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  2019ביולי  15

 לכבוד

  הדירקטוריון של

  חברה לביטוח בע"מאיי אי ג'י ישראל 

  

  הנדון: בדיקה של יישום הוראות מסוימות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעניין כושר פירעון כלכלי 

   2018בדצמבר,  31של איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח ליום  Solvency IIסס מבו            

  

ואת ההון הכלכלי של איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח  "SCR") -בדקנו את ההון הנדרש לשמירה על כושר פירעון (להלן 
וי. הדירקטוריון וההנהלה (להלן "המידע"), המצורף בזה ומסומן בחותמת משרדנו לשם זיה 2018בדצמבר,  31בע"מ ליום 

"הממונה")  -בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן  אחראים להכנה ולהצגה של המידע הערוך

 מספר  הממונה  "ההוראות") כפי שנכללו בחוזר  - (להלן  Solvency II בעניין כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס
   באחריות  הינם  מידע שהיוו בסיס להכנת וההנחות   התחזיות החישובים,  .על תיקוניו 2017ביולי  1מתאריך  2017-1-19

 הדירקטוריון וההנהלה.

י ובהתאם להנחיות בדיקה של מידע כספי עתיד - ISAE 3400בדיקתנו נערכה בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי 
, המפרט הוראות לעניין ביקורת על דוח יחס 2017בדצמבר  3מיום  2017-1-20הממונה, כפי שנכללו בנספח ב' לחוזר ביטוח 

  . כושר פירעון כלכלי

בהתבסס על בדיקת הראיות התומכות בחישובים, בתחזיות ובהנחות, כפי שמוזכר להלן, אשר שימשו את הדירקטוריון 
ת, בכללותן, אינן וההנהלה של החברה בהכנת המידע, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהתחזיות וההנחו

מהוות בסיס סביר למידע בהתאם להוראות. כמו כן לדעתנו, המידע  לרבות אופן קביעת ההנחות והתחזיות הוכנו, מכל 
  הבחינות המהותיות בהתאם להוראות,  והוצגו, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות.

פי שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת. נוכח יודגש כי התחזיות וההנחות מבוססות, בעיקרן על ניסיון העבר, כ
הרפורמות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון והשינויים בסביבה הכלכלית, נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את התוצאות 
העתידיות. המידע מתבסס לעיתים על הנחות לגבי אירועים עתידיים ופעולות ההנהלה שלא בהכרח יתממשו או שיתממשו 

ן שונה מההנחות אשר שימשו בסיס למידע. כמו כן, התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מהמידע, באופ
  מאחר והתרחישים המשולבים של אירועים עשויים להתממש באופן שונה מהותית מההנחות במידע. 

דווח החברה בדבר ב מאזן כלכלידות מידע או –א'  2בסעיף מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 
חשיפות לתלויות ולחוסר הוודאות כתוצאה מהשינויים הרגולטוריים שלא ניתן להעריך את השפעתם על יחס כושר 

  הפירעון. 

  
  ,בכבוד רב

  סומך חייקין

  

  

 
    

 , חייקין השותפויות,סומך   שותפות רשומה עפ"י פקודת 
ב הישראלית  החברה   KPMG International- הנה 

ויץ.ק בשו רשום    ואופרטיב 
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 גילוידרישות ו רקע  .א

 2017-1-20ביטוח  חוזר ("הממונה") וחיסכון ביטוחן, ההו שוק על הממונה פרסמה 2017 בדצמבר 3 ביום
פירעון  כושר משטר בנושא ביטוח חברות של ובאתר האינטרנט התקופתי בדוח הנדרש הגילוי מבנה שעניינו
). 2019-1-8פרסם הממונה עדכון להוראות חוזר זה (חוזר ביטוח  2019ביוני  26ם ביו Solvency II. מבוסס כלכלי

  החוזר המעודכן הוסיף גילוי איכותי לדוח יחס כושר פירעון כלכלי. החוזר על עידכוניו יכונה להלן "חוזר הגילוי".

