא תעלה בכל מקרה על  יוגב למר התגמול בגין איילון ביטוחל החזויה השנתית ההוצאה .לעיל כמפורט

 טרם ההסכם לתנאי בהתאם שהיו כפי) ברוטו חודשיות משכורות שש בגובה הצטרפות מענק קיבל יוגב מר .ח''שמיליון 

 משכורות שתי לגובה השווה סך לה ישיב הוא ביטוח באיילון יעבוד לא יוגב מר 2018 העסקים שנת בתום אם, (עדכונו

, לחוק פיצויי פיטורים 14 סעיף .בפועל ההשבה ליום עד הצמדה הפרשי בתוספת תיעשה כאמור השבה. ברוטו חודשיות

 יוגב מר העסקת ופתבגין תק, למר יוגב ביטוח איילוןמערכת היחסים בין  עליחול  לא"( חוק פיצויי פיטורים)" 1963-ג"תשכ

לרכיב פיצויי פיטורים בהסדר הפנסיוני והפרשות  ביטוח איילוןמובהר כי הפרשות . ההסכם לעדכון קודם ביטוח באיילון

 יחסי בסיום. הסכםהבהתאם לדין ו יוגב מרהיו ויהיו על חשבון פיצויי פיטורים להם זכאי ,  החיסכון לקרן ביטוח איילון

 בהתאם פיטורים זכאי לפיצויי יהיה יוגב  מר  ,להלן לסעיף ובכפוף דין פי על פיטורים בפיצויי יוגב מר את המזכים העבודה

 כספי שחרור ידי על למנהל אשר ישולמו )בחברה העסקתו וותק כפול הכוללת המשכורת בסיס על ככלל( ןכדי לחישובם

 ידי על הופרשו אשר שהכספים ככל .ןהחיסכו הפנסיוני ובקרן בהסדר הפיטורים פיצויי ברכיב לטובתו נצברו אשר הפיצויים

 שיעור מלוא את ישקפו לא החיסכון ובקרן הפנסיוני הפיטורים בהסדר פיצויי ברכיב יוגב מר לטובת ונצברו ביטוח איילון

 .דין פי על כנדרש ביטוח מאיילון פיטורים פיצויי להשלמת זכאי יהיה יוגב מר, רכאמו זכאי יוגב מר להם הפיטורים פיצויי

חודשים מתום  5לתקופה של , מחליפתו בתפקיד/ימונה מר יוגב כיועץ למחליפו תסיים את ההסכם איילון ביטוחבמקרה ש 

אשר , סיום יחסי העבודה מתחייב מר יוגב לתקופת אי תחרות עם .חודשי לשכר זכאי ויהא, איילון ביטוחל "עבודתו כמנכ

תקופת אי תחרות  –חודשים  24חודשים עד  18ותק עבודה של  בגין. א :להלן כמפורט, איילון ביטוחתשלם לו , בתמורה לה

תקופת אי  –חודשים  36חודשים עד  24ותק עבודה של  בגין. ב ;ח"ש 300,000חודשים בגינה ישולם למר יוגב סך של  6של 

תקופת אי  –חודשים ומעלה  36ותק עבודה של  גיןב. ג ;ח"ש 500,000חודשים בגינה ישולם למר יוגב סך של  9תחרות של 

 ;ח"ש 840,000חודשים בגינה ישולם למר יוגב סך של  12תחרות של 

 ובלבד החודשית למשכורת לתוספת חוק י"עפ למתחייב שמעבר נלווים תגמול רכיבי להמיר עת בכל זכאי יהיה יוגב מר 

 אותן זכויות ממנו תמנע ולא התגמול למגבלת מעבר יוגב מר של השנתית העסקתו עלות את תגדיל לא כאמור שהמרה

 .חוק י"עפ לשלם או לתת איילון ביטוח מחוייבת

 ,על פי הסכם העסקתו. אינו קצוב בזמןש 2017בינואר  1יום בהתאם להסכם מ מאיילון ביטוחמקבל תגמול  מר רייך (2)

 סיום לאחר. רייך מר עם שיסוכמו בתנאים מלווה כיועץ רייך מר את להעסיק רשאית החברהשל סיום ההסכם במקרה 

 .להסכם בהתאם וההטבות התשלומים כל לו ישולמו בה חודשים 6 בת הסתגלות לתקופת רייך מר זכאי יהא, זו תקופה

ר "כיו שירותים למתן בהסכם שלמה גרופמןמר התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה של לפרטים בדבר  (3)

 .בדוחות הכספיים (ג()11)'ה36ראו ביאור  2017במרס  14דירקטוריון החברה החל מיום 

מענק סרודיו זכאית ל-ניב 'דר .ואינו קצוב בזמן 2017ביוני  4שעודכן ביום  עם איילון ביטוח הסכם העסקה סרודיו-ניב ר"דל (4)

 קריטריוניםבהתאם ל, לגבי נושאי משרה בכירה בחברה החברהבמסגרת תכנית המענקים עליה יחליט דירקטוריון שנתי 

. הדירקטוריון דעת שיקול לפי, (התאגיד עסקי תיאורבדוח  תגמול מדיניות נספח ורא)של החברה מדיניות התגמול ב שנקבעו

-ניב' זכאית גב, בנוסף. סך כל המענק השנתי לא יפחת משכר אחד ולא יעלה על סכום השווה לארבע משכורות חודשיות

מיעד הרווח החיתומי המצטבר בענף ביטוחי הבריאות  85%-עמידה ב: מיוחד בהתקיים הקריטריונים הבאים מענקלסרודיו 

עמידה ; ח"ש 350,000תזכה במענק בסך של "( המצטבר היעד" :להלן)ל החברה "כפי שקבע מנכ  2016-2020 -לחמש שנים 

מהיעד המצטבר תזכה במענק בסך של  120%-עמידה ב; ח"ש 500,000מהיעד המצטבר תזכה במענק בסך של  100%-ב

על ההון הנדרש בגין ענף בריאות  5%תנאי מוקדם לתשלום המענק המיוחד הינו השגת תשואה בשיעור של . ח"ש 750,000

. כל הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן לפי המדד הידוע במועד חתימת ההסכם. 2018-2020מהשנים א "בכ

ד להתחשב באירועים חד פעמיים מיוחדים כדי לקבוע עמידה בתנאים "שקל יהא "החברה בהמלצת המנכ לדירקטוריוןן
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סרודיו תסיים את עבודתה בחברה לפני  -ניב 'ודרבמידה  .למעט בעניין התנאי המוקדם שצויינול באורח שונה מהתנאים "הנ

שנים ולא סיימה את עבודתה בנסיבות של  3היא תהא זכאית למחצית המענק המיוחד אם עבדה לפחות  2020בדצמבר  31

שנים הראשונות תהא  3-ב, נהלי העבודה/למעט הפרת ההסכם, עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא. הפרת משמעת חמורה

 –ואם סיום יחסי העבודה הינו ביוזמת החברה , משכורות חודשיות ברוטו 4דיו לתשלום מענק בגובה סרו-ניב' זכאית גב

משכורות  6שנים בכל מקרה יעמוד גובה המענק על  3לאחר . משכורות חודשיות ברוטו 6תהא זכאית לתשלום מענק בגובה 

חודשים מיום  12ובמשך  ך תקופת עבודתהסרודיו לאי תחרות במהל-ניב 'דרבהתאם להסכם התחייבה  .חודשיות ברוטו

 . סיום יחסי עובד מעביד

בין  2016בדצמבר  12על פי הסכם העסקה מיום . צבי איל ועל ידיביטוח  איילוןשולם על ידי מ מר בנבנישתיהתגמול של  (5)

ככל  למענקולשכר כמפורט בטבלה הסכם ההעסקה אינו מוגבל בזמן ומר בנבנישתי זכאי , בנבנישתי מראיילון ביטוח ל

תרומתו לקידום עסקיה ויעדיה , ביטוח איילוןבהתאם לתוצאות העסקיות של , ביטוח איילוןשייקבע על ידי דירקטוריון 

נחתם בין איל צבי , בנוסף.והרגולציה כפי שיהיו מעת לעת ביטוח איילוןהעסקיים וכן יישום הוראות מדיניות התגמול של 

החזר הוצאות סבירות שיוצאו ,ניהולהניהול דמי ' תי הסכם ניהול לפיו משולמים לחבלחברת ניהול בשליטתו של מר בנבניש

טלפון , כנסיםב השתתפות לרבות איילון בקבוצת כמקובל נלווים ותנאים, בנבנישתי מרעל ידה במסגרת מילוי תפקידו של 

במקרה שהתנאים נקבע כי  בהסכם .לעיל בטבלה כמפורט שעלותם, ב"בדיקת סקר רפואי תקופתי וכיוצ, מחשב נייד, נייד

תישא איל צבי , י גוף אחר מקבוצת איילון"בנבנישתי ע מראו ל/הנוספים או חלקם כמפורט לעיל יינתנו לחברת הניהול ו

זכאית  תהאבנוסף חברת הניהול  .כפי שיוסכם בין איל צבי לבין אותו גוף, בחלק היחסי של עלות אותם תנאים נוספים

על מענק כאמור בסעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים מדיניות התגמול של . י החלטת דירקטוריון איל צבי"למענק שנתי עפ

 .החברה

בכפוף לכך שהסיבה להפסקה אינה נסיבות השוללות מעובד זכאות לפיצויי , י איל צבי"במקרה של הפסקת התקשרות ע 

תשלום עבור תקופת הסתגלות השווה לדמי הניהול של החודש האחרון שבו ניתנו  פיטורין תשלם איל צבי לחברת הניהול

הזכאות לתשלום עבור תקופת הסתגלות הינה למעט במצב של הפסקת התקשרות זו לטובת . 9 -שירותים בפועל מוכפל ב

 . התקשרות בתפקיד אחר בקבוצת איילון
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 הוא כדלהלן, 2018כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  חברהבנושאי המשרה הבכירה  לשלושת וההפרשות סך התשלומים

 :  (ח"שבאלפי )

תגמולים  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 אחרים
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מר שלמה 
 (1)גרופמן 

ר דירקטוריון "יו
 1,532 - - - )***(88 - - 1,444 - - - - 80% החברה 

ישראל מר 
 מוסנזון

(2) 

מזכיר  ,ל"סמנכ
, חברה ויועץ משפטי

ממונה אכיפה 
פנימית בחברה 

וממונה ציות ואכיפה 
פנימית בגופים 

המוסדיים הנשלטים 
למעט איילון , על ידה
 ביטוח

 1,233 - - - - - - - - )**( 54 1,179 - מלאה

יהודה מר 
 מנדלבוים

(3) 

המבקר  ,ל"סמנכ
 1,036 - - - - - - - - - 1,036 - מלאה הפנימי

 

 .הנפקת אגרות החוב והמניות של החברהמענק חד פעמי מיוחד בגין העבודה על )**(  

 .בגין שירותי מזכירות והוצאות רכב)***( 

 

ר "כיו שירותים למתן בהסכם גרופמן שלמהמר בדבר התקשרות החברה עם חברה בבעלותו המלאה של  לפרטים (1)

 .בדוחות הכספיים (ג()11)'ה36ראו ביאור   2017 במרס 14דירקטוריון החברה החל מיום 

ד מוסנזון "עו זכאי, ואינו קצוב בזמן,  2018 מאי בחודש שעודכןובין החברה  ד מוסנזון"עו ביןהעסקה  הסכםפי  על  (2)

בהתאם , לגבי נושאי משרה בכירה בחברה החברהלבונוס שנתי במסגרת תכנית המענקים עליה יחליט דירקטוריון 

 תאורלעניין זה ראה נספח מדיניות תגמול לנושאי משרה בדוח ) בחברהמדיניות התגמול שאושרה ב שנקבעו קריטריוניםל

 . לפי שיקול דעת הדירקטוריון, (עסקי התאגיד

ח "רוזכאי  ,ואינו קצוב בזמן, 2018שעודכן בחודש אוקטובר , לחברה ח יהודה מנדלבוים"רועל  פי הסכם העסקה בין  (3)

, בחברה לגבי נושאי משרה בכירה החברהבמסגרת תכנית המענקים עליה יחליט דירקטוריון לבונוס שנתי  מנדלבוים

נספח מדיניות תגמול לנושאי משרה  לעניין זה ראה) בחברהמדיניות התגמול שאושרה קריטריונים שנקבעו בבהתאם ל

  .לפי שיקול דעת הדירקטוריון, (התאגיד תאור עסקיבדוח 

  .יום מראש 270לחברה הזכות לסיים את יחסי העבודה בהודעה מוקדמת בכתב בת 

 

בגין השתתפות בישיבות , נושאי משרה בקבוצת איילוןשאינם  לחברי דירקטוריוןגמול דירקטורים שולם  2018בשנת 

' סכום זה כולל גמול דירקטורים לגב .ח במאוחד"ש אלפי 2,365של  כולל סךב ,וגמול שנתי דירקטוריון דירקטוריון וועדות

 .(לדוחות הכספיים (א)(5)(ה)36ביאור  ורא פרטיםל) בתו של בעל השליטה בחברה ,(2018בינואר  9עד ליום ) סברון-נחמה רחמני

עד  ר דירקטוריון איילון ביטוח"הגמול של יו ,מר שלמה גרופמן, ר דירקטוריון החברה"סכום זה אינו כולל את הגמול של יו
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 3החל מיום  ,מר משה אברמוביץ ,ר דירקטוריון איילון ביטוח"יוהגמול של ומר ישראל דוד , 2018בספטמבר  19ליום 

  .ל ששולמו להם מפורטים בתקנה זותנאי ההתקשרות עמם ודמי הניהו. 2018באוקטובר 

 

  :אחרים עניין לבעלי תגמולים

   תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
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מר משה 
 אברמוביץ

(1) 

ר דירקטוריון "יו
איילון ביטוח 

 3החל מיום 
 2018באוקטובר 

80% - - - - 301 - - - - - - 301 

 ישראל מר
  דוד

ר דירקטוריון "יו
איילון ביטוח עד 

 19ליום 
 2018בספטמבר 

80% - - - - 873 - - - - - - 873 

 

 תוקפו של הסכם הניהול הינו  ,2018ר באוקטוב 3 יוםמ, אברמוביץ( מוקי) משה מרלעל פי ההסכם בין איילון ביטוח  (1)

שירותי ניהול מסיבות של אובדן כושר  תלת' אם יבצר ממר אברמוביץ .2018ספטמבר  20שנים החל מיום  3לתקופה בת 

 כשהואדמי הניהול האחרונים ששולמו לו  סכוםזכאי לקבל פיצוי השווה ל יהיה' אברמוביץ ומריסתיים ההסכם , עבודה

 . חודשים 6מר אברמוביץ רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה מוקדמת מראש בת  .3-מוכפל ב

 .לדוחות הכספיים 36באור  ובכירה ראלפרטים נוספים בדבר תגמולים לנושאי משרה  
 
 

 :בעל שליטה בתאגיד  :א80תקנה 
 
  .מניות החברה מהון 67.26%  המחזיק, רחמנייצחק הינו מר לוי  בתאגידהשליטה  בעל   
 
 

  :שליטה בעל עם עסקאות  :88תקנה 
 

 עניייןאודות עסקאות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה יש , למיטב ידיעת החברה, פרטים להלן

במועד מאוחר לסוף שנת הדוח  ואו חברות בקבוצה התקשרו בהן בשנת הדוח א/אשר החברה ו, אישי באישורן

 :והינן בתוקף למועד הדוח, זה חועד למועד פרסום דו

 

 החברות לחוק( 1) 871 בסעיף המנויות עסקאות .א

 בספטמבר  30אשר כיהן עד ליום  ,מר לוי רחמני, בחברה השליטה בעלועסקה למתן שירותים ל תגמול

לפרטים ראו ביאור . כדירקטור בחברה ובאיילון ביטוח 2018בדצמבר  31ל החברה ועד ליום "כמנכ 2018

 .הכספיים לדוחות( 1)-(2) 'ה36

  לפרטים ראו ביאור . מסגרת הסדר גישור בתביעה נגזרתשהתקבלו מחברת ביטוח  פיקדוןחלוקת כספי

 .לדוחות הכספיים( 4)' ה36
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 לדוחות הכספיים( 5)'ה36לפרטים ראו ביאור . בת בחברה שליטה בעל של קרובים העסקת . 