 כפי כלכלי וןפירע כושר תוצאות יחס ופרסום דיווח דחיית בדבר הנחיות פורסמו 2018באוגוסט  7 ביום
בדצמבר  31 נתוני בגין כלכלי פירעון כושר יחס דוח פרסום כי נקבע ההנחיות פי על י.הגילו בחוזר שפורסמו

 החל .2019בדצמבר  31 ליום עד יהיה הדיווח, 2019ביוני  30 נתוני ובגין, 2019ביולי  15 ליום עד יהיה, 2018
 הראשון לרבעון הדוחות פרסום במועד כושר פירעון יחס דוח יפורסם 2019בדצמבר  31ליום  השנתי מדוח

כמו כן החוזר כולל הוראות בקשר  .לרבעון השלישי הדוחות פרסום עם יפורסם שנתי החצי והדיווח העוקב
למבנה דוח יחס כושר פירעון כלכלי, אישורו על ידי האורגנים המתאימים בחברה, ביקורתו על ידי רואה החשבון 

  שות הגילוי לגביו.המבקר של החברה ודרי

ובחודש יולי  ISAE 3400בהתאם לחוזר, רואה החשבון המבקר של החברה ביצע ביקורת לראשונה בהתאם לתקן 
  התקבל אישור הממונה על ביקורת לראשונה. 2019

 פי על נערך זה דיווח. 2018בדצמבר  31ליום  שלה הכלכלי הפירעון כושר יחס דוח את בזה מפרסמת החברה
או " הסולבנסי חוזר"(להלן ) 2017-1-9ביטוח  (חוזר 2017ביוני  1מיום  בחוזר הממונה שקבע עקרונותוה הכללים

 דירקטיבת בהתבסס על הביטוח חברת של הכלכלי הפירעון כושר משטר ליישום בהוראות העוסק") ההנחיה"
  ת. האירופאי IIסולבנסי 

 של מהתממשותם הפסדים הנובעים ספיגתל שישמש עצמי הון של לקיומו הדרישה קיימת החוזר במסגרת
 לניהולם הסיכונים והסטנדרטים את הבוחן הפירעון כושר משטרה. חשופ החברה להם צפויים בלתי סיכונים

 שני נדבך. מבוסס סיכון פירעון כושר יחס שעניינו י,כמות ראשון נדבך: נדבכים שלושה על מתבסס ולמדידתם
 של סיכונים העצמי הערכה ולתהליך תאגידי ממשלם, סיכוני לניהול ,פנימיים בקרה לתהליכי הנוגע איכותי

  .ודיווח גילוי ק,שו משמעת לקידום הנוגע שלישי ונדבך (ORSA)פירעון  וכושר

 של שווים הערכת באמצעות הכלכלי המאזן של חישוב מתבצע ,הסולבנסי חוזר להוראות בהתאם כי יצוין
הנדרש  ההון חישוב י.הסולבנס לחוזר בנספח' א חלק להוראות וףבכפ ביטוח חברת של הנכסים וההתחייבויות

(SCR) תוך שנה 200-ל 1של  בהסתברות תרחישים תחת ,כאמור שחושבו הכלכלי המאזן פריטי מבוסס על 
 ההון חישוב סולבנסי. לחוזר  בנספח חלק ג' להוראת בכפוף השונים הסיכון גורמי המתאם של ברמת התחשבות

  .הסולבנסי לחוזר בנספח חלק ב' בכפוף להוראות עמתבצ המוכר העצמי

 2024 בדצמבר 31ביום  וסיומה ,2017ביוני  30 ביום שתחילתה בתקופה היתר, כי בין קובעות,  החוזר הוראות
 5% של הדרגתית בעליה בתקופת הפריסה פירעון לכושר נדרש להון ביחס ההוראות יחולו ("תקופת הפריסה"), 

הנדרש לכושר  מההון 60%- מ יפחת לא ,2017ביוני  30 ליום הפריסה בתקופת פירעון כושרל נדרש שהון כך בשנה
 31 נתוני על שיחושב ביטוח חברת של פירעון לכושר נדרש ") והוןSCRלחוזר (" הנספח הוראות לפי פירעון
  .SCR-יפחת מ לא ואילך, 2024 דצמבר
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  בדוח עתיד פני צופהמידע

, פירעון לכושר הנדרש וההוןהמוכר העצמיההוןלרבות, זהכלכליפירעוןכושריחס בדוח הכלוליםהנתונים
 םואינ ודאית אינה שהתממשותם עתידיים לאירועים ואומדנים הערכות, תחזיות על, השאר בין, מבוססים

 ח"התשכ ערך ניירות לחוקא 32 בסעיף כהגדרתו" עתיד פני צופה מידע" בהם לראות ויש, החברה של בשליטתה
 כתוצאה, זה כלכלי פירעון כושר יחס בדוח ביטוי לידי שבא מכפי שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. 1968
.  שנחזה מכפי שונה באופן ממשושית או יתממשו לא חלקם או כולם, אלה ואומדנים הערכות, שתחזיות מכך

 ושיעור הוצאות, ביטולים, החלמה, תחלואה, תמותה שיעורי זה בכלל( אקטואריות להנחות, היתר יןב ,בהתייחס
 . קטסטרופה בתרחישי ונזק עתידיות הכנסות, ההון בשוק תשואות, סיכון חסרת ריבית שיעורי), חיתומי רווח

  

וגיה, לכללים והעקרונות שנקבעו בחוזר הסולבנסי. ההנחות במודל הן האומדן המיטבי חושב בהתאם למתודול
ניסיון ), דהיינו, הנחות שהינן פרי השלכת הBest Estimate Assumptionsלפי "ההנחות הצפויות באופן המיטבי" (

  . בה פועלות חברות הביטוח וללא מקדמי שמרנותסביבה העתיד במסגרת קיים כלפי הה

ות שונ תוצאות בפועל צפויות להיותהלעיל, היות שמדובר בהערכות עתידיות לזמן ארוך, מטבע הדברים, כאמור 
 .האומדן המיטביחישוב מאלה שהוערכו בעת 

  סטיות מהפרמטרים הבאים יכולות להשפיע באופן מהותי על התוצאה:

 ריבית היוון, תשואות). -  גורמים כלכליים (לדוגמא .1
 בתמותה ותחלואה. שינויים - גורמים דמוגרפיים (לדוגמא .2
 חקיקה והסדרים תחיקתיים בנושאים רלוונטיים. .3
 התחייבויות תלויות. .4
 מיסוי. .5
 שינויים בסביבה העסקית. .6

 וצפוי טבעיותהן ערכות שבוצעו על בסיס "ההנחות הצפויות באופן המיטבי" ההטות מוסתוצאות עתידיות, ה
תהיינה  ,התוצאות בפועל מדי שנה כן צפוי כי בפרמטרים האמורים. על תרחש שינוי כלשהויאם לא שיתרחש ואף 

  בשל תנודות אקראיות רגילות. החזויות במודל האומדן המיטבי ולו רקשונות מאלו 

האומדן  הערכת על ומשפיעות שהשפיעו והבריאות ביטוחה בתחום רבות רפורמות חלו האחרונות בשנים
 העובדה לאור היתר בין וזאת בחקיקה פורמותהר של הצפויה להשפעה אשר ודאות אי קיימת. וחישובו המיטבי

 להיות עשוי בפועל מהרפורמות חלק של יישומן וכי בביצוען החל לא או הושלמו לא עדין הרפורמות מן חלק כי
 טעמי, התחרות תנאי ביניהם, ודאיים שאינם שונים במשתנים תלוי והוא, מראש נחזה בו מהאופן שונה

 בהשלכות מתחשב אינו הגלום ערך חישוב, לפיכך והמפיצים מתחרים מיםגור התנהגות, והעמיתים המבוטחים

  .אלו רפורמות של אפשריות עתידיות
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  הגדרות   .ב
  

ממוצע ההסתברויות המשוקלל (תוחלת) של תזרימי המזומנים, שנדרשים לפרוע את  :)BE" (אומדן מיטבי"
בית חסרת סיכון מותאמת. והכול, בהתחשב התחייבויות הביטוח במהלך כל תקופת קיומן, כשהם מהוונים ברי