 ( 14)'ה36 ביאור ראו לפרטים. סברון-רחמני נחמה' גב, לבתוו, למר רחמני שהוענקופטור ושיפוי , ביטוח

 .הכספיים לדוחות

 הכספיים לדוחות( 6)'ה36 ביאור ראו לפרטים. שליטה בחברההבעל , רחמני מרמ הלוואה. 

 

 זניחות ואינן החברות לחוק( 1) 871 בסעיף מנויות שאינן עסקאות .ב

  שכירתבעבור , ("י.ר.ל") מ"בע נכסיםי .ר.ל, שליטההשולמו דמי שכירות לחברה בשליטת בעל  2018בשנת 

 .לדוחות הכספיים  (7)-(9)   'ה36 באורראו  לפרטים. י חברות בקבוצה"עג "חניון וקומה בנכס בר

 בעבורלאיילון ביטוח  שכירות דמי 2018שילמה בשנת , מ"נכסים בע. י.ר.ל, בבעלות בעל השליטה חברה 

 .הכספיים לדוחות( 10)'ה36 באור ראו לפרטים. ביטוח לאיילוןג "בר בנכס בקומה משרד שטח

 ראו לפרטים. שליטההבבעלות בעל  ביטוחעמלות ביטוח לסוכנויות  2018ביטוח שילמה בשנת  איילון 

 .הכספיים לדוחות( 16)'ה36באור 

 

  :או בחברה קשורה, בחברה בת, י בעל ענין בתאגיד"ע יםהמוחזק אחריםע "מניות וני :81תקנה 

שמספרן א "כנ של החברה "ח ע"ש 1 בנות במניות רגילותן ילהלן החזקות בעלי עני, ידיעת החברה במיטל

 :ח"ליום הדו, 209015 בבורסה 

 -כמות מוחזקת ב זהות' מס שם בעל הענין 
26/03/2019 

שעור החזקה בהון ובזכויות 
 26/3/2019 -ההצבעה ב

במישרין , לוי יצחק רחמני
 ובאמצעות חברות בשליטתו

1985936 12,240,389 67.26% 

 

-52. פ.ח)מ "איילון חברה לביטוח בעב ,.נ.ע₪  1בת  כל אחד מניה אחת, מלבד החברה ,מחזיקיםלהלן ה

 :אשר מניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה, חברה בת ,(004216-9

  

 זהות' מס שם בעל הענין

 1985936 לוי יצחק רחמני

 55962682 נגה רחמני

 21717 יהודית רחמני

 51901577 סברון -רחמני  נחמה

 54011986 שחר רחמני

 58734195 יובל ראובינוף

 

  :הון מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום :א 81תקנה 

 .א"כ .נ.ע ח"ש 1מניות רגילות בנות  36,000,000 -הכלולות בהון הרשום של התאגיד מספר המניות  .א

     מניות  18,197,800 - 31.12.2018נכון ליום  מספר המניות הכלולות בהון המניות המונפק של התאגיד .ב

 .א"כ .נ.ע ח"ש 1רגילות בנות 

 .בהון המניות המונפק של התאגיד לא קיימות מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה .ג

 .בהון המניות המונפק של התאגיד לא קיימות מניות שאינן מקנות זכויות כלשהן .ד
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 החברהמרשם בעלי המניות של  :ב81תקנה 
 

 

 
 

 ערך  נקוב  חברה' מס שם בעל המניות

    .ז.ת' או מס   

 11,115,009 51-035660-3 מ"בע  הפועליםחברה לרישומים של בנק 

 2,684,083 51-005422-4 מ"שלמה רחמני ובניו בע

 3,945,204 51-281947-5 מ"לוי יצחק רחמני השקעות בע

 8,213 001985936 לוי יצחק רחמני

 444,866 51-046588-3 מ"אשור סוכנות לבטוח כללי ותעשיתי בע

 267 001458322 וינשטוק גבריאל

 60 008081499 גלובינסקי דן

 18 060519329 רחמני דנה

 18 039693064 רחמני יעל

 18 036749349 רחמני דוד חגי

 1 51-060721-1 מ"ליר סוכנות לבטוח בע

 1 002793933 תמיר יעקב

 1 059761759 משהקרמר 

 1 058463365 מיכאל נוימן

 1 069144079 פסטרנק שאול

 1 054072079  שליסל יעקב

 13 065385726 לביא אריה

 25 064837123 ברלב יהודה

    18,197,800 
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 הדירקטורים של התאגיד :82תקנה 
 

 שם
 ז"מספר ת

 שנת לידה
 נתינות

מען 
להמצאת 
כתבי בי 

 דין

 
חברות 

בוועדות 
 הדירקטוריון

כהונה כדירקטור 
 תלוי בלתידירקטור /חיצוני

עובד 
, החברה
חברת 
בת או 
חברה 

קשורה 
או של 
בעל 
עניין 
 בחברה

מועד 
תחילת 
 כהונה

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
 התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור

קירבה 
משפחתית 
 לבעל עניין

החברה  האם
רואה את 

הדירקטור 
 כבעל

 מומחיות
 חשבונאית
 ופיננסית

 עמידה לצורך
 במספר
 המזערי
 שקבע

 ןהדירקטוריו

 לא כן
 
 
 
 
 
 

בעל מיומנות 
חשבונאית 

או ופיננסית 
כשירות 
 מקצועית

 

 מומחה
 

 שלמה גרופמן
ר דירקטוריון "יו

008396327 

1937 

 ישראלית

 

שאול המלך 

 תל אביב, 8

אינו חבר 

 בוועדות

 

 

 לא לא 

 

בוגר משפטים וכלכלה מהאוניברסיטה , אקדמית 14.3.2017
העברית בירושלים ומוסמך במנהל עסקים 

 . מאוניברסיטת תל אביב

, קרן פייר: ר דירקטוריון בחברות הבאות"כיו מכהן
החזקות  גרופמן, מ"ניהול ובנייה בע גרופמןשובל 

.  מ"שירותים ואספקה לרפואה בע – ושראלמ "בע
חבר . ר הדירקטוריון העולמי של מצעד החיים"סגן יו

אמריקה ושיבא -דירקטוריון בלשכת המסחר ישראל
. בישראל קניה של כבוד כקונסול מכהן. בניו יורק

 .שונות בחברות דירקטוריוןר "וכיו כדירקטור כיהן

 לא אין

, אירית שטרן
 ח"רו

055368443 
1958 

 ישראלית

,  33ז "ברא

 תקווה -פתח 

, ועדת ביקורת

הועדה לבחינת 

הדוחות 

ועדת , הכספיים

 .תגמול

 

 25.10.2016 לא לא 

ר מיום "יו
29.12.2016 
ועד ליום 
14.3.2016 

כהונה )
קודמת החל 

מיום 
9.11.2011 
עד ליום 

31.5.2016) 

בוגרת כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת   -אקדמית 
ל כספים בחברת "סמנכ. רואת חשבון, בר אילן

חברת הייטק העוסקת , מ"בע" מחקר אלגוריתמים"
 בלתי דירקטורית;  באבטחת מידע וחתימה דיגיטלית

 מיום החלמ "בע אלקטרה בחברת תלויה
15/11/2014.   

החל , איילון ביטוח, כדירקטורית בחברה הבת כיהנה
בחברה  דירקטוריתכ,  6.1.16ועד ליום  19.7.15מיום 
, 31.12.16מ עד ליום "איילון פנסיה וגמל בע, הנכדה

דירקטורית חיצונית בחברת אפליקיור טכנולוגיות כ
חיצונית בחברת  וכדירקטורית, 07/2009מ עד "בע

 .05/12/2014ליום  עד הנדסה לודן

 לא אין
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 שם
 ז"מספר ת

 שנת לידה
 נתינות

מען 
להמצאת 
כתבי בי 

 דין

 
חברות 

בוועדות 
 הדירקטוריון

כהונה כדירקטור 
 תלוי בלתידירקטור /חיצוני

עובד 
, החברה
חברת 
בת או 
חברה 

קשורה 
או של 
בעל 
עניין 
 בחברה

מועד 
תחילת 
 כהונה

ופירוט השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 
 התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור

קירבה 
משפחתית 
 לבעל עניין

האם החברה 
רואה את 

הדירקטור 
 כבעל

 מומחיות
 חשבונאית
 ופיננסית

לצורך עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

 ןהדירקטוריו

 לא כן
 
 
 
 
 
 

בעל מיומנות 
חשבונאית 

או ופיננסית 
כשירות 
 מקצועית

 

 מומחה
 

 ר רונית קורן"ד
022811475 

1967 
 ישראלית

 
 
 
 
 
 
 

ברוך אגדתי 

תל  'א29

 אביב

ר ועדת "יו

ר "יו, ביקורת

הוועדה לבחינת 

הדוחות 

ר "יו ,הכספיים

 ועדת תגמול

 

 צ"דח

 מיומנות תבעל
חשבונאית 
 ופיננסית

 כן

 

 אצטקה, בפסיכולוגיה PHDבעלת . אקדמאית 22.3.2016 לא
. ניו יורק סיטי', קולגברוך , MScבעלת . אוניברסיטי
. א"אוניברסיטת ת, בלימודי מגדר MAבעלת תואר 
האוניברסיטה , בפסיכולוגיה וחינוך BAבעלת תואר 

 John Jay, לימודי פסיכולוגיה משפטית. הפתוחה

Collage ,חברת לבעל אישית יועצת .יורק ניו  
CONSENSUS BUSINESS GROUP  ,פיתוח 

, והטכנולוגיהן "הנדל בתחום, והשקעות עיסקי
, ASPIRE VENTURE- ב עסקי פיתוח אחראית

 אמריקאית סיכון הון רןק ,והשקעות תאגידי פיתוח
 בקרן דירקטורית. פנסלבניה מלנקסטר הפועלת

 .מכבי
לית התקשרויות אסטרטגיות בקבוצת "כיהנה כסמנכ
 .לית פיתוח עסקי במכון הוולקני"אסנס וסמנכ

 

 כן אין

 ד"עו, האן דינה
004248019 

1943 
 ישראלית

המשורר כהן 

 רמת גן 11

אינה חברה 

 בוועדות

 ת"דב

 מיומנות תבעל
חשבונאית 
 ופיננסית

 כן

 

 וסטטיסטיקהבוגרת כלכלה ,  אקדמית 23.1.2018 לא
 .העברית מהאוניברסיטה

  .Queens college N.Y -מ בכלכלה מוסמכת
 רישיון בעלת, אילן בר מאוניברסיטת משפטית בוגרת

 .ד"עו
התנועה העולמית -אמונה עולמית ונשיאת פעילהר "יו

 . של אמונה
 חברת, הסתדרות הציונית העולמיתב הנהלה חברת
חבר הנאמנים של ב כספים וועדת ביקורת ועדת

 קרן של הנגידים במועצת חברה, הסוכנות היהודית
 .היסוד

 כן אין
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 שם
 ז"ת מספר

 שנת לידה
 נתינות

מען 
להמצאת 
כתבי בי 

 דין

 
חברות 

בוועדות 
 הדירקטוריון

כהונה כדירקטור 
 תלוי בלתידירקטור /חיצוני

עובד 
, החברה
חברת 
בת או 
חברה 

קשורה 
או של 
בעל 
עניין 
 בחברה

מועד 
תחילת 
 כהונה

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט 
 כדירקטורהתאגידים בהם הוא משמש 

קירבה 
משפחתית 
 לבעל עניין

האם החברה 
רואה את 

הדירקטור 
 כבעל

 מומחיות
 חשבונאית
 ופיננסית

לצורך עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

 ןהדירקטוריו

 לא כן
 
 
 
 
 
 

בעל מיומנות 
חשבונאית 

או ופיננסית 
כשירות 
 מקצועית

 

 מומחה
 

 שמואל רוזנמן
08137275 

1946 
 ישראלית 

 71. ד.ת

 מושב חמד
, ועדת ביקורת

הועדה לבחינת 

הדוחות 

ועדת , הכספיים

 .תגמול

 

 צ"דח

 מיומנותבעל 

חשבונאית 

 ופיננסית

 כן

 

 מאוניברסיטת לגאוגרפיה חינוכי מינהל בוגר, אקדמית 12.7.2018 לא

 סטייס מפנסילבניה במינהל ר"וד מוסמך ,אילן בר

 אילן בר באוניברסיטת מרצה .ב"ארה יוניברסיטי

 האקדמית במכללה מרצה וכן ,משפט שערי ובמכללת

 ,מדיניות ,לוגיסטיקה ,כלכלה :במקצועות באשקלון

 "החיים מצעד" ר"כיו מכהן .ומנהיגות בריאות

 .הבינלאומי
 

 כן אין
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  :נושאי משרה בכירה של התאגיד :'א 82תקנה 
 

 שם

 ז"מספר ת

 שנת לידה

 

 התפקיד שממלא בחברה

בחברה קשורה או בבעל , התפקיד שממלא בחברה בת 
 ענין בחברה

מועד תחילת 
 כהונה

 השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

 

קירבה 
משפחתית 
לבעל עניין 

 אחר בחברה

 ד"עו, ישראל מוסנזון
057675944 

1962 
 

יועץ משפטי ומזכיר החברה וממונה על האכיפה 
 .הפנימית בחברה

 
מזכיר החברה ויועץ משפטי וכן ממונה על הציות 

  .והאכיפה הפנימית

  -מוסמך במשפטים , ירושלים, האוניברסיטה העברית –בוגר משפטים , אקדמית 1.4.2007
, א"אוניברסיטת ת –במנהל עסקים מוסמך , בריטניה', אוניברסיטת קיימברידג

 .ל"סמנכ, עורך דין
כולל בחברות שכבר אינן )בחברות קבוצת איילון   היועץ המשפטי ומזכיר החברה

 .בחברהוהממונה על האכיפה הפנימית  ( משתייכות לקבוצת איילון
 

 אין

, יהודה מנדלבוים
 ח"רו

 
057750242 

1962 
 

 .המבקר הפנימי של החברה

עירן . במ, מ"המבקר הפנימי באיילון חברה לביטוח בע
מ ובזיסו חברה לבנין ופיתוח "בע 2001בניה ואחזקות 

 .מ"בע

 –מוסמך במנהל עסקים , א"אוניברסיטת ת –בוגר חשבונאות וכלכלה , אקדמית 1.5.2006
 .רואה חשבון, אוניברסיטת בר אילן

 .המבקר הפנימי בחברות בקבוצת איילון כמפורט לעיל
( 2004)באיילון פתרונות פיננסים  ,מ"כיהן כמבקר הפנימי באיילון פנסיה וגמל בע

  .מ"באיילון קרנות נאמנות בעו מ"בע

 אין

 ח"רו, שרון רייך
059832493 

1967 
 

 .מנהל הכספים של החברהל ו"מנכ

מנהל אגף פיננסים באיילון חברה , ל"משנה למנכ
סוכנות דירקטור  באיילון נאמנים .מ"לביטוח בע
באיילון בלו ליסינג  ,מ"באיילון קנדה בע, מ"לביטוח בע

באיילון ניהול סיכונים , מ"באיילון גלובל בע, מ"בע
בהכי בריא , מ"בבריאות עבורך בע, מ"רפואיים בע

במועדון חבר צרכנות ופיננסים , מ"סוכנות לביטוח בע
 .מ"מ ובאייל צבי בע"מ בקבע סוכנות לביטוח בע"בע

זיסו חברה לבנין : ל בחברות הבאות"ומנכ דירקטור
איילון , מ"פיננסים והשקעות בע איילון, מ"ופיתוח בע

 מ"בע ואחזקות בניה עירן. מ, מ"בעחסכון לטווח ארוך 
(. אינה פעילה)מ "איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בעו

חבר , מ"בע והשקעות נכסים. ב.ל.חל באיילון "מנכ
 .יטוחשל איילון ב פנימית אשראי ועדת

 