  בכל תזרימי המזומנים החיוביים והשליליים.
ביטוח בריאות המתנהל בדומה לביטוח חיים, הכולל את  :)SLTביטוח בריאות דומה לביטוח חיים" (בריאות "

  בחלק א לנספח לעניין ביטוח בריאות.  3 בלוחהכיסויים המפורטים 

ביטוח בריאות המתנהל בדומה לביטוח כללי, הכולל את  : )NSLT(בריאות " כללי ביטוח בריאות דומה לביטוח"
  בחלק א לנספח. 2 בלוח 2-ו 1הכיסויים המפורטים בענפי פעילות 

 פי על המחושב, הפירעון כושר לשמירת ביטוח מחברת נדרש הון  ):BSCR" (פירעון לכושר בסיסי נדרש הון"
 הפסדים לספיגת התאמה, תפעולי סיכון בשל הנדרש בהון התחשבות ללא כלכלי פירעון כושר משטר הוראות

  .מנהלות חברות בשל נדרש והון נדחה מס בשל

הון נדרש מחברת ביטוח לשמירת כושר הפירעון, המחושב על פי הוראות פרק   :)SCRהון נדרש לכושר פירעון" ("
  בחלק ג' לנספח. 2

  רת ביטוח בהתאם להוראות חלק ב לנספח.של חב 2והון רובד  1סך הון רובד  :"הון עצמי"

  ) להלן: 2) להלן בניכוי הרכיבים המנויים בפסקה 1סך כל הרכיבים המנויים בפסקה  :בסיסי" 1"הון רובד 

 עודף נכסים על התחייבויות, כשהוא מוערך לפי הוראות חלק א לנספח, הכולל את הרכיבים הבאים: )1
 הון מניות רגילות מונפק ונפרע.  )א
 למה בעת הנפקת מניות.פרמיה ששו  )ב
 יתרת עודפים.  )ג
השינוי בעודף נכסים על התחייבויות הנובע מפערים בין אופן הערכת הנכסים וההתחייבויות לפי   )ד

של  5של שער  2בחלק  1הוראות חלק א' לבין אופן הערכת הנכסים וההתחייבויות לפי פרק 
 ).Reconciliation reserveהחוזר המאוחד (

 בסיסי 1רובד סכומים לניכוי מהון  )2
 נכסים בלתי מוכרים.  )א
 השקעה עצמית במניות רגילות.  )ב
  דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך הדוח.  )ג

 הפעילות מגזרי בין פיזור שיש ככל, במודל שונים סיכונים בין מתאם  ":הסיכון רכיבי בין הפיזור השפעת"

  .ללהכו הסיכון את מפחית והוא גדלה המתאם השפעת כך הסיכונים בין ופיזור בתיק

 2023 לשנת עד בהדרגתיות שתגדל מסוימים השקעות סוגי על מוקטנת הון דרישת ":מניות תרחיש התאמת"

  .המלא לשיעורה תגיע אלו השקעות בגין ההון כשדרישת

  היחס שבין ההון העצמי של חברת ביטוח להון נדרש לכושר פירעון.  :"יחס כושר פירעון"

  להוראות חלק א'. מאזן חברת ביטוח בהתאם :"מאזן כלכלי"

סכום נוסף על האומדן המיטבי המשקף את עלות ההון הכוללת שהיה מצופה  :(Risk Margin)" מרווח סיכון"
שחברת ביטוח אחרת או מבטח משנה ידרשו, לצורך קבלת התחייבויות הביטוח של חברת ביטוח, המחושב 

  בהתאם להוראות חלק א לנספח.

  בחלק ג לנספח. 4ימלי נדרש מחברת ביטוח המחושב על פי הוראות פרק הון מינ ):MCRי" (סף הון מינימל"

 נדרש הון 2024 עד 2016 בשנים ,כלכלי פירעון כושר משטר ליישום המעבר הוראות במסגרת "תקופת פריסה":

 לכושר נדרש בהון פירעון לכושר (SCR) מלאה עמידה ועד 2016 בשנת 60%- מ בהדרגה יעלה הביטוח חברת של
  .2024בשנת  )100%( פירעון

UFR :ומהציפיות הארוך בטווח הצפויה הריאלית מהריבית הנגזר האחרונה העתידית הריבית שיעור 
  .כלכלי פירעון כושר משטר להוראות בהתאם, המתואמת הריבית עקום מתכנס אליה, הארוך בטווח לאינפלציה



  כלכלי כושר פירעון יחסדוח 

 

7  
 

 

  החישוב יתמתודולוגי  .ג

 לכושר הנדרש וההון העצמי ההון של כלכלי בסיס על לחישוב חיותהנ קובעות כלכלי פירעון כושר משטר הוראות
, כלכלי שווי לפי מחושבים הכלכלי המאזן סעיפי, ככלל, כלכלי פירעון כושר משטר להוראות בהתאם. פירעון
 הצפויים העתידיים התזרימים מכלול של מיטבית הערכה בסיס על מחושבות הביטוחיות ההתחייבויות ובפרט

 הכוללת ההון עלות את המשקף, (Risk Margin) סיכון מרווח בתוספת, ושמרנות מרווחי ללא, ימיםהקי מהעסקים
, ביטוח חברת של הביטוח התחייבויות קבלת לצורך, ידרשו משנה מבטח או אחרת ביטוח שחברת מצופה שהיה

 .כלכלי פירעון כושר משטר בהוראות כהגדרתה, מיטבית הערכה בסיס על המחושבות

 חישוב. החברה של הכספיים הדוחות בסיס על נערך הוא, מוחשיים לא בנכסים הכרה אין ככלל, כלכליה במאזן
 קבועים אשר סיכון לרכיבי הכלכלי העצמי ההון של החשיפה הערכת על מבוסס פירעון לכושר הנדרש ההון

, כללי ביטוח סיכוני ,ותבריא ביטוח סיכוני ,חיים ביטוח סיכוני הינם אשר ,כלכלי פירעון כושר משטר בהוראות
 אליהם ספציפיים לסיכונים בהתייחס סיכון רכיבי תתי כוללים אלה סיכון רכיבי. נגדי צד וסיכוני שוק סיכוני
 תרחיש בסיס על מתבצעת סיכון רכיב תת לכל הכלכלי העצמי ההון חשיפת הערכת. הביטוח חברת חשופה
   .בהנחיות שנקבע מוגדר

 הסיכון רכיבי ותתי הסיכון רכיבי בגין ההון דרישות של סכימה על מבוססת ירעוןפ לכושר הנדרש ההון קביעת
 כמפורט ,נדחה מס בשל הפסדים לספיגת התאמה בניכוי, להם המיוחסים במתאמים בהתחשב ,כאמור

 בגין נדרש הון של רכיבים פירעון לכושר הנדרש ההון חישוב כולל ,בנוסף .כלכלי פירעון כושר משטר בהוראות
   .תפעולי כוןסי

 גבוהה רגישות, פירעון לכושר הנדרש וההון המוכר העצמי ההון בחישוב המשמשים המודלים לתוצאות כי יודגש
 גבוהה רגישות הכלכלי הפירעון כושר ליחס. ההנחיות של יישומן לאופן וכן בהם הכלולות ולהנחות לתחזיות

  .תנודתי להיות עשוי ובהתאם אחרים ולמשתנים שוק למשתני
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  וסף הון יחס כושר פירעון  - 1סעיף 

  בדיקה של מידע כספי עתידי. – ISAE3400הנתונים בוקרו בהתאם לתקן הבטחת מהימנות בינלאומי 

  יחס כושר פירעון   .א

 בדצמבר 31ליום   
2018  

  בדצמבר 31ליום   
2017  

   ש"ח אלפי     אלפי ש"ח   
ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת

  מניות:תרחיש
  

  
  

 1,063,774  1,071,017 3 סעיףראו  - נדרש לכושר פירעוןעצמי לעניין הון הון 
 655,304  629,586    4 סעיףראו  -) SCRנדרש לכושר פירעון (הון 

 408,470  441,431   עודף 
 162%  170%  %יחס כושר פירעון 

     

 130%  130%  לתקופה הדירקטוריוןיעד
 211,879  252,555  יעדל ביחס הוןעודף

     
הפריסה בהתחשב בהוראות לתקופת דרך באבני עמידה

     :ובהתאמת תרחיש מניות

 1,063,774  1,071,017   3 סעיףראו  -הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון 
 417,230  438,750   4 סעיףראו  -הון נדרש לכושר פירעון 

 646,544  632,267    עודף
  

את אישור הממונה על רשות שוק ההון לגבי ביקורת לראשונה ועל כן אינה  2019קיבלה בחודש יולי  החברה
  נדרשת עוד לעמוד במשטר הישן לפי תקנות ההון.