 –ל "מנכ

3.2.2019 

 -מנהל כספים 

30.11.10 

 –התמחות בחשבונאות ומימון , בוגר במנהל עסקים, רואה חשבון, אקדמית
במסגרת " ניהול סיכונים פיננסיים"קורס , המסלול האקדמי של המכללה למינהל

 . קורס גישור, היחידה ללימודי חוץ של המרכז האוניברסיטאי אריאל שבשומרון
 באיילון ביקורת ועדת כחבר, באיילון ביטוח נוסטרו השקעות ועדת חברכ כיהן 

וכחבר פורום חוב של הגופים ( 20.8.15 ליוםעד )מ "בע( 2004) פיננסים פתרונות
 כמו כן כיהן כמנהל סיכונים ראשי בחברה(. 28.2.16עד ליום )המוסדיים בקבוצה 

( 2004)פתרונות פיננסים לון באייכדירקטור בגופיםן המוסדיים בקבוצת איילוןו
 .מ"באיילון קרנות נאמנות בעו מ"בע

 אין

 ח"רו, אסף סולמי
029073731 

1971 

 .רואה חשבון. מכללת רמת גן, בוגר חשבונאות 30.3.2008 .חשב החברה
 .חשב החברה

 אין
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 (: י משרה של החברה כמפורט לעילשאינם גם נושא) מ"בע לביטוח חברה איילון ,הבת החברהנושאי משרה בכירה של 
 

 שם

 ז"מספר ת

 שנת לידה

 

 התפקיד שממלא בחברה

בחברה , התפקיד שממלא בחברה בת 
 קשורה או בבעל ענין בחברה

מועד תחילת 
 כהונה

קירבה  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 
משפחתית 
לבעל עניין 

 אחר בחברה

( מוקי)משה 
 אברמוביץ

החל ר דירקטוריון "יו
 1.01.02מיום 

007970197 
1944 

 

 3.10.2018 ר דירקטוריון "יו
 .(א"שלוחת ת)בעל תואר ראשון בחשבונאות מהאוניברסיטה העברית ירושלים , אקדמית

חבר ועדת ביקורת בחבר + חבר , ר.חבר הנהלה בעמותת המוזיאון לאומנות ישראלית רמת גן ע
חבר , צ"חל -רקטור במפעלות חברה ותרבות די ,הנאמנים של האוניברסיטה העברית ירושלים

 .של תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער  בוועד המנהל
מ "הפניקס אחזקות בע, מ"כיהן כדירקטור חיצוני בהפניקס חברה לביטוח בע 3.10.18עד ליום 

ובין , במגוון תפקידים בקבוצה הראל כמו כן כיהן בעבר. מ"ואקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע
ראש תחום פיתוח עסקים , ל קבוצת הראל השקעות בביטוח ופיננסים"כמשנה למנכ ,היתר

ר פעיל בהראל אשראי וכן בתחומי הפנסיה ושוקי ההון וכחבר בחבר הנאמנים "כיו, בינלאומיים
 .של מכון וינגייט  וועדת הכספים

העיר  משנה לראש, ג וחבר הנהלת העיר"חבר מועצת העיר רכ כיהן 2018עד לחודש אוקטובר 
 .ר החברה הכלכלית לרמת גן"ויו  רמת גן

 

 אין

 יוגב אריק
051169605 

1952 

  החברהל "מנכ
 
ר דירקטוריון איילון נאמנים סוכנות "יו

ב .ל.חדירקטור באיילון , מ"לביטוח בע
באיילון ביטוח , מ"נכסים והשקעות בע
ובהכי  (אינה פעילה)הנפקות וגיוסי הון 

 .מ"בריא סוכנות לביטוח בע

1.1.2016 

 

 

 

 ותואר העברית מהאוניברסיטה בינלאומיים ויחסים המדינה במדעי ראשון תואר בוגר, אקדמית
אריק יוגב , ר דירקטוריון חברות בבעלותו"יו. Heriot watt University-מ עסקים במנהל שני

 .מ"בע םאואטקמ "ניהול וייעוץ בע

ר "כיו, מ"ל פסגות קופות גמל ופנסיה בע"כמנכמ ו"בע( ב.פ)ל פסגות חברה לביטוח "כמנכ כיהן
ל ומנהל חטיבת הלקוחות "משנה למנככ, מ"דירקטוריון פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע

ל  מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח "וכמנכמ "וערוצי ההפצה של מגדל חברה לביטוח בע
מבטח סימון , מ"סוכנויות בעמבטח סימון ניהול : הבאות בחברות כדירקטור כיהן כן כמו. מ"בע

שגיא : ר דירקטוריון בחברות הבאות"וכיומ "ניהול גלובלי בע ארקסיס,  מ"סוכנויות לביטוח בע
איחוד , מ"ביטוח בע פלתורס, מ"שחם סוכנויות ביטוח בע, מ"בע( 1988)יוגב סוכנויות ביטוח 

 . מ"בע קפיטלהיי ומ "רשת סוכנויות ביטוח בע

 אין

 רוזוליו גדעון
 כללי ביטוח אגף מנהל, ל"למנכ משנה

 .1.5.2018עסקי החל מיום 
 מומחה ,הביטוח בתחום בכיר מנהל .חיפה מטכניון וניהול תעשיה תהנדס בוגר, אקדמית 1.5.2018

 רב ניסיון בעל .ביטוח לחברות ובייעוץ תביעות וסילוק ניהול ,משנה ביטוחי ,כללי בביטוח

 ניהול ,בתביעות לטיפול הקשור בכל וכן החברה ברמת פרוייקטים וקידום ניהול ,בייזום

 כיועץ שימש .שונים בדירקטוריונים פעיל חבר .הרגולציה דרישות מול והתנהלות סיכונים

 ביטוח חטיבת מנהל ,ל"למנכ כמשנה בעבר כיהן .לאיילון היתר בין ,ביטוח לחברות עצמאי

  .מ"בע תביעות ניהול מגדל ל"כמנכ וכן מ"בע לביטוח חברה במגדל משנה וביטוח כללי
 

 אין
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.נושאי משרה בכירה של החברה לעיל לפרטים ראו. בחברהילון ביטוח וגם כנושאי משרה בכירה גם באימכהנים ישראל מוסנזון מנדלבוים ויהודה , ה שרון רייך"ה
 

 שם

 ז"מספר ת

 שנת לידה

 

 התפקיד שממלא בחברה

בחברה , התפקיד שממלא בחברה בת 
 קשורה או בבעל ענין בחברה

מועד תחילת 
 כהונה

קירבה  השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 
משפחתית 
לבעל עניין 

 אחר בחברה

 יריב יעל
025263955 

1973 

 כללי ביטוח אגף מנהלת, ל בכירה"סמנכ
 פרט

 . מאוניברסיטת תל אביב, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תואר ראשון במדעי המדינה,  אקדמית 1.9.2017

( פרט ועסקי)מנהלת מחוז דרום ומנהלת מטה אגף ביטוח אלמנטרי , לית בכירה"סמנככ כיהנה
 .מ"ותחום ביטוחי פרט במנורה מבטחים ביטוח בע

 אין

 פרבשטיין איתמר
058699075 

1964 

 לטווח חסכון אגף מנהל, בכירל "סמנכ
  ארוך

 

 החברה ל"כמנכ כיהן. חיפה באוניברסיטת וסטטיסטיקה יקהטמתמ ראשון לתואר לימודים 23.3.2016
 .1.1.17 ליום עד, מ"בע וגמל פנסיה איילון, הבת

 ניהול מגדל ל"כמנכ, מ"בע חברה לביטוח בפסגות ביטוח תחום מנהל, בכיר ל"כסמנכ כיהן
 .מ"בע לביטוח חברה במגדל חיים ביטוח מטה ראש, ל"וכסמנכ מ"בע תביעות

 אין

 ישראלי דניאל
035830801 

1978 

ואקטואר  אקטואריה אגף מנהל, ל"סמנכ
 חיים ובריאות, ממונה ביטוח כללי

. התמחות באקטואריה מאוניברסיטת חיפה, תואר ראשון ותואר שני בסטטיסטיקה - אקדמית 1.7.2016
ל אקטואריה ביטוח כללי במגדל "כיהן כסמנכ. חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל, אקטואר

מ וכאקטואר ראשי ביטוח כללי ומנהל הסיכונים הראשי באליהו חברה "חברה לביטוח בע
 .מ"לביטוח בע

 אין

 סרודיו-ניב נאוהר "ד
054159389 

1957 

 .ר ברפואת שיניים"ד - אקדמית 5.4.2016 בריאות אגף מנהלת, בכירה ל"סמנכ

 .31.3.16מ עד ליום  "ביטוח בריאות במגדל חברה לביטוח בע אגףמנהלת כ כיהנה

 אין

 גנות ירון
24154973 

1969 

 אביב תל אוניברסיטת, וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר, אקדמית 1.4.2013 ראשי סיכונים מנהל, ל"סמנכ

 ב"ארה, פיטסבורג מלון קרנגי אוניברסיטת, עסקים מנהל שני תואר

 .סיכונים ניהול בנושא מרצה

 אין
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  :מורשה חתימה של התאגיד :'ב 82תקנה 

 .לחוק ניירות ערך( ד)37 בסעיף כהגדרתם ,בחברה" מורשי החתימה הבלעדיים" אין 

 

  מנחם בגין' רח , Ernst&Young ,רואי חשבון ת קסיררקוסט פורר גבאי א :רואה החשבון של התאגיד :87תקנה 

 .אביב תל 'א 144

 

חברה תיקון במניות האישרה האסיפה הכללית של בעלי  2018 בינואר 9 ביום :ןשינוי בתזכיר או בתקנו  :82תקנה 

הוראה  הוספת, בין היתר, כלל התיקון. לחברה הרלבנטית החקיקה להוראות התאמתולתקנון החברה לצורך 

-2017-01' מס אסמכתא, 2017 בדצמבר 13  מיום םמיידי יםזה ראו דיווח לענין. משרה לנושאי פטורבדבר 

 . 2018-01-002961' מס אסמכתא 2018בינואר  9 מיוםו 116022

 

 :המלצות והחלטות הדירקטורים  :89תקנה 

 :בדבר כללית אסיפה אישור טעונות שאינן הדירקטוריון והחלטות הכללית האסיפה בפני הדירקטוריון המלצות (א)

 .אין :הטבה מניות חלוקת או אחרת בדרך חלוקה ביצוע או דיבידנד תשלום .0

 .אין: התאגיד של המונפק או הרשום ההון שינוי .8

 .לעיל 28תקנה  ורא :שינוי תזכיר או תקנון התאגיד .1

 .אין :פדיון מניות .1

 .אין :פדיון מוקדם של איגרת חוב .5

ראו תקנה  . עדכון מדיניות התגמול של החברה: אי שוק בין התאגיד לבעל ענין בונתעסקה שלא בהתאם ל .2

 .להלן. (ג)29

 .אין :לעיל המפורטים בעניינים שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים כללית אסיפה החלטות (ב)

 : אסיפה כללית מיוחדת החלטות (ג)

 התאמתוחברה תיקון לתקנון החברה לצורך במניות האישרה האסיפה הכללית של בעלי  2018 בינואר 9 ביום .1

  מיום מיידים יםדיווחלפרטים ראו . וכן עדכון למדיניות התגמול של החברה לחברה הרלבנטית החקיקה להוראות

 . 2018-01-002961' מס אסמכתא 2018בינואר  9 ומיום 2017-01-116022' מס אסמכתא, 2017 בדצמבר 13

 :הכללית של בעלי מניות החברה את ההחלטות הבאות קיבלה  האסיפה 2018 יוליב 3 יוםב .2

 החברה של התגמול מדיניות עדכון את לאשר; 

 2018באפריל  1החל מיום  ,גרופמןמר שלמה , ר דירקטוריון החברה"יו עדכון תנאי התגמולאת  לאשר.  

 ,2018 יוליב 3ומיום  , 2018-01-061186: 'אסמכתא מס, 2018 יניוב 26לפרטים ראו דיווח מיידי מיום 

 .לעיל 21תקנה  וכן .2018-01-063517 :'אסמכתא מס

  ביולי  12שנים שתחל מיום  3לאשר את מינויו של מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת

2018. 

ת קורן לדירקטורית רוני' אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מינויה של גב 2019במרץ  20ביום  .3

 .22.3.2019שנים שתחל ביום  3לתקופת כהונה שניה בת  נית בחברהחיצו
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 :בנושאים הבאים החלטות החברה :'א 89תקנה 

 

 .אין "( :חוק החברות: "להלן) 0999-ט"התשנ, לחוק החברות 855אישור פעולות לפי סעיף  (א)

 .אין :לחוק החברות אשר לא אושרה( א) 851פעולה לפי סעיף  (ב)

 .אין :ובלבד שמדובר בעסקה חריגה, לחוק החברות( 0) 871אישורים מיוחדים לפי סעיף עסקאות הטעונות  (ג)

 לדוחות( 14()ה)36 ביאור וראזה  לעניין: הדוח בתאריך שבתוקף משרה לנושאי שיפויביטוח או התחייבות ל, פטור (ד)

 .הכספיים

 

 

לשמירה על זכויות הלקוחות ,ברכתנו והוקרתנו לכל עובדי החברה ומנהליה על פעילותם המאומצת לקידום עסקיה של החברה

 והשאת תשואה לבעלי מניותה

 

 מ"בעאחזקות איילון 

 

 

      ______________________                                   _______________________ 

 שרון רייך                                  שלמה גרופמן   

            ומנהל כספים מנהל כללי                       הדירקטוריון ר "יו       

         

 

 ט"עתש ,'באדר א ט"י   
 2019, במרס 26   



 8102דין וחשבון לשנת                                                                                                                   
 

 

 ממשל תאגידי שאלון

 -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

" לא נכון"ותשובה  √–תסומן במשבצת הרלוונטית באמצעות " נכון"תשובה . ולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון (1)

יש לעיין בדיווחים , (ולפי העניין)לצורך קבלת מידע נוסף 4 אלא עוסק במספר היבטים בלבד, בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד אינולמען הסר ספק יובהר כי השאלון X 4 -תסומן באמצעות

 .השוטפים של התאגיד

 .31.12.11ועד ליום  1.1.11 משמעה מיום" שנת הדיווח" (2)

 4במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש. ינת המסגרת הנורמטיביתצד כל שאלה מצול (3)

  .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך ,לשאלון סיום הערות יוכל לעשות כן במסגרת, במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון (4)

 

  הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

 .יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
 

, ימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 הזמן תצוין תקופת( לא נכון/נכון)ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות( 10()ב.)א363כאמור בסעיף 

 תקופת כהונה גם זה ובכלל)הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים בתאגיד שני כיהנו לא בה( בימים)
  :(תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים, בדיעבד שאושרה

 
 (.לאורך כל שנת הדיווח) ר רונית קורן"ד:  'דירקטור א

 
 .(12.7.18החל מיום )ר שמואל רוזנמן "וד (11.7.18עד ליום ) ד מירון איזקסון"עו: 'דירקטור ב

 
  .2: שאלון זה פרסום למועד המכהנים בתאגיד נכון החיצוניים הדירקטורים מספר

 
 

 

 הוראת חובה
 

 רותבהח לחוק 239 סעיף

א  .2

. 

 
 2מתוכם ) 3: שאלון זה פרסום למועד מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד נכון

 (צים"דח
_____ _____  

 1סעיף  -חוק החברות 
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ב

. 

 
 -שאלון זה פרסום למועד נכון

 
שליש   -( בעל שליטה -בסעיף זה )שליטה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת -

  (ראה הערה בסיום השאלון) .בלתי תלויים, לפחות, מבין חברי הדירקטוריון
 .רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים - בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

 
 

 
 

לתוספת  הראשונה  
הוראות ממשל תאגידי )

ותקנה , (מומלצות
( א9()ג)48-ו( א9()ב)10

 לתקנות הדוחות

ג

. 

  .תלויים בלתי מספר מינימאלי של דירקטורים/ 1שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע
 

  - יצוין" נכון" הינה אם תשובתכם
 

 : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי מספר הדירקטורים/שיעור
 

 (:לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים)הדיווח  בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד
 כן 

 לא

 (.במשבצת המתאימה   xיש לסמן )

  

ונמצא כי הם קיימו ( והדירקטורים הבלתי תלויים)החיצוניים בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים   .3
 החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק (ו)-ו (ב)240 סעיף בשנת הדיווח את הוראת

או )המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני ( והבלתי תלויים)
  (.בלתי תלוי

 
ירות החברה והייעוץ המשפטי מזכ : שערך את הבדיקה האמורה יצוין הגורם -" נכון"הינה  שובתכםאם ת

  .ת הדירקטוריםועל פי הצהר, בחברה

 
 

  

,  241, (ב)240סעיפים 
לחוק  246 -ו. א245

 החברות

במישרין או בעקיפין , למנהל הכללי 2כפופים אינם ,הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל  .4
 (.אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים, למעט דירקטור שהוא נציג עובדים)
 

 שלא מספר הדירקטורים יצוין  -( הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור, קרי) "לא נכון" הינה אם תשובתכם
  :האמורה במגבלה  עמדו

 
 

 3סעיף  -חוק החברות  
לתוספת  הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי )
 ( מומלצות

 

או בהצבעה /טרם התחלת כל ישיבת דירקטוריון ביקש התאגיד מכל הדירקטורים המשתתפים בדיון ו  .5
לפי , בנושא  שעל סדר יומה של הישיבה או ניגוד עניינים שלהם/ו אישי גילוי לגבי קיומו של עניין, כאמור

 
 

  
 278 -ו 269, 255פים סעי

                                                           
1

   . 1/3בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , לדוגמה ,כך. הדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעור"בשאלון זה  
2
 . לעניין שאלה זו "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 
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  3.העניין

 
או /השתתפו בדיון ו, או ניגוד עניינים/יצוין האם דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו, בנוסף

לחוק ( ב)278או הצבעה שלרוב הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור בסעיף /למעט דיון ו)בהצבעה כאמור 
  :(החברות

 . _____:  או בהצבעה/שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו. כן 
 
 .(הצבעות שהיו בשנת הדיווח/יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדיונים)
 
 לא 
 

 רותבהח לחוק

 לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי להעמיד הדירקטוריון סירב לא ,הדיווח בשנת  .1 .6
  .ככל שנתבקש לכך, החברות לחוק( א)266 סעיף לפי דירקטור

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –( הדירקטוריון סירב כאמור, קרי" )לא נכון" הינה אם תשובתכם
 ._____: לאמור גילוי ניתן בו המיידי תינתן הפנייה לדיווח לחלופין או, לבקשה היענות-לאי הדירקטוריון

    (.הדירקטוריון לא נתבקש כאמור)לא רלוונטי 

 
 
 

  

 לחוק( א)266 סעיף
 החברות

 נכח לא, משרה בכירה אחר בתאגיד או נושא דירקטור שאינו, (מטעמו מי או/ו לרבות קרובו)השליטה  בעל  .2 .7
 . שהתקיימו בשנת הדיווח בישיבות הדירקטוריון

 
או /ו דירקטוריון או מי מטעמו שאינו חבר/או קרובו ו/בעל שליטה ו, קרי)" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם  – (משרה בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור נושא
 :הנוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור

 
 ._____: זהות

 
 ._____: תפקיד

 
 ._____(: כח אינו בעל השליטה עצמואם מי שנ)פירוט הזיקה לבעל השליטה 

 לא כן    : האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

 (במשבצת המתאימה   xיש לסמן )
 

 ._____: שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח
 

 
 

  

 לחוק החברות 106סעיף 

 

 

                                                           
3
 . תאגיד רשאי שלא לענות על שאלה זו, בשנת היישום לראשונה 
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 (.בתאגיד אין בעל שליטה)לא רלוונטי  
 

  הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים  לאבתקנון התאגיד   .8
  (.נחשבת מגבלה אינהקביעה ברוב רגיל  –לעניין זה ) שאינם דירקטורים חיצוניים, בתאגיד

  –יצוין ( קיימת מגבלה כאמור, קרי" )לא נכון"תשובתכם הינה  אם

 

 
 

 
לחוק  222 -ו 85סעיפים 

. ב46סעיף , החברות
 לחוק ניירות ערך 

    :פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור .א  
 

   : הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים .ב  
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   : מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים .ג  
 

   : הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון .ד  
 

 סדר שעל הכללית האסיפה זימון למועד עובר שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח הצהירו הדירקטורים כל  .9
 לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת( תוך פירוטם) הדרושים הכישורים להם יש כי, היה מינוים יומה

ולעניין , לחוק החברות 227 -ו 226תפקידם וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים  ביצוע
 1שבסעיף " דירקטור בלתי תלוי"להגדרה ( 2)-ו( 1)דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות 

  .לחוק החברות

 ._____: לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -" לא נכון" הינה תשובתכםאם 

 
 

 

 הוראת חובה

. ב224 -ו.א224סעיפים 
 לחוק החברות

בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד , חדשים לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תכנית  .10
לתפקיד שהדירקטור , בין השאר, המותאמת, מכהנים דירקטוריםהמשך להכשרת  תכנית וכן, והדירקטורים
  .ממלא בתאגיד

 :הדיווח בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -"נכון"אם תשובתכם הינה 

 [ראה הערה בסיום השאלון]  כן 

  לא 

 (במשבצת המתאימה   xיש לסמן ) 

 
 

 

 4סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה ( א)
תאגידי הוראות ממשל )

 (מומלצות

החלות  התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי( הדירקטוריון אדם אחר שמינה או) הדירקטוריון ר"יו  .11
 . הדיווח שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל ,על התאגיד

: ותפקידו נא ציינו את שמו, (הדירקטוריוןר "חלף יו)האחראי  לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
  .וממונה על האכיפה הפנימית מזכיר החברה, היועץ המשפטי, ד ישראל מוסנזון"עו

 
 

 

( ב) 4סעיף  -חוק החברות  
לתוספת הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי )
 ( מומלצות

 מומחיות בעלי להיות דירקטורים בדירקטוריון שעליהם של מזערי נדרש מספר בתאגיד נקבע .א  .12
 . ופיננסית חשבונאית

 .3: יצוין המספר המזערי שנקבע -" נכון"אם תשובתכם הינה 

 
 

 הוראת חובה 

לחוק ( 12()א)92סעיף 
 החברות

, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד .ב
  .הדירקטוריון קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים דירקטורים

אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 תצוין תקופת( לא נכון/נכון)ואולם בכל תשובה שהיא , ימים 60חשבונאית ופיננסית אינה עולה על 

 
 

 הוראת חובה 

לחוק ( ד)219סעיף 
 החברות
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 ._____ :דירקטורים כאמורבתאגיד  כיהנו לא בה( בימים) הזמן

 6 :הדיווח שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו .ג

 3: ופיננסית חשבונאית כשירות בעלי

 -: מקצועית כשירות בעלי

 יינתן הנתון של המספר הנמוך, במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח
של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת ( ימים מקרות השינוי 60למעט בתקופת זמן של )ביותר 
 .הדיווח

 

_____ _____ 

 

, (12()א)92סעיפים 
לחוק ( 1א)240, (ד)219

תקנה , החברות
( 9()ג)48-ו( א()9()ב)10

 לתקנות הדוחות

 

ין גיוון ילחוק החברות לענ( ד)239סעיף קוימה הוראת , חיצוני בשנת הדיווח דירקטור מינוי במועד .א  .13
 . הרכב הדירקטוריון משני המינים

  (לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח)רלוונטי  לא 

 
 

  

 הוראת חובה

לחוק ( ד)239סעיף 
 החברות

 .חברים משני המינים הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל .ב

 ._____: בו לא התקיים האמור( בימים)יצוין פרק הזמן  -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תצוין תקופת( לא נכון/נכון)ואולם בכל תשובה שהיא , ימים 60

 ._____ :משני המינים דירקטורים

 
 

 
 

 2סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי )
 (מומלצות

 
 : מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה .ג

 .3: נשים,  2: גברים
_____ _____ 
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  (וכינוס אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות 

   
 נכון

 
 לא
 נכון

 
 מסגרת נורמטיבית

 : הדיווח כל רבעון בשנת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר  .א  .14
 

  5     (: 2018 שנת)רבעון ראשון 
  4                       :     רבעון שני

  3     :                  רבעון שלישי
 3        :                רבעון רביעי

_____  
_____ 

 
. א224 -ו 98,  97סעיפים 

 לחוק החברות

יצוין , לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  .ב
לרבות ישיבות ועדות  -זה  ק"בס)שיעור השתתפותו בישיבות הדירקטוריון 

הדיווח  במהלך שנת שהתקיימו( וכמצוין להלן, הדירקטוריון בהן הוא חבר
  (:ובהתייחס לתקופת כהונתו)

 (.יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים)

_____ _____ 

שיעור  שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
 הדירקטוריון

 

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
ועדת 

ביקורת 
לגבי )

דירקטור 
החבר 

 (בוועדה זו

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
הועדה 
לבחינת 
הדוחות 
כספיים 

לגבי )
דירקטור 

החבר 
 (בוועדה זו

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון 
נוספות בהן הוא 

תוך ציון שם )חבר 
 (הועדה

 

 (ועדת תגמול)

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 
בהן  דירקטוריון נוספות

תוך ציון שם )הוא חבר 
 (הועדה

 

 (ועדת השקעות)

 --  -- -- 100% שלמה גרופמן

   --  -- -- 94% יצחק רחמני לוי  
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-נחמה רחמני   
 סברון

סיימה כהונה *
 9.1.18ביום 

100% -- --  --    

    100% 100% 100% 83% 100% ח אירית שטרן"רו   

 מירון איזקסון   

  סיים
כונה ביום 

11.7.18 

92% 100% 100% 100% 100%    

ר שמואל "ד   
 רוזנמן

  החל מיום
12.7.18 

100% 100% 100% 100% 100%    

    100% 100% 100% 100% 100% רונית קורןר "ד   

15. 1.   
דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי  הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

 הזדמנות להם שניתנה לאחר, נוכחותם בלא, לו הכפופים המשרה ונושאי הכללי המנהל
  .עמדתם את להביע

 
 

 5סעיף  -חוק החברות  
לתוספת הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי )
 (מומלצות

16. 2.   
ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר )בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית 

 (.האסיפה השנתית האחרונה

 
 

 הוראת חובה 

 לחוק החברות 60סעיף   
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 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

 .דירקטוריון ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל  .17

ימים כאמור בסעיף  60ר דירקטוריון אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
ר "כיהן בתאגיד יו לא בה( בימים) הזמן תצוין תקופת( לא נכון/נכון)ואולם בכל תשובה שהיא , (לחוק החברות( 2.)א363

 0 :דירקטוריון כאמור
 .דירקטוריון ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 
 

 
 
 

 

 .מנהל כללי בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל  .18

( 6.)א363ימים כאמור בסעיף  90ל אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 122 ל כאמור"כיהן בתאגיד מנכ לא בה( בימים) הזמן תצוין תקופת( לא נכון/נכון)ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות

 (בשנת הדיווח ימים 92 מתוכם) ימים
 

  
 

כפל הכהונה אושר בהתאם להוראות , או מפעיל את סמכויותיו/ל התאגיד ו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"בתאגיד בו מכהן יו  .19
 .לחוק החברות( ג)121סעיף 

הפעלת  או/ו כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי -" נכון"אם תשובתכם הינה 
 ._____: הסמכויות כאמור

 (.ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור) לא רלוונטי 

  

  .הדירקטוריון ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ  .20

  –( ר הדירקטוריון"ל הנו קרוב של יו"המנכ, קרי" )לא נכון"אם תשובתכם הינה 

 
 

 

 _____ _____ ._____: תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים .א

 :   לחוק החברות( ג)121הכהונה אושרה בהתאם לסעיף  .ב

 כן  

 לא 

_____ _____ 
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 (במשבצת המתאימה   xיש לסמן )

 . למעט כדירקטור, ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד"מכהן כמנכ אינובעל שליטה או קרובו   .21

 (.בתאגיד אין בעל שליטה)לא רלוונטי  

   30.9.18עד ליום 

 
 
 
 

  הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

   .הדיווח שנת במהלך הביקורת ועדתוב היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל  .22
 

 הוראת חובה 
 

 לחוק החברות 115סעיף 

  .חיצוני דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו  .23
 

 הוראת חובה 
 

 לחוק החברות 115סעיף 

 הוראת חובה _____ _____ - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת ועדתוב  .24
 

 לחוק החברות 115סעיף 

 .קרובו או השליטה בעל .א

 (.בתאגיד אין בעל שליטה)לא רלוונטי  

 
 

 

 

  .הדירקטוריון ר"יו .ב 
 

 

  .בשליטתו תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג
 

 

  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד
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 .השליטה בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו .ה

 (.בתאגיד אין בעל שליטה)לא רלוונטי  

 
 

 

לא נכח בשנת הדיווח , ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת  .25

 . לחוק החברות( ה)115למעט בהתאם להוראות סעיף , בישיבות ועדת הביקורת

 
 

 הוראת חובה 
 

לחוק ( ה) 115סעיף 
 החברות

 של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין  .26
ואחד מהם לפחות היה דירקטור  בלתי תלויים כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים, חברי הועדה

  .חיצוני

 ._____: יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור   -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

 
 

 הוראת חובה 

לחוק . א116סעיף 
 החברות

לפי , המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .27
לעניין ליקויים בניהול העסקי של , בתאגיד שאינם חברי הוועדהשל נושאי משרה  ובלא נוכחות, העניין

   .התאגיד

 

 
 

 

 הוראת חובה 

לחוק ( 1)117סעיף 
 -חוק החברות , החברות

לתוספת  הראשונה  6סעיף 
הוראות ממשל תאגידי )

 (מומלצות

או /הועדה ו ר"יו היה זה באישור, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .28
  .(לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו)לבקשת הועדה 

 
 

 הוראת חובה 

לחוק ( ה) 115סעיף 
 החברות

 התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי .29
  .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים בקשר

 
 

 הוראת חובה  

 לחוק החברות( 6)117סעיף 
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 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה בעבודתה( הועדה -להלן )הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

לפני הדיון  סביר זמן הדירקטוריון בפני הדיווח הובאושהוגשו בשנת  הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה .א .30
 . ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינה, בדירקטוריון

 

 
 

 

 אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות לקראת ישיבת הדירקטוריון בה יאושרו( בימים)יצוין פרק הזמן  .ב
  . 2: הרבעוניים או התקופתיים הדוחות

_____ _____ 

 

 .ג

 : מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספיים

 3                          :2017 שנתידוח 
 3            :  2018ראשון דוח רבעון 

 3        :           2018ני דוח רבעון ש
   3          :    2018לישי שרבעון דוח 

 

_____ 

 
 

_____ 

והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום הישיבות , ישיבות הועדה והדירקטוריון לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה .31
    .הדיווח המתייחסים לתקופות הנכללות בשנת התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, כאמור

  (הערה בסיום השאלון אהר)

  

 _____ _____ :להלן המפורטים התנאים כל, התקיימו בכל שנת הדיווח בועדה .32

  (.עדה ואישור הדוחות כאמורובמועד הדיון  בו)מספר חבריה לא פחת משלושה  .א 
 

 

  .ב 

 (.לענין כהונת חברי ועדת ביקורת)לחוק החברות ( ג)-ו( ב)115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 

 
 

 

  .ר הועדה הוא דירקטור חיצוני"יו .ג 
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  .  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים .ד 
 

 

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות  .ה 
 .  חשבונאית ופיננסית

 
 

 

 . חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים .ו 

 (הערה בסיום השאלון אהר)

  

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ובהם  .ז 
  .דירקטור חיצוני אחד לפחות

 
 

 

אחד :  יפורט אילו מהתנאים כאמור לא התקיים, לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו" לא נכון"אם תשובתכם הנה  
אשררו חברי הוועדה את הצהרתם ובה הצהירו מחדש כי יש  31.12.12ביום . מועד מינויואחר צים נתן הצהרה כאמור ל"מהדח

  .פיים כנדרש בדין לצורך חברותם בוועדה זובידם את היכולת לקרוא ולהבין את הדוחות הכס
_____ _____ 
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  מבקר  חשבון רואה

  
 נכון

 
 לא נכון

 
 מסגרת נורמטיבית

הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון  (או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו)הביקורת  ועדת .33
הינם , הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס הדיווחבשנת  המבקר בגין שירותי ביקורת

  .נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה

 
 

 
 לחוק החברות( 5)117סעיף 

 את( או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו)העבירה ועדת הביקורת , טרם מינויו של רואה החשבון המבקר .34
 .המבקר החשבון רואה היקף עבודתו ושכרו של עם בקשר, לאורגן הרלוונטי בתאגיד  המלצותיה

 (.בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר) לא רלוונטי 

או /ו)יצוין האם האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות ועדת הביקורת  -" נכון"אם תשובתכם הינה 
 (:הועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 כן 

תוך ציון )נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד האורגן הרלוונטי , "לא"במקרה שהתשובה היא )לא  

  (.הניח דעתו בקשר עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר( זהותו

 (.במשבצת המתאימה   xיש לסמן )

 (הערה בסיום השאלון' ר)

 
 

 לחוק החברות( 5)117סעיף  

 רואה עבודת יתה מגבלה עליבחנה בשנת הדיווח כי לא ה (או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו)הביקורת  ועדת .35
 .המבקר החשבון

   חוק ניירות ערך ותקנותיו
דוחות מבוקרים "לעניין )

 "(כדין

36.  