  

  ) (MCRסף הון   .ב

בדצמבר  31ליום   
2018  

  
בדצמבר  31ליום 

2017  

  "חש אלפי  

 178,982  182,728 א'  5 סעיףראו  -  )MCRסף הון (
 1,063,774  1,071,017  ב' 5 סעיףראו  -  לעניין סף הון  הון עצמי

  

  

  2017בדצמבר  31של  שינויים בהון העצמי ממועד החישוב שנכללו בתוצאות

מיליון ש"ח לבעלי המניות. סכום זה נוכה  50הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2018באוגוסט  28ביום 
  .2017בדצמבר  31ום מההון העצמי המוכר כפי שחושב ומוצג לי

, עדכון זה הביא להגדלה לא מהותית 2017 לשנת השנתי הדוח פרסום לאחר ההוצאות מחקר את עדכנה החברה
  של יחס כושר הפירעון של החברה.
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  מאזן כלכלי - 2סעיף 

  .בסיס המדידה של המאזן הכלכלי הוא שווי הוגן וזאת בכפוף להוראות חלק א' בנספח לחוזר סולבנסי

  
  

  
  בדצמבר 31ליום 

 2018  
  בדצמבר 31ליום  

 2017  

  
מאזן לפי 
תקינה 

חשבונאית 

מאזן 
  כלכלי

מאזן לפי  
תקינה 

חשבונאית 

מאזן 
  כלכלי

  אלפי ש"ח  
                    :נכסים

  -    38,448    -    35,047      נכסים בלתי מוחשיים
  -    149,357    -    157,629      הוצאות רכישה נדחות

  11,054    11,054    11,617    11,617      רכוש קבוע
  554,390    669,428    591,023    718,971      נכסי ביטוח משנה

  208,312    225,805    204,970    234,409      חייבים ויתרות חובה
                    

                    השקעות פיננסיות אחרות:
  1,588,674    1,588,676   1,731,531    1,731,531      נכסי חוב סחירים 

  89,357    85,174    77,792    76,861      ינם סחיריםנכסי חוב שא
  85,943    85,943    77,738    77,738      אחרות

  1,763,974   1,759,793  1,887,061   1,886,130      סך כל השקעות פיננסיות אחרות
  57,920    57,920    87,306    87,306      מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  2,595,650   2,911,805  2,781,976   3,131,109      סך כל הנכסים
                   

                    הון
  1,113,774    800,965   1,071,017    825,207      בסיסי  1הון רובד 

  1,113,774    800,965   1,071,017    825,207      סך כל ההון
                    

                    התחייבויות:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 

  ב'  2 ראו סעיף - שאינם תלויי תשואה
    

1,885,307    1,005,140   1,755,007    685,642  
  RM(      -    188,999    -    298,156מרווח סיכון (

  169,112    9,281    115,287    -      התחייבויות בגין מסים נדחים, נטו
  328,966    346,552    401,533    420,595      זכאים ויתרות זכות
  1,481,876   2,110,840  1,710,959   2,305,902      סך כל ההתחייבויות

                    

  2,595,650   2,911,805  2,781,976   3,131,109      סך כל ההון וההתחייבויות
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   מאזן כלכליאודות מידע  –א'  2סעיף 

 של המדידה בפרק הכלולות להוראות בהתאם חושב הכלכלי במאזן וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי
 שנקבע פריטים למעט, )הרגולציה קודקס( המאוחד בחוזר ם,הכספיי הדוחות צורכיל והתחייבויות נכסים
  :כדלהלן, הסולבנסי בחוזר אחרת לגביהם