 בממצאי המבקר החשבון רואה בשנת הדיווח עם דנה (הועדה לבחינת הדוחות הכספיים או/ו) הביקורת ועדת
 . והשלכותיהם הביקורת

   לתקנות אישור  2תקנה
חוק , הדוחות הכספיים

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הוראות ממשל )הראשונה 

 ( תאגידי מומלצות

טרם מינויו של רואה החשבון , הניחה את דעתה (או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו) הביקורת ועדת .37
 .ומורכבותו התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע בדבר התאמת כשירותו, המבקר

 (הערה בסיום השאלון' ר)(.   בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר) לא רלוונטי  

   חוק ניירות ערך ותקנותיו
דוחות מבוקרים "לעניין )

 "(כדין
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38.  

כרואה חשבון )המבקר בתפקידו נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון 
  . שלוש שניםכ (:מבקר בתאגיד

 
_____ 

 
_____ 

חוק ניירות ערך ותקנותיו 
דוחות מבוקרים "לעניין )

 "(כדין

39.  

 .רואה החשבון המבקר השתתף בשנת הדיווח בכל ישיבות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים אליהן הוזמן

   לחוק ( ב) 168סעיף
לתקנות   2תקנה , החברות

 אישור הדוחות הכספיים  

 
 

  עניין בעלי עם עסקאות

  
 נכון

 
 לא נכון

 
 מסגרת נורמטיבית

40.  

שעניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי עסקאות כאמור , שאושר בידי ועדת ביקורת, התאגיד אימץ נוהל
 . יאושרו כדין

   

,                   255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

41. 

 

 

 .ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול-מועסק על אינו( לרבות חברה שבשליטתו)בעל השליטה או קרובו 

  –יצוין ( בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול, קרי" )לא נכון"אם תשובתכם הינה 
   .1(: לרבות חברות שבשליטתם)או קרובו /התאגיד מקרב בעל השליטה בו ו ידי-על המועסקים מספר  -
 : ים הקבועים בדיןנאו שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורג/האם הסכמי העסקה ו  -

 כן   

  (הערה בסיום השאלון' ר)לא 

 (במשבצת המתאימה   xיש לסמן )

 ._____(. בתאגיד אין בעל שליטה)לא רלוונטי  

   עד ליום
30.9.18 

 

 לחוק החברות( 4)270סעיף 

 (.בתחום אחד או יותר)התאגיד  של פעילותו בתחום נוספים עסקים איןהשליטה  לבעל, למיטב ידיעת התאגיד .42
 :השליטה בו ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –" לא נכון" תשובתכם הינה  אם

   

, לחוק החברות 254סעיף 
לחוק ניירות ערך  36סעיף 
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  כן  

  (הערה בסיום השאלון' ר) לא 

 (במשבצת המתאימה   xיש לסמן )

 (.בתאגיד אין בעל שליטה)לא רלוונטי  

 (פרט חשוב למשקיע הסביר)

 
 
 
 

 ___________3 ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים"יו  ___________3 הביקורת ועדת ר"יו   ___________        3 הדירקטוריון ר"יו

 .2112במרס  22 3תאריך החתימה
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 הערות ביחס למידע הכלול בתשובות לשאלות3

 מידע נוסף שאלה' מס

 .דירקטורים חיצוניים הינם 40%כאשר  ,הינם בלתי תלויים בחברה מהדירקטורים 60%נכון למועד פרסום שאלון זה  (ב)2

 . בוצעה הדרכה מקיפה 12.7.18אשר החל בכהונתו ביום  ר שמואל רוזנמן"לד 10

ובכל יתר הישיבות שהתקיימו , 2018המבקר הוזמן להשתתף בישיבת הוועדה הדנה בדוחות הכספיים לשנת , 2018בשל טעות אנוש המבקר הפנימי לא זומן לישיבות הוועדה בשנת  31
 .2019ויתקיימו במהלך שנת 

מחדש כי יש בידם את היכולת לקרוא ולהבין את הדוחות הכספיים כנדרש  הובה הצהירה את הצהרת 31.12.12ביום  האירית שטרן אשררח "רו, חברי הוועדה –לעניין תקופת הדוח  (ו)32
 23.8.18וביום , ר שמואל רוזנמן כחבר הוועדה"מונה ד 11.7.18ביום , 22.3.16ר רונית קורן חתמה על הצהרה זו בטרם מינויה כחברת הוועדה ביום "ד. בוועדה זו הבדין לצורך חברות

 . 18.3.19ע יכולותיו לקרוא ולהבין את הדוחות הכספיים כנדרש בדין ביום "מר רוזנמן אישרר את הצהרתו בק. הוכרז כבעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

אחת לשנה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בוחנים את שכרו . י האסיפה הכללית של החברה"ת מידי שנה עח המבקר מלווה את החברה שנים רבות וכהונתו מתחדש"משרד רוה 34
 .ח המבקר ביחס להיקף עבודתו בשנה החולפת"של רוה

 .לעיל 34הערה בסעיף ' ר 37
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אישרה האסיפה הכללית  16.10.13ביום . סיפק לחברה שירותי ניהול 31.12.18ליום וכדירקטור עד   30.9.18ל החברה עד ליום "אשר כיהן כמנכבתואר נשיא ו המוגדר  בעל השליטה
, 15.10.16החל מיום בתקופה ש. 15.10.16את הסכם ההתקשרות עם חברה בשליטת בעל השליטה  עד ליום ( לאחר שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו אף הם)של החברה 

 .ל תגמול מהחברהבלא קיבעל השליטה  31.12.18ועד ליום 

 .בתו של בעל השליטה, נחמה רחמני סברון' חדלה לכהן כדירקטורית בחברה גב 9.1.18ביום 

 . איילון ביטוח, להן התקשרויות שונות עם החברה הבת ,סוכנויות ביטוח כמהבעל השליטה בחברה בבעלות  42



 

 
 
 

 'ו ק פר
 

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
 על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 
 



 :(א)ב9בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  שנתידוח 

 

לקביעתה והתקיימותה של בקרה  אחראית, (התאגיד –להלן ) מ"איילון אחזקות בעבפיקוח הדירקטוריון של , ההנהלה

 .פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד

 : חברי ההנהלה הם ,לעניין זה

 

 .¹ ומנהל הכספים מנהל כללי, שרון רייךמר  .1

  .מבקר פנים, מר יהודה מנדלבוים .2

 .מזכיר חברה ויועץ משפטי, מר ישראל מוסנזון .3

תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא  אשר, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד

בפיקוח , בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים או, או תחת פיקוחםהמשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 לספק מידה סבירה של בטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם אשר נועדו, דירקטוריון התאגיד

מסוכם , מעובד, אסףהדין נ ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות, להוראות הדין

 .ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

נצבר ומועבר , לגלותו כאמור בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש, בין היתר, הבקרה הפנימית כוללת

ידים ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את תפק לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר, להנהלת התאגיד

 .בהתייחס לדרישת הגילוי, קבלת החלטות במועד המתאים וזאת על מנת לאפשר, האמורים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון מוחלט שהצגה , בשל המגבלות המבניות שלה

 .מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

 

ועל הגילוי בתאגיד  עה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיביצ, בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

הדיווח  כי הבקרה הפנימית על, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, בהתבסס על הערכה זו .והאפקטיביות שלה

 .היא אפקטיבית 31.12.2118הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

 .בנוסף לכהונתו כמנהל הכספים בחברה, .3.2.211מר רייך החל לכהן כמנהל הכללי של החברה ביום  ¹

 



 

 

 הצהרת מנהל כללי

 
 :מצהיר כי, שרון רייך, אני

 

 (.הדוחות–להלן )  8102לשנת ( התאגיד –להלן )מ "של איילון אחזקות בע תקופתיבחנתי את הדוח ה .1

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ , לפי ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, מצגים לאור הנסיבות בהן נכללו אותם, בהםכדי שהמצגים שנכללו 

 , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי .3

לתאריכים ולתקופות  תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות

 .מתייחסים הדוחותשאליהם 

בהתבסס , התאגיד שלוהדוחות הכספיים ת הביקורת ולדירקטוריון ולועד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד .4

 :הכספי ועל הגילוי על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח

הבקרה הפנימית על הדיווח של  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה .א

לסכם או לדווח על מידע , לעבד, התאגיד לאסוף על יכולתו של הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה

– וכן ; הדין להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות כספי באופן שיש בו

שכפוף לו במישרין או מעורבים  בה מעורב המנהל הכללי או מי, ה מהותיתבין מהותית ובין שאינ, כל תרמית   .ב

 .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה

  : לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד, אני .5

המיועדים להבטיח שמידע , פיקוחי או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת, קבעתי בקרות ונהלים .א

חות כספיים "עריכת דו)שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך  לרבות חברות מאוחדות, מהותי המתייחס לתאגיד

ההכנה  בפרט במהלך תקופת, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,0991ג "התשנ, (שנתיים

– וכן ; של הדוחות

המיועדים להבטיח באופן , פיקוחי י קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחתאו וידאת, קבעתי בקרות ונהלים .ב

לרבות בהתאם לכללי חשבונאות , הכספיים בהתאם להוראות הדין סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות

 .מקובלים

מסקנת והצגתי בדוח זה את , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .ג

  .הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות

 

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

 

        8109, סמרב 86

 

      _____________________                                                                                                  

 ללי ומנהל הכספיםמנהל כ, שרון רייך

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 :מצהיר כי, שרון רייך, אני

 

 8102לשנת ( התאגיד –להלן )מ "איילון אחזקות בע הכלול בדוחות שלאחר כספי מידע והכספיים  ותבחנתי את הדוח .1

 (."הדוחות" -להלן)

 ,מהותית כוללים כל מצג לא נכון של עובדה אינםהכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות הדוחות , לפי ידיעתי .2

לא , מצגים בהן נכללו אותםלאור הנסיבות , מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ולא חסר בהם

 .יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

 , מכל הבחינות המהותיות, כלול בדוחות משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר ה, לפי ידיעתי .3

 .לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד, את המצב הכספי

בהתבסס , התאגיד שלוהדוחות הכספיים ת הביקורת ולדירקטוריון ולועד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד .4

 :הכספי ועל הגילוי על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח

של הבקרה הפנימית על הדיווח  שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתהאת כל הליקויים המשמעותיים והחול .א

העלולים באופן  ,ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספייםהכספי ועל הגילוי 

להטיל  לדווח על מידע כספי באופן שיש בולסכם או , לעבד, על יכולתו של התאגיד לאסוף סביר להשפיע לרעה

– וכן ; הדין הכספיים בהתאם להוראות נת הדוחותספק במהימנות הדיווח הכספי והכ

שכפוף לו במישרין או מעורבים  בה מעורב המנהל הכללי או מי, תיתבין מהותית ובין שאינה מהו, כל תרמית .ב

  .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי רים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרהעובדים אח

  : לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד, אני .5

המיועדים להבטיח שמידע , פיקוחי יעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחתאו וידאתי קב, ונהליםקבעתי בקרות  .א

חות כספיים "עריכת דו)שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך  רבות חברות מאוחדותל, מהותי המתייחס לתאגיד

מובא לידיעתי , תככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחו, 0991ג "התשנ, (שנתיים

– וכן ; ההכנה של הדוחות בפרט במהלך תקופת, ברות המאוחדותעל ידי אחרים בתאגיד ובח

המיועדים להבטיח באופן , נופיקוח יעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחתאו וידאתי קב, קבעתי בקרות ונהלים .ב

לרבות בהתאם לכללי , הדיןהכספיים בהתאם להוראות  ימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחותסביר את מה

 .חשבונאות מקובלים

ככל שהיא מתייחסת לדוחות , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .ג

מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו בפני . הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

  . זה ומשולבות בדוחהדירקטוריון וההנהלה 

 

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

 

 8109, סמרב 86

______________________ 

  כספיםהמנהל ו ללימנהל כ, שרון רייך 

                                                                                              



 

 
 
 

 'ז ק פר
 

המתייחסים לאיילון חברה  נספחים
 מ"לביטוח בע

 
 
 
 



 8201 דצמברב 13ליום הצהרה לגבי הדיווחים לדוח הכספי 

 :מצהיר כי ,אריק יוגב, אני

 "(.הדוח: "להלן) 8112 שנתל"( חברת הביטוח: "להלן)מ "של איילון חברה לביטוח בע שנתיהסקרתי את הדוח  .1

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ , בהתבסס על ידיעתי .8

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

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

ולתקופות  מועדיםהשינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח ל, תוצאות הפעולות, את המצב הכספי

 .בדוח המכוסים

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

  -וכן; של חברת הביטוח הפנימית על דיווח כספי

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

מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת , שלהחברות מאוחדות לרבות , שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, ן חברותבאותהביטוח ו

המיועדת לספק מידה , או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי .ב

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

(IFRS )ת הממונה על שוק ההוןולהוראו; 

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  אפקטיביותהערכנו את ה .ג

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

שהשפיע באופן  הרביעידיווח כספי שאירע ברבעון גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על  .ד

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

 

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

 : בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, רת הביטוחהדירקטוריון של חב

, את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי .א

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

בדים אחרים שיש להם תפקיד בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עו, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית .ב

 .משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי

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

 מנהל כללי

 

                  

                  



 2018בדצמבר  31ליום הצהרה לגבי הדיווחים לדוח הכספי 

 :מצהיר כי, שרון רייך, אני

 "(.הדוח: "להלן) 8112שנת ל"( חברת הביטוח: "להלן)מ "של איילון חברה לביטוח בע שנתיסקרתי את הדוח ה .1

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ , בהתבסס על ידיעתי .8

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

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

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

 .בדוח המכוסים

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

  -וכן; הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח

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

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

 ; רט במהלך תקופת ההכנה של הדוחבפ, הביטוח ובאותן חברות

המיועדת לספק מידה , או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי .ב

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

 ;ההון ולהוראות הממונה על שוק( IFRS)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, האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

שהשפיע באופן  הרביעיע ברבעון גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאיר .ד

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

 

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

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

ה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלת .א

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

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

 .על דיווח כספי משמעותי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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           םפיננסיף ל ומנהל אג"משנה למנכ       



 הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח 

 

קיומה לקביעתה ו אחראית ("חברת הביטוח" :להלן )חברה לביטוח איילון של  ,בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

 .של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי

בטחון לדירקטוריון ולהנהלה מערכת הבקרה הפנימית של חברת הביטוח תוכננה כדי לספק מידה סבירה של 

של חברת הביטוח לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי 

 . ממונה על שוק ההוןוהוראות ה( IFRS)בינלאומיים 

 . לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות, ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן

לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס 

  . לעריכה ולהצגה של דוח כספי

 

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

 . חשבונאיים מהימניםוהרישומים ה, הנכסים מוגנים, בהתאם להרשאות ההנהלה

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים , בנוסף

 .לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית, ביצוע( MONITOR)ומנטרים 

 

הנהלת חברת הביטוח בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על 

 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של , 8132בדצמבר  13וח כספי ליום דיו

 . COSO""-ה

 הבקרה הפנימית , 8132בדצמבר  13כי ליום ( BELIEVES)ההנהלה מאמינה , בהתבסס על הערכה זו

 .על דיווח כספי הינה אפקטיביתמ "בעביטוח ל החבראיילון של 

 

 

 ____________________חתימה    משה אברמוביץמר  ,ר הדירקטוריון"יו

 

 ____________________חתימה      אריק יוגבמר , ל"מנכ

 

 ____________________חתימה        מר שרון רייך, ל ומנהל אגף פיננסים"משנה למנכ

 

 

 

 

 8132במרס  82 :תאריך אישור הדוח 
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 הצהרת האקטואר בביטוח חיים
 

 זהות האקטואר –פרק א' 

נתבקשתי על ידי איילון חברה לביטוח בע"מ להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בענפי ביטוח 

 31עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן ההפרשות( איילון חברה לביטוח בע"מ ליום  חיים ובריאות

 , כפי שמפורט להלן. 2018בדצמבר 

יים חקטואר ראשי, ואקטואר ממונה בביטוח הנני שכיר של איילון חברה לביטוח בע"מ בתפקיד סמנכ"ל, א

. למיטב ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של 2018מנובמבר  ובריאות

 בעל עניין במבטח, ולא עם חברה הקשורה למבטח או גורם אחר המספק שירותים למבטח. 

 

 היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

 אקטואריתנוסח פסקת היקף חוות הדעת ה . 1

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקשותיי  .א

לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים. בחנתי 

מתייחס  את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה

 הדוח ולנתוני השנים הקודמות.

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. בחנתי את  .ב

 מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן  .ג

שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף נקבעו על ידי, לפי מיטב 

 לפרק ג' להלן. 1

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר הסדרי  .ד

ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה. 

 מך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.בחנתי על ס

 בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:  .ה

חישוב העתודה של  -הפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל (1

 הביטוחים המשותפים בוצע על ידי.
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 ת הדעת האקטואריתנתונים המצורפים לפסקת היקף חוו . 2

 

לעניין "מדידת  5של שער  2לחלק  1להלן סכומי ההפרשות אותן הערכתי, כמפורט בסימן ג' בפרק  .א

 5.4.3.3ב' כמפורט בחלק ז' לנספח 12-א' ו12ובהתאם למבנה הדיווח בטפסים ₪ התחייבויות", באלפי 

 לעניין "דיווחים לממונה על שוק ההון": 5של שער  4לחלק  3בפרק 

הפרשה לתביעות תלויות )תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן, בין אם אושרו ובין אם לאו,  (1

למעט תביעות המשולמות כקצבאות כגון: סיעודי, אכ"ע והכנסה למשפחה( וההוצאות הישירות 

  –והעקיפות הנובעות מהן )כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח( 

Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated and Unallocated 

Loss Adjustment Expenses (Including IBNR) 

 ₪.אלפי      167,536סה"כ ההפרשה בברוטו:      

  ₪.אלפי     94,048סה"כ ההפרשה בשייר:        

  –בנפרד, לרבות הפרשה )עתודה( הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים  (2

 עתודה לתכנית עם צבירה:  (א

 ₪.אלפי      3,867,868סה"כ ההפרשה בברוטו:      

  ₪.אלפי     3,863,274סה"כ ההפרשה בשייר:        

הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה מיועדת למתן  (ב

 פרמיה קבועה, ברות ביטוח והמשכיות.כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר, כגון הפרשה בגין 

 ₪.אלפי      146,211סה"כ ההפרשה בברוטו:       

  ₪.אלפי      141,793סה"כ ההפרשה בשייר:         

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום, לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון: סיעודי, אי כושר  (3

 עבודה והכנסה למשפחה. 

 ₪.אלפי      248,068    סה"כ ההפרשה בברוטו:  

  ₪.אלפי     237,216סה"כ ההפרשה בשייר:        

 אין הפרשה בגין השתתפות ברווחים: 

 בברוטו ובשייר.₪ אלפי  3,938השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה:  (4

 

 הפרשות נוספות לפי הוראות הממונה, כגון:   -אחר (5

 בברוטו ובשייר.  ₪ אלפי  56,351השלמת העתודה לפוליסות גמלא:          

 

 

 

 

 

 

 



 10957ת.ד.  52008, רמת גן 12רח' אבא הלל סילבר  בית איילון ביטוח:

 
 

9 / 3 
 

 : השפעת השינויים המפורטים להלן על ההפרשות, באלפי ש"ח, הן ברמת הברוטו והן ברמת השייר .ב

סכום ההתאמה   –עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון  (1

 אין -ובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה לבין הנחות בסיס ההפרשה של ההפרשות, אשר נ

 .הפרשה

סכום ההתאמה של ההפרשות,  -עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון  (2

 –אשר נובע משינויים בהנחות, בשיטות או ברמת הפרמיה הצפויה להיגבות, ומתיקונים אחרים 

  .₪אלפי  1,474וגידול בהפרשה בשייר בסך  ₪אלפי  1,474ך גידול בהפרשה בברוטו בס

 

 חוות הדעת –פרק ג' 

 אני מצהיר ומאשר כי בענף ביטוח חיים:

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים להלן,  . 1

 והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

 ;1981 –הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א .א

 הוראות והנחיות הממונה על שוק ההון; .ב

 כללים אקטוארים מקובלים. .ג

 

לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי ניתן  . 2

 להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

 

ות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם להוראות, ההנחות והשיט . 3

 להנחיות ולכללים המפורטים לעיל. 

 

ההפרשות המפורטות בפרק ב', מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות  . 4

 ספי.המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח חיים, כתוקפם ביום הדוח הכ
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 הערות והבהרות –פרק ד' 

 הערות  . 1

פירוט סוגי עתודות הביטוח והשיטות לקביעתן מופיעים בביאור ניהול הסיכונים לדוחות הכספיים לדוחות 

 הכספיים.

 

 הטבלאות בנספחים להלן נערכו עפ"י הנחיות הממונה על שוק ההון, ומוצגות ברמת הכיסויים הביטוחיים

הנמכרים בפוליסה. הרכב הנתונים בהם אינו בהכרח תואם להרכב הנתונים המופיע בדוחות הכספיים 

 ובביאורים של החברה, הואיל והרכב זה מוצג ברמת הכיסוי היסודי בפוליסה.

 

 שינוי בהתפלגות אין אם גם האקטוארי. לכן, החישוב בתהליך מובנת סטטיסטית וודאות-אי ישנה

 שנלקחו אף על האקטוארית וזאת מההערכה שונה להיות עשויה התביעות של סופיתה העלות התביעות,

 .עצמו החישוב של והשונות התנודתיות בחשבון

 

בעתיד יתכנו התפתחויות ושינויים בכל הקשור לשוק הביטוח בישראל, עקב שינויי רגולציה, החלטות בתי 

בתיים, שלא ניתנים לחיזוי ועשויים להשפיע על משפט, התפתחויות טכנולוגיות ושינויים חברתיים ו/או סבי

 ההערכה האקטוארית של ההפרשות. 

 

 

 Iעסקאות ביטוח משנה מיוחדות להקלה בהון במשטר על ההון בסולבנסי 

( להקלה "עסקת סכום בסיכון"" , DACלחברה היו שתי עסקאות ביטוח משנה )"עסקת ה  2018בשנת 

, IIלמישטר ההון סולבנסי  2019, לאור המעבר הצפוי בשנת  Iבדרישות ההון במישטר ההון סולבנסי 

 . 01.01.2019 -החברה מימשה את תחנת היציאה הראשונה בהסכם ב

 

 להלן פירוט העסקאות:

 DACעסקת ה 

לביטוח חיים. ביטוח המשנה  Quota Shareיחסי מסוג  ביטוח משנה בהסכםהחברה התקשרה  2018במרס 

)לרבות משכנתאות(, כיסוי נכות  משנה בדירוג גבוה בגין כיסויי ריסק מוותעם מבטח  90% בשיעורהינו 

 הריסקעל יתר כיסויי  85%בנוסף כיסוי בשיעור ו בגין כלל מבוטחי החברה, מוחלטת ומוות מתאונה

בדצמבר,  31חיסכון, אובדן כושר וסיעוד וזאת ביחס לכל הפוליסות שנחתמו עד ליום  יהשונים למעט כיסוי

 )להלן: "תיק הביטוח"(. קולקטיביות עסקאות למעט, 2017

 15%-מסיכון המוות והנכות בשייר בגין מבוטחיה, ו 10%-בעקבות חתימת ההסכם, החברה חשופה רק ל

בגין יתר כיסויי הריסק השונים למעט כיסויי חיסכון, אובדן כושר וסיעוד ועסקאות קולקטיביות להן 

 החברה חשופה למלוא הסיכון. 

ליון ש''ח המייצג את החלק של מבטח המשנה ביתרת הוצאות הרכישה ימ 120סך של יבלה ק החברה

"חלק מבטח המשנה בהוצאות רכישה -כ החברהבספרי  נרשםהנדחות ברוטו, בגין תיק הביטוח. סכום זה 
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הפיקוח על שירותים  על פי תקנות החברהובהתאם, ההון הנדרש של  ,"(משנה DAC"  -נדחות" )להלן

קטן בסכום  2001-ים )ביטוח( )דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו(, תשס"אפיננסי

במועד  מעל להון הנדרש 21.7% לכ 6.4% -גדל מלפי משטר ההון הקיים  החברהזהה, ועודף ההון של 

 תיק בתוצאות המשנה מבטח לחלק בהתאם תקופה מדימתעדכנת  משנה DAC. יתרת תחילת העיסקה

 מלש"ח. 59 -, בגין הביטוחים המפורטים לעיל, עומדת על כ 31.12.2018 -נכון ל DAC -יתרת ה .הביטוח

 , לחברה Solvency IIלעסקה זו השלכה מהותית על דרישות ההון תחת משטר לא היתה , החברהלהערכת 

ברה מימשה את הח .2019ינואר  1ביום  תהשהראשונה בהן הי ,מספר "תחנות יציאה"היו שמורות בהסכם 

. עלות ביטול החוזה אינה מהותית IIתחנת היציאה האמורה לאור המעבר הצפוי למישטר ההון סולבנסי 

 לחברה.

 

 ביטוח משנה על הסכום בסיכון בשייר עצמי תעסק

מהסכום  90%עם מבטח משנה בדבר העברת  2018שנת להסכם בתוקף קיים חברה בנוסף לאמור לעיל ל

בגין מכירות בשייר בגין כלל מבוטחיה, למעט עסקאות קולקטיביות,  הנכותבסיכון של כיסויי המוות ו

 כנגד תשלום פרמיית משנה. כמו כן, זכאית החברה לעמלת השתתפות ברווחים.חדשות בלבד, 

וות בשייר בגין מבוטחיה, למעט מסיכון המ 10% -בעקבות חתימת ההסכם, החברה חשופה רק ל

להם החברה חשופה למלוא הסיכון. העלות השנתית של החוזה בגין מכירות חדשות בלבד קולקטיבים, 

 ונכויותמהסכום בסיכון של מוות  90%העברת  בעבורהחברה לא חידשה את החוזה  , לפירוט אינה מהותית

 . IIן בגין מכירות חדשות בלבד לאור המעבר הצפוי למישטר ההון סולבנסי איילו בשייר בגין מבוטחי

 .ג.18ראה ביאור 

 

 תיק פסגות

 עסקה לרכישת עסקי ביטוח החיים של פסגות 

, לאור רכישת פעילותה של 2018בפברואר  27ביום הושלמה עסקה בה התקשרה החברה  2018ביולי  1ביום 

ל פסגות ביטוח בהסכמי ביטוח המשנה שהיו בפסגות ביטוח. שיעור פסגות ביטוח, החברה נכנסה בנעליה ש

 , ברובו מחוזים יחסיים בתיק הריסקים. 60% -ביטוח המשנה בתיק פסגות הנו כ

יסוי זה נרכש עבור החשיפה של החברה כ ביטוח משנה נפרד מסוג עודף הפסדים.בביטוח של פסגות קיים 

₪. מיליון  1מיליון ש"ח מעל לנזק של  21הנו ביטוחי הכיסוי ההיקף הביטוח של פסגות. תיק בבשייר 

 לחברה יש אפשרות למספר כינונים עד לסכום המקסימלי.
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 מהותיים והתאמות שינויים .2

כתוצאה מהרעה בהתפתחות התביעות מסוג אכע ונכות בביטוח קבוצתי גדול, הגדילה החברה את העתודה 

 בשייר. ₪ מיליון  1.2-כברוטו וב₪ מיליון  6.7-בכ IBNR-של

ניתן לראות שהשנה חל שיפור השנה בהתפתחות   – עבודה כושר ואובדן מוות ריסק עסקי תוצאות

השנה נרשמה  במהלךות מאחר והתביעות, יחד עם זאת עדיין התוצאות העסקיות השנה עדיין לא טוב

. עיקר ההרעה נובעת מגידול בכמות התביעות והן מגידול בכיסויים אלו התפתחות שלילית בתביעות

 . שרכשו המבוטחיםבסכומי התביעות בעקבות גובה הכיסוי 

₪ מיליון  5.8-בכ IBNR-כתוצאה מהרעה בהתפתחות תביעות אכ"ע פרט, הגדילה החברה את העתודה ל

 בשייר. ₪ מיליון  5.0-ברוטו ובכ

 פוליסות וההוצאות דומות לתקופה אשתקד. לא היה שינוי מהותי בהוצאות בגין ביטול 

 

 התקופה של מגמות סמך על מסוימים קבוצתיים ביטוחים עבור בחסר לפרמיה העתודה את חישבה החברה

 . בפוליסה ובתנאי העסקה ובתנאי ביטוחי המשנה בשינויים בהתחשב או/ו האחרונה

 

   תיקוף מחקר שיעורי מימוש אופציות הגמלה: 
 

, הגמלאות של המהוון השווי לבין אלו בפוליסות שנצברו החיסכון ערכי בין הפערים בגין ההפרשות

 השנים לאורך. הגמלה אופציית את לממש שיבחרו המבוטחים שיעור הערכת בסיס על , בין היתר,מחושבות

החברה  2017בשנת . גמלה של בדרך זכויותיו את לממש המבקש המבוטחים בשיעור עקבית עליה נרשמת

( וכתוצאה מכך, הגדילה את ההפרשות Take Up Ratesמחקר לעניין בחינת שיעורי לקיחת גמלא )ערכה 

השנה החברה ביצעה מחקר על מנת לתקף את שיעור המימוש ₪, מיליון  5 -בסך של כ 2017בשנת 

שהתקבלו במחקר הקודם, תוצאות המחקר הראו כי אין צורך בשינוי ההנחות, לפירוט ראה ביאור   

 (ה'.1ה')35

 

 שיעורי הריבית :

בעקבות הפעלת המודל הצ'יליאני, מבוטחים שהגיעו לגיל פנסיה יועברו לקרן ברירת מחדל לפנסיונרים, 

שמושקעת באפיקים סולידיים יותר. בחישוב התחייבויותיה החברה התחשבה, בין היתר, בתוכנית העבודה 

אלה. דיווח על כך נשלח לפיקוח, בעקבות  בנוגע לתמהיל עתידי של ההשקעות העומדות כנגד התחייבויות

 פנייתו לחברות הביטוח בנושא.