  
  ביטוחיות התחייבות
 הניסיון השלכת פרי בעיקר שהינן הנחות בסיס על, מיטבית הערכה בסיס על נעשה הביטוח התחייבויות חישוב
 חישוב. שמרנות מקדמי וללא החברה פועלת בה הסביבה במסגרת, העתיד כלפי עבר לאירועי ביחס הקיים

 להתחייבויות בהתייחס ככלל אשר, כלכלי פירעון כושר משטר להוראות בהתאם בוצע הביטוח התחייבויות
 כללי לביטוח ובהתייחס, בישראל EV-ה של החישוב לפרקטיקת בהתאם בוצע SLT ובריאות חיים ביטוח

  .המיטבי הנוהג יישום פרקטיקת בסיס על בוצע NSLT ובריאות
  

, בנוסף .קיימים עסקים בגין פרמיות קבלת המשך של הנחה כולל אך, עתידיות מכירות של שווי כולל אינו המודל

  .תפעוליות הנחות לעניין למשל חי", עסקו "א עסקית פעילות המשך מניח החישוב
  

 וסביר טבעיות הן" המיטבי באופן צפויותה ההנחות" בסיס על שבוצעו מההערכות הסוטות עתידיות תוצאות

 חלו האחרונות בשנים .החישוב בבסיס העומדים בפרמטרים כלשהו שינוי יתרחש לא אם אף שיתרחשו
 של הצפויה להשפעה באשר ודאות אי קיימת. המיטבית ההערכה חישוב על ומשפיעות שהשפיעו רבות רפורמות
 טרם והשפעתן לאחרונה יושמו הרפורמות מן חלק כי העובדה לאור היתר בין וזאת בחקיקה הרפורמות
 פרסום לרבות( הכנה של שונים בשלבים הינו וחלק, בביצוען החל לא או הושלמו לא עדיין חלק, דיה התבררה
 מהאופן שונה להיות עשוי בפועל מהרפורמות חלק של יישומן. ברור טרם והמדויק המלא אופיין אולם) טיוטות

 המבוטחים טעמי, התחרות תנאי וביניהם, ודאיים שאינם שונים במשתנים לוית והוא, מראש נחזה בו

 של המשולבת ההשפעה וכן) ומעסיקים המפיצים, מתחרים לרבות( בשוק שונים גורמים התנהגות ,והתנהגותם
, ממנה הנגזרים התרחישים חישוב גם ובהתאם, המיטבית ההערכה, לפיכך. האחרת על האחת שונות רפורמות

 או חלקי באופן בהן מתחשבים, אלו רפורמות של אפשריות עתידיות ההשלכות מלוא את בחשבון ביאיםמ אינם

  .וממצה שלם הוא כי ודאות אין אשר באופן בהם מתחשבים
  

 המיטבית ההערכה בחישוב והסתייגויות מגבלות

 החברה סיוןני על המבוססים וניתוחים מחקרים סמך על בעיקר גובשו המודלים שביסוד ההנחות, כללכ 
 קיצוניים לתרחישים אפשרות ישנה, לכך אי. קיצוניים אירועים כללו לא אשר, האחרונות השנים לאורך
 מידת את וכן להעריכה החברה של ביכולתה אין ואשר מאוד נמוכה להתרחשותם ההסתברות אשר

  .ודליםהמ שביסוד ההנחות בקביעת בחשבון הובאו לא כאלה אירועים. אלה אירועים של השפעתם

 המתאם רמת את, בדקה לא והחברה הונח לא מיטבית הערכה בחישוב, מספקים נתונים העדר בשל 
), הריבית שיעור למשל( השוק לתנאי הנוגעות הנחות לבין ותפעוליות דמוגרפיות הנחות בין) קורלציה(

 ותי.מה באופן המיטבית ההערכה על להשפיע עלול אשר מתאם

 האפשריות ההערכה תוצאות של ההתפלגות הערכת על להתבסס האמור המיטבית ההערכה קביעת .
 הגורמים לכל המיטבית ההערכה התפלגות להערכת מתאימים מובהקים סטטיסטיים נתונים בהיעדר