 

עקום הריבית על שינוי בצפי ההכנסות העתידיות מהמרווח הפיננסי העתודה המשלימה לגמלאות  השפעת

. פקטור זה מוגבל עד לשיעור ההכנסות העתידיות Kנצברת באופן הדרגתי על ידי שימוש בפקטור היוון 

ת הביטוח. לגבי ופיננסי הנובעים מהשקעות המוחזקות כנגד עתודהמרווח הי ניהול או מהצפויות מדמ

פוליסות ביטוח משתתפות ברווחים המרווח מתבסס על ריבית חסרת סיכון ולכן כאשר העקום יורד אזי 

המקסימלי נדרשת השלמה מהירה יותר של העתודה  K -הנוכחי שווה ל K -קטן. אם ה K -המרווח קטן וה

 (ה' 1)'ה35, לפירוט ראה ביאור שלימה לגמלאותהמ
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 (: Liability Adequacy Test -LAT) העתודות  נאותות בדיקת

 העתודה לרכיבי המתייחסים האקטוארים הכללים כל ליישום בנוסף מבוצעת הנאותות בדיקת

 בהפרדה מבוצעת זו בדיקה .ההתחייבויות כל סך בגין הולם כיסוי שמירת לבחון מנת על ,השונים

 .הפיקוח מהנחיות כמתבקש המוצרים לסוגי

 הביטוח תיקי לבין התשואה תלויי הביטוח תיקי בין הינה כיום המבוצעת המרכזית ההפרדה

 המרכיבים גם בחשבון נלקחים הביטוח עתודות נאותות בבחינת כי יצוין .תשואה המבטיחים

הקיימות, לפירוט ראה ביאור  בפוליסות נוספות פרמיות גביית בגין שתיווצרנה ההתחייבויות של העתידיים

 (ה'.1)'ה35ניהול סיכונים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________               דניאל ישראלי          A .A.IL.F סמנכ"ל ואקטואר ראשי         9.20103.52

 חתימה                              שם                                                    תפקיד                                           תאריך         
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  א'12טופס  - נספח א'
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ח: טו בי ן  לו י אי לבר  בית  ן 12רח' אבא הלל סי ג ד.  52008, רמת   10957ת.

 

4 / 1 

 

 

 האקטואר בביטוח בריאות צהרתה

 רזהות האקטוא -'א פרק

חיים נתבקשתי על ידי איילון חברה לביטוח בע"מ להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בענפי ביטוח 

, 2018בדצמבר  31עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן ההפרשות( איילון חברה לביטוח בע"מ ליום  בריאותו

 כפי שמפורט להלן. 

חיים קטואר ראשי, ואקטואר ממונה בביטוח הנני שכיר של איילון חברה לביטוח בע"מ בתפקיד סמנכ"ל, א

. למיטב ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל 2018מנובמבר  בריאותו

 עניין במבטח, ולא עם חברה הקשורה למבטח או גורם אחר המספק שירותים למבטח. 

 

 האקטוארית הדעת חוות היקף –' ב פרק

 האקטוארית הדעת חוות היקף פסקת נוסח .1

 לקבלת בקשותיי. המבטח ידי על לי הומצאו אשר נתונים על הסתמכתי, המבטח של ההפרשות חישוב לצורך .א

בחנתי את סבירות  .הכספיים הדוחות לצורכי ההפרשות הערכת לצורך מספקת בצורה נענו ונתונים מידע

 השנים ולנתוני הדוח מתייחס אליה השנה לנתוניוהלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים 

 הקודמות.

 מידת את בחנתי. אחרים מהימנים ממקורות שהתקבלו נתונים על גם בהערכתי הסתמכתי הצורך במידת .ב

 .שלהם והרלוונטיות הנתונים התאמת

 על נקבעו להלןהמפורטות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות  האקטואריות ההנחות .ג

 .להלן' ג לפרק 1 בסעיף המפורטים ולכללים להנחיות, להוראות בכפוף וזאת, המקצועי שיפוטי מיטב לפי, ידי

 ביטוח הסדרי בדבר מידע המבטח של משנה ביטוח על המוסמכים מהגורמים ביקשתי השייר חישוב לצורך .ד

 סמך על בחנתי. המשנה מבטחי של התשלום במדיניות ובעיות התביעות גביית יכולת, המבטח של המשנה

 .ההפרשות על המשנה ביטוח הסדרי של וההשפעות ההשלכות את לי שנמסר המידע

 דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:  בחוות .ה

 .לחברה עסקים נכנסים אין .1

 לעניין "מדידת ההתחייבויות". 5של שער  2לחלק  1בסימן ג' בפרק  כהגדרתםזה, "עסקים נכנסים"  לעניין

 .משותפים ביטוחים לחברה אין .2
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 ₪(נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית )באלפי  . 2

לעניין "מדידת התחייבויות",  5של שער  2לחלק  1, כמפורט בסימן ג' בפרק כתיהערלהלן פירוט ההפרשות ש .א

בנפרד, וסכומים המדווחים בעסקי ביטוח חיים  באלפי ש"ח עבור סכומים המדווחים בעסקי ביטוח כללי

 : בנפרד ובחלוקה לפי פוליסות פרט ופוליסות קבוצתיות

 וההוצאות)תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן, בין אם אושרו ובין אם לאו(  תלויות לתביעות הפרשה .1

 -( דיווח קיבל טרם המבטח שעליהן לתביעות הפרשה)כולל הישירות הנובעות מהן 

                                Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated 

Loss Adjustment Expenses  

 מדווח בעסקי ביטוח כללי מדווח בעסקי ביטוח חיים   

 "כסה קולקטיבי פרט "כסה קולקטיבי פרט  
 רזרבה
 358,654 332,333 26,321 104,034 65,765 38,269 ברוטו
 רזרבה

 42,453 39,291 3,162 79,502 50,545 28,957 שייר

 בריאות. ביטוח ממונה אקטואר ידי על נקבעו ארוך לזמן אישיות תאונות עסקי עתודות    

 כללי ביטוח ממונה אקטואר ידי על נקבעו קצר לזמן אישיות תאונות עסקי עתודות. 

 

  – התביעות ליישוב עקיפות להוצאות הפרשה .2

Reserve for Unpaid Unallocated Loss Adjustment Expenses  

 מדווח בעסקי ביטוח כללי מדווח בעסקי ביטוח חיים   

 "כסה קולקטיבי פרט "כסה קולקטיבי פרט  
 רזרבה
 9,034 8,369 665 2,243 1,418 825 ברוטו
 רזרבה

 9,034 8,369 665 2,243 1,418 825 שייר
 

 – (Contract Reserve) הביטוח חוזה מתנאי הנובעת הפרשה .3

 מדווח בעסקי ביטוח כללי מדווח בעסקי ביטוח חיים   

 "כסה קולקטיבי פרט "כסה קולקטיבי פרט  
 רזרבה
 0 0 0 30,373 8,796 21,577 ברוטו
 רזרבה

 0 0 0 30,373 8,796 21,577 שייר
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 – ברווחים השתתפות בגין הפרשה .4

 בעסקי ביטוח כללימדווח  מדווח בעסקי ביטוח חיים   

 "כסה קולקטיבי פרט "כסה קולקטיבי פרט  
 רזרבה
 0 0 0 967 967 0 ברוטו
 רזרבה

 0 0 0 967 967 0 שייר
 

 המדווחים וסכומים כללי בעסקי ביטוח המדווחים סכומים עבור ההפרשות על פירוט השפעת השינויים להלן .ב

 ברמת השייר: והן הברוטו ברמת הן₪, בנפרד, באלפי  חיים ביטוח בעסקי

 ההתאמה של סכום – האחרון השנתי הכספי הדוח תקופת תום לאחר לתוקף שנכנסו פוליסות עבור .1

 0 של הפרשה –ההפרשה  בסיס הנחות לבין הפרמיה בסיס הנחות בין מההבדלים נובע אשר ההפרשות,

 . ₪ מיליוני

 ההפרשות, אשר של ההתאמה סכום - האחרון השנתי הכספי הדוח לפני לתוקף שנכנסו פוליסות עבור .2

 של הפרשה –אחרים  ומתיקונים להיגבות הצפויה הפרמיה ברמת או בשיטות ,בהנחות משינויים נובע

 . ₪ מיליוני 2.0

 

 הדעת חוות –' ג פרק

 :אישיות תאונותו קשות מחלות, רפואיות הוצאות –ענפי ביטוח בריאות הבאים  בתת כי ומאשר מצהיר אני

 והכול, להלן המפורטים ולכללים להנחיות, להוראות בהתאם' ב בפרק המפורטות המבטח הפרשות את הערכתי . 1

 :הכספי הדוח ביום כתוקפם

 ;1981 –"א התשמ, שירותים פיננסיים )ביטוח(חוק הפיקוח על  הוראות .א

 ;הממונה על שוק ההון והנחיות הוראות .ב

 .מקובלים אקטואריים כללים .ג

 

שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי ניתן  לאחר . 2

 להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

 

 להנחיות, להוראותוהשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם  ההנחות . 3

 .לעיל המפורטים ולכללים

 

הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין  עתודהבפרק ב', מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי המפורטות  ההפרשות . 4

ביום הדוח  כתוקפם, לעיל שפורטוהנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים לתתי ענפי ביטוח הבריאות  חבותו

 הכספי. 
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 והבהרות הערות –' ד פרק

 הערות .1

 כאשר גם. מותנים עתידיים באירועים תלויים והם מאחר וודאיים לא הינם מטבעם אקטואריים אומדנים .א

 שהסכום הרי, סביר הינו הנקוב העתודה שסכום כך על מצביעות מתאימות אקטואריות והנחות טכניקות

 .הנקוב העתודה מסכום משמעותי באופן שונה להיות עשוי ההתחייבויות את למלא שיידרש הממשי

וודאות בתחזית עלות התביעות המושפעת ממספר פרמטרים שלא ניתנים -בביטוח בריאות קיימת אי .ב

לחיזוי מראש, וביניהם: שינוי בתמותה, בתחלואה, בשיעור הביטולים, שינויים בהיקף סל הבריאות, 

 באינפלציה הרפואית, במדיניות האוצר, ובגורמים חברתיים וסביבתיים. 

 טוח והשיטות לקביעתן מופיעים בביאור ניהול הסיכונים לדוחות הכספיים.פירוט סוגי עתודות הבי .ג

 לביסוס מתאים אינו והניסיון מאחר זאת"ל, לחו נסיעות, שיניים, זרים עובדים: הענפים את הערכתי לא .ד

 .אקטוארית הערכה

 

 מהותיים והתאמות שינויים .2

קבלה עסקים חדשים אשר צפויים לשקף תוצאות חיתומיות ה טיוב של העסקים הקיימים והחברה ביצע

החברה במהלך השנה הגידול בתיק אם כי בעקבות  IBNRטובות. בנוסף לא היו שינויים מהותיים הפרשות ל 

 .בריאות ובמחלות קשותבבהתאם  IBNRהגדילה את ה 

 

 התקופה של מגמות סמך על מסוימים קבוצתיים ביטוחים עבור בחסר לפרמיה העתודה את חישבה החברה

בפוליסה ובתנאי העסקה כפי שהתקבלו  בשינוייםבחוזה ביטוח המשנה ככל שקיים,  בהתחשב או/ו האחרונה

₪. מיליון  2 -כסך העתודה לפרמיה בחסר עבור הביטוחים הקבוצתיים בבריאות הועמדה על . מהאגף העסקי

 או לטיוב הביטוחים הקבוצתיים. שיפור בניסיון התביעות בשילוב פעולות של האגף העסקי הבי

 

הסתיים ביטוח הסיעוד במסגרת  31.12.2017 -בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בתאריך ה

הקבוצתית ולא ניתן לחדשו במתכונתו הנוכחית, החברה עדכנה את העתודה להמשכיות בגין כל  קולקטיב בעל 

החברה  2018במהלך  בשייר.₪ מיליון  5.0-ברוטו ובכ₪ מיליון  5.0-כיסוי סיעודי והנה מוערכת בתוספת של כ

בנוסף נרשמה עתודה כנגד  ₪.מיליון  1.6עתודה עומדת על כ בפועל אל מול הצפוי, ה בחנה את התוצאות

 ברמה השנתית אין שינוי מהותי. הנובעת מפוליסות המשכיות.₪ מיליון  1.9תביעות סיעוד בגובה של כ 

 
                     ____________                דניאל ישראלי             A .A.IL.F סמנכ"ל ואקטואר ראשי          9.03.20152           

                       חתימה                שם                                    תפקיד                                   תאריך                    
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 הצהרת האקטואר בביטוח כללי

 פרק א: זהות האקטואר

נתבקשתי על ידי איילון חברה לביטוח בע"מ להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בענפי ביטוח 

בדצמבר  31איילון חברה לביטוח בע"מ ליום  כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח )להלן ההפרשות(

 , כפי שמפורט להלן. 2018

הנני שכיר של איילון חברה לביטוח בע"מ בתפקיד סמנכ"ל, אקטואר ראשי, ואקטואר ממונה בביטוח כללי 

. למיטב ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין 2016מיולי 

 ם חברה הקשורה למבטח או גורם אחר המספק שירותים למבטח. במבטח, ולא ע

 

 היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

 נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית .1

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. בקשותיי  .א

בחנתי את  ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים.לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת 

סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח 

 ולנתוני השנים הקודמות. 

במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים. בחנתי את מידת  .ב

 וונטיות שלהם.התאמת הנתונים והרל

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות בענפים המפורטים  .ג

להלן נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים  2בסעיף 

 לפרק ג' להלן. 1המפורטים בסעיף 

על ביטוח משנה של המבטח, מידע בדבר הסדרי  לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים .ד

ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי המשנה. בחנתי 

 על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.

 בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:  .ה

שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי )"הפול"( נעשתה תוך התבססות על חישוב שנעשה על ידי ההפרשה  (1

לעניין "מדידת  5של שער  2לחלק  1בסימן ג' בפרק  הפול. אין לחברה עסקים נכנסים כהגדרתם

 .התחייבויות" 

יסיון ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל, חושבה על ידי לפי הנ (2

 של חלקינו בעסקים אלה. 

עבור הסיכון הרנדומלי בלבד. ההשפעה  הענפים בין מתאם ביישום הנוהג המיטבי נלקח בחשבון העדר (3

  . ₪מיליוני  2.6-של העדר המתאם באותם הענפים בהם יושם הנוהג המיטבי הינה כ
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  נתונים המצורפים להיקף חוות הדעת האקטוארית  .1

 

 : ותהער

כוללות את אינן , בברוטו ₪אלפי  3,777,742על ידי בסך  הוערכו אשר 17 בביאור האקטואריות ההפרשות

.  ₪ אלפי 358,654בהצהרת הבריאות בסך  הלתביעות תלויות בגין ענף תאונות אישיות כפי שמופיע הההפרש

בגין ענף תאונות  ₪אלפי  42,453ת הפרשה של וכוללאינן , ₪אלפי  2,024,326ההפרשות האקטואריות בשייר הינן 

בהם לא נדרש להצהיר לגבי ההפרשה לפרמיה בחסר הסכומים  במקומות ה בהצהרת הבריאות.אישיות הכלול

 כלולים בתביעות התלויות. 

 2018בדצמבר  31ליום  
 ש"חבאלפי  
 שייר ברוטו 

   תביעות תלויות

   ענפים שאינם מקובצים

 507,142 1,709,728 רכב חובה

 165,486 165,386 רכב רכוש

 4,759 16,540 מקיף דירות

 8,966 51,529 אובדן רכוש

 240,237 270,225 חבות מעבידים

 634,751 911,860 צד שלישי

 327,054 511,156 אחריות מקצועית

 30,866 36,253 אחריות תוצרת

   

 1,919,261 3,672,677 ענפים שאינם מקובציםסה"כ 

   

 1,919,261 3,672,677 סה"כ ענפים שאינם מקובצים ומקובצים

   

 105,065 105,065 הוצאות עקיפות

   

הפער בין העתודה לסיכונים שטרם חלפו לבין 

   *הפרמיה שטרם הורווחה

 אין לא נדרש להצהיר רכב חובה

 אין לא נדרש להצהיר רכב רכוש

 אין לא נדרש להצהיר דירות מקיף

   

סה"כ התחייבויות ביטוחיות בגין חוזי ביטוח 

הכלולים במגזר ביטוח כללי המחושבות לפי 

 2,024,326 3,777,742 הערכה אקטוארית
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 חוות הדעת –פרק ג' 

אני מצהיר ומאשר כי בענפי ביטוח אובדן רכוש, מקיף דירות, רכב רכוש, רכב חובה, חבות מעבידים, צד שלישי, 

 אחריות מקצועית ואחריות המוצר:

את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים להלן,  הערכתי . 1

 והכל כתוקפם ביום הדוח הכספי:

  1981 –הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א; 

  הממונה על שוק ההוןהוראות והנחיות; 

 בנושא חישוב עתודות בביטוח כללי; מונהעמדת המ 

 לים.כללים אקטואריים מקוב 

אחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים, וכי ל . 2

 .ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי

להוראות ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם  . 3

 להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.