 כל של ריאליות בהנחות החברה השתמשה, SLT ובריאות חיים בביטוח והתפעוליים הדמוגרפיים

 .רלוונטי גורם כל של התוחלת לפי, כשלעצמו ופרמטר פרמטר
  

 ותפעוליות דמוגרפיות הנחות
 גורם כל לגבי החברה של ביותר הטובים האומדנים לפי נקבעו החישוב על מהותית השפעה להן ההנחות כל

 הכלולות, הדמוגרפיות ההנחות. אלה גורמים בגין לעתיד החברה של הציפייה את ומשקפות, ותפעולי דמוגרפי
, מקצועי דעת שיקול הפעלת פרי ומסקנות, שישנם ככל, החברה של מייםפני מחקרים מתוך נלקחו, בחישוב

 ממבטחי שהתקבל מידע כגון, חיצוניים ממקורות מידע של שילוב על והן רלוונטי ניסיון על הן המבוססים
  . הרשות ידי על שפורסמו ותחלואה תמותה ולוחות משנה
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 לגבי בחברה שנערך פנימי תמחירי מודל לתוצאות בהתאם חושבו) וכלליות הנהלה הוצאות( התפעוליות ההנחות
 השונים למגזרים ההוצאות הקצאת: לרבות, הרלוונטיות הביטוחיות להתחייבויות הקשורות הוצאות

 בהתאם( שלהן העתידית ההתפתחות אופן לגבי והנחות') וכו השקעות, שוטף ניהול, הפקה( השונות ולפעילויות
  וכו'). סיםנכ היקף, פרמיות היקף, למדד

  

עם זאת,  .החברה במאזן ביטוחיות התחייבויות לחישוב המשמשות להנחות זהות BE-ככלל ההנחות לצורך ה
 חישוב עבור המשמשות מאלו שונות להיות עשויות BE-השיטות האקטואריות המשמשות לעריכת ה

  .המאזניות ההתחייבויות
  

  כללי בביטוח תביעות עלות
 האומדן. 2018מבר דצ למאזן ההפרשה על מבוססת שהורווחו פוליסות בגין םהשוני בענפים התביעות עלות
 לצורך בחשבון שנלקחו נוספים מפורשים לא ומרווחים) RMעקיפות ואינו כולל מרווח סיכון ( הוצאות כולל

  ר. האמו המאזןעבור  העתודות הלימות בדיקות
  

 התביעות של מורווח הלא החלק נלקח כאשר המאזן חישובי בסיס על הינה העלות הורווח שטרם החלק בגין
  ).נוספים מפורשים לא ומרווחים סיכון מרווחי מנוכים אלו גם (התלויות

  
 היוון וריבית תשואה

 לכושר סיכון חסרת ריבית עקום פי-על נקבעו ההיוון וריבית העתידית התשואה, הביטוח התחייבויות בחישוב
 על מבוסס זה עקום. כלכלי פירעון כושר משטר להוראות התאםב הרשות ידי על חושבה אשר, מותאמת פירעון
  .2.6% של UFR הנחת הכוללת, מותאמת סיכון חסרת הריבית עקום

  

 )Risk Margin(סיכון  מרווח

 המשקף  (Risk Margin)סיכון מרווח של רכיב מחושב ,מיטבית הערכה בסיס על הביטוחיות להתחייבויות בנוסף
 התחייבויות קבלת לצורך, ידרשו משנה מבטח או אחרת ביטוח שחברת מצופה השהי הכוללת ההון עלות את

 .כלכלי פירעון כושר משטר בהוראות כהגדרתה, מיטבית הערכה בסיס על המחושבות, ביטוח חברת של הביטוח
  .מותאמת סיכון חסרת בריבית ומהוון 6% של הון עלות שיעור על מתבסס Risk Margin -ה
  

 אחרים והתחייבויות נכסים

  אפס בשווי משוערכים נדחות רכישה הוצאות. 

  אותם למכור ניתן החברה להערכת אם אלא אפס בשווי משוערכים ,אחרים מוחשיים בלתי נכסים 
 .פעיל בשוק מצוטט