המפורטות בפרק ב', בגין הענפים שאינם מקובצים )אובדן רכוש, מקיף דירות, עות תלויות לתביההפרשות  . 4

רכב רכוש, רכב חובה, חבות מעבידים, צד שלישי, אחריות מקצועית ואחריות המוצר( מהוות לפי מיטב 

המוגדרות לעיל, בכל  ,הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות עתודהידיעתי והערכתי 

 ענף שפורט בנפרד, כתוקפם ביום הדו"ח הכספי.

הולמת לכיסוי  עתודהמהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי  ,המפורט בפרק ב'לתביעות תלויות סך ההפרשות  . 5

שאינם מקובצים בכללותם, כתוקפם והתחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים המקובצים 

 ביום הדו"ח הכספי. 

הולמת לכיסוי  עתודהמהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי  ,המפורטת בפרק ב'להוצאות עקיפות ההפרשה  . 6

 התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות, כתוקפם ביום הדוח הכספי.

המפורטת בפרק ב', מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי לפרמיה בחסר ההפרשה  . 7

התחייבויות המבטח בגין הפער בין הסיכונים שטרם חלפו והפרמיה שטרם הורווחה ברמת השייר )ככל 

 שקיים( בענפים שפורטו, כתוקפם ביום הדוח הכספי. 
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 הערות והבהרות –פרק ד' 

מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים מותנים. גם כאשר אומדנים אקטואריים  .1

טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום העתודה הנקוב הינו סביר, הרי שהסכום 

הממשי שיידרש למלא את ההתחייבויות עשוי להיות שונה באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב. במרץ 

ה אגודת האקטוארים בישראל תקן בנוגע להערכה אקטוארית לתביעות התלויות. תקן זה פרסמ 2011

מבוסס בעיקרו על תקן של האקדמיה לאקטוארים בארה"ב בנושא ביטוח כללי, הכולל עקרונות וכללי 

התלויות, לרבות התייחסות לאיכות הנתונים, היוון, תיעוד, גילוי והצהרת  מקצוע בנוגע להערכת התביעות

פרסמה אגודת האקטוארים בישראל תקן נוסף בנושא שיעור  2014במרץ אקטואר לגבי העתודות שחישב. ה

ריבית ההיוון בהערכת התביעות התלויות. ההערכות האקטואריות מבוססות על העקרונות וכללי המקצוע 

 הללו.

 

בעתיד ייתכנו שינויים שונים, בסיכונים, בגורמים חברתיים וסביבתיים, בפסיקות ובתקדימים בבתי משפט  .2

ושינויים כלכליים אשר לא ניתן לחזות אותם מראש, ואינם בשליטתו של המבטח. כל אלו עשויים להשפיע 

 על ההערכה האקטוארית ועל העלות הסופית של התביעות. 

 

מה עמדת הממונה, לעניין נוהג מיטבי לאקטוארים בבואם לחשב עתודות ביטוח פורס 2015בחודש ינואר  .3

בביטוח כללי לצורך הדוחות הכספיים כך שישקפו באופן נאות והולם את ההתחייבויות הביטוחיות. עמדת 

, באה כצעד משלים לביטול 2015בדצמבר  31-הממונה שנכנסה לתוקף החל מהדוחות הכספיים ליום ה

רכב חובה וחבויות, וכוללת בין היתר התייחסות לעקרונות העומדים בבסיס הערכת העתודות  הצבירה בענפי

 כגון : מקצועיות, עקביות וזהירות. 

משמעה כי, לגבי עתודה שחושבה על ידי אקטואר, "עתודה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח"  –זהירות 

ההתחייבות הביטוחית שנקבעה בשייר תספיק לכיסוי "( כי fairly likelyפרושה כי קיים סיכוי סביר למדי )"

התחייבויות המבטח. לגבי תביעות תלויות בענפי חובה וחבויות הבחינה של "סיכוי סביר למדי" תכוון 

לפחות. בחישוב העתודות יש להתייחס לסיכון רנדומלי ולסיכון הסיסטמי. ריבית  75%לאומדן הסתברות של 

ת היא על פי עקום ריביות חסרות סיכון המותאם לאופיין הבלתי נזיל של ההיוון המתאימה לבחינת הזהירו

ההתחייבויות. בנוסף בבחינה זו יש להתחשב באופן שערוך הנכסים בדוחות הכספיים העומדים כנגד 

ההתחייבויות )הפער בין השווי ההוגן לערך בספרים(. יחד עם זאת, במידה וישנן מגבלות סטטיסטיות ליישום 

 דרש האקטואר להפעיל שיקול דעת, ולהשתמש בשיטות אקטואריות מקובלות. הנוהג, ני

הערכת הסיכון הרנדומלי נבחנה תוך שימוש במודלים סטוכסטיים מקובלים, בעוד שלגבי הסיכון הסיסטמי, 

 בהעדרם של מודלים סטטיסטיים מתאימים, החישוב התבסס על מידה רבה של שיקול דעת של האקטואר.

ה תמשיך לבחון דרכים לשיפור ההערכות של רכיבי המודל, בהתייחס, בין השאר, לפרקטיקות יצוין כי החבר

 שיתגבשו בשוק ולידע והניסיון שיצברו בשנים הקרובות.

 שם הנוהג המיטבי הלכה למעשה.וומקיף דירות י בענפים צד שלישי, רכב רכוש, אובדן רכוש,

 

מקצועית ואחריות המוצר הוונה בשיעור שנתי ריאלי של העתודה בענפי רכב חובה, חבות מעבידים, אחריות  .4

מדי רבעון על ידי  בחנתריבית היוון קבועה להיוון התחייבויות בביטוח כללי נאשתקד.  1.7%, לעומת 1.45%
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 .בהתאם למתודולוגיה שאושרה ע"י הדירקטוריוןעל ידו  ר מתוקףשאמנהל הסיכונים בהתאם למודל 

  .(ב()6()2')ה35לפרטים נוספים ראה באור 

אובדן רכוש ומקיף דירות, הוונה  ,בענפים בהם נקבעה העתודה בהתאם לנוהג המיטבי, ענפי צד ג', רכב רכוש

 הנכסים שיערוך באופן ובהתחשב נזילות-ית איפרמי  50%בתוספת חסרת סיכון העתודה לפי וקטור ריבית 

 ירידהבעקום ריבית חסרת הסיכון מה שהביא ל עליה. בשנת הדוח נצפתה אלו התחייבויות כנגד העומדים

)לפרטים נוספים ראה בהתחייבויות בענפים המפורטים לעיל. לפירוט ההשפעה ראה באור ניהול סיכונים 

 .((א()6()2')ה35באור 

 

לא הערכתי את הענפים: בנקים למשכנתאות, מטענים בהובלה, כלי טיס וכלי שיט, ערבויות, ביטוח הנדסי,  .5

 י וסיכונים אחרים, זאת מאחר והניסיון אינו מתאים לביסוס הערכה אקטוארית.  ביטוח חקלא

 

לא נעשו שינויים מהותיים בשיטות האקטואריות בהשוואה להערכה אקטוארית השנתית הקודמת, לרבות  .6

עיקר ההרעה נובעת מגידול בעתודה עקב שיטת ריבית היוון. נרשמה התפתחות שלילית בעתודה ברכב חובה, 

קיימת  בתביעה הממוצעת.ומגמת העליה קצב התשלומים  בהאצת שמקורה התפתחות שלילית של תביעות

אי וודאות בנוגע לשיעור הגידול בתביעה הממוצעת לאור האצת התשלומים. אי הוודאות הנובעת מהמצוין 

בביטוח ם. פרמטרים נוספים ולבצע התאמות בפרמטרים קיימי לעיל, העלתה את הצורך לשלב במודל הקיים

בשנות החיתום בהן קיימים הסכמי ביטוח משנה  משנה חלה התפתחות לרעה במקביל להתפתחות בברוטו

סכום , LPTבמסגרת עסקת  מגבלה בכסוי מבטחי המשנה ברכב חובה יש לציין כי קיימת זהלעניין  .יחסי

לא חציה   1993-2013בשנים  ₪מיליון  30-הינו כ 2014-2015)שחוזר לשייר( בשנים  העולה על תקרת ההסכם

 .()ד((6()2')ה35ה'. )לפרטים נוספים ראה באור 17ראה באור  .₪האומדת על פחות מחצי מיליון  מהותית

 

חלה התפתחות לרעה של תביעות בברוטו לאור המשך התפתחות  בפלחי הקבלנים והרשויות ג'בענף צד 

על רקע העמקת המחקרים  עדכוני אומדנים לשיעור התביעות ביחס לפרמיה ותשנצפו אשתקד הכוללמגמות 

שמחושבת על בסיס פרמיה חזויה  כבידכמו כן, חל גידול בהערכה בגין חוזה מ .יסיון שהצטבר בתחוםוהנ

בפלח ביטוחי  יש לציין כי קיימת אי וודאות גבוהה.  LR-סופית בגין שנת חיתום נוכחית מוכפלת בשיעור ה

הואיל ואינו סטטיסטי, על כן קיימת תוספת של סטיית התקן. בנוסף, עודכן אומדן לגבי  ג'הקבלנים בצד 

 שיעור התביעות ביחס לפרמיה בפלח ביטוח הרשויות. זאת בעקבות תמחור פרטני ומעקב אחר פוליסות

העסקים שאינם קבלנים כמו כן, נצפתה הטבה בפלח . והמשך העמקת המחקרים בשיתוף האגף העסקי

במקביל נקבעה הערכת ביטוח משנה יחסי כך שתשקף את חלקם בעתודה בכלילת התנודתיות ורשויות. 

 הבאה לידי ביטוי באופן מסונכרן עם ההערכה בברוטו.

 

והתאמת  ההערכה בוצעה תוך התאמת פלחי הניתוח למבנה הסכמי ביטוח המשנהבענף אחריות מקצועית 

 חלה הטבה בגין שנים קודמות והרעה בגין שנה שוטפת. סגמנטים בהם פעילות החברה גדלה.
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)להלן:  1978-נכנס לתוקף תיקון לתקנות הביטוח הלאומי )היוון(, התשל"ח  2017באוקטובר  1ביום  .7

שהיה  3%ל משיעור ש 2%-"תקנות"( אשר הפחית את שיעור ריבית ההיוון הקבועה בתקנות ל-"תיקון" ו

מקובל עד אז. התיקון כלל מנגנון לקביעת שיעור זה ועדכונו כל ארבע שנים בהסתמך על תשואות ממוצעות 

 של אגרות חוב ממשלתיות.

עד למועד התיקון, ובהתאם לפסקי דין של בית המשפט העליון שקבעו ששיעור ריבית ההיוון בעת חישוב 

, היוונו בתי המשפט גם את סכום 3%ק לניזוק יהיה של ניכוי קצבאות הביטוח הלאומי מהפיצוי שנפס

הפיצויים שנפסקו בגין תביעות עיתיות שסולקו בסכום חד פעמי, באותו השיעור, וכך הושווה שיעור ריבית 

 ההיוון בנזיקין, לשיעור ריבית ההיוון לפי התקנות.

 

שיהיה על חברות הביטוח גובה הסכומים   החברה העריכה כי לתיקון האמור עלולה להיות השלכה על

לשלם לביטוח לאומי במסגרת תביעות שיבוב שמגיש המל"ל כנגד מבטחים בגין הקצבאות שזכאים להם 

נפגעי תאונות עבודה ובהתאמה יכול והדבר ישפיע גם על גובה הסכומים שיהיה על חברות הביטוח לשלם 

 לנפגעים בתביעות נכות ומוות אחרות.

 

שהתקיים בנושא זה בבית המשפט העליון הוקמה וועדה בין משרדית לבחינת , במסגרת דיון 2018בשנת 

פרסמה הוועדה  2019בחודש ינואר   "הוועדה"(. –ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין )להלן 

 )"דוח הוועדה"(. 2019בפברואר  3דוח להערות הציבור עד ליום 

 

התיקון או דוח הוועדה האמור, אם בכלל, על התחייבויות בשלב זה קיימת אי ודאות בקשר להשפעת 

ולפיכך   החברה שכן אין להן עדיין ביטוי של ממש בפסיקת בתי המשפט ולא בתשלומי התביעות הנוכחיים,

יתכן שהתפתחות התביעות בעתיד תהיה שונה משמעותית מהערכות החברה. על החברה יהיה לעקוב אחר 

 התחזיות בהתאם.ההתפתחויות בנושא ולעדכן את 

 

את  2016העריכה החברה החל משנת  בהתאם לכך ובהתבסס גם על חוות דעת יועציה המשפטיים,

ההשפעה של ירידת הריבית כאמור על התחייבויות החברה והגדילה את ההפרשות בהתאם בענף רכב חובה 

 ובענפי החבויות.  

-ל , ותרד 2019עד וכולל  2%קצבאות הינה ההנחה העומדת בבסיס ההערכה היא כי הריבית לצורך היוון 

כן בשנים הצעירות קיים ביטוח משנה יחסי בשיעור גבוה, לפיכך -, כמוכמו כן,  ואילך. 2020משנת  1%

לעומת  2018בשנת  החישוב שבבסיס בהנחות מהותיים שינויים היו ההשפעה בשייר נמוכה יותר ועוד.  לא

  אשתקד.

הניחה החברה הנחות לגבי קצב השפעת השינויים בריבית הלכה למעשה  רד" בחישוב ההתחייבות בגין "וינוג

מידת ההשפעה המובחנת על שנות חיתום ותיקות לעומת צעירות בהתאם לתזרים התשלומים   על התביעות,

שולמו התביעות ללא רכיב וינוגרד בעוד שההפרשה לקחה בחשבון שינויים בריבית  2018הצפוי בהן, במהלך 

 היתה התפתחות חיובית בעתודה בגין השנים הישנות.לאור זאת 
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-נכללו בספרי החברה ההפרשות הבאות: בענף רכב חובה הפרשות בסך של כ 2018בדצמבר  31כון ליום נ

מיליוני  32-מליון ש"ח בשייר לפני מס ובענפי החבויות הפרשות בסך של כ 54-מיליוני ש"ח בברוטו ו 140

 יר לפני מס. מליון ש"ח בשי 26-ש"ח ברוטו ו

 
 .((ג()6()2')ה35לפרטים נוספים ראה באור 

 

המכסה את הנזקים  75%הסכם ביטוח משנה יחסי בשיעור של  2018בענף מקיף דירות החל משנת חיתום  .8

 וללא נזקי מים 50%בכלילת נזקי מים זאת בהשוואה לאשתקד בה ההסכם הי בשיעור של 

 

הרווחה והבריאות של הכנסת סעיפים בחוק ההסדרים לפיהם , אישרה ועדת העבודה, 2018בתחילת שנת  .9

יעבירו חברות הביטוח למוסד לביטוח לאומי סכום שנתי אחיד עבור שיפוי הוצאות בגין פגיעות מבוטחים 

בתאונות דרכים. ההחלטה בגין סכום ההעברה ושיעורה תיקבע בהמשך במסגרת תקנות ולא במסגרת הצעת 

השיעור כאמור טרם נקבע. על החברה יהיה לעקוב אחר התפתחות בנושא  החוק. עד למועד מכתבנו זה,

 ולעדכן את ההפרשות במידת הצורך.
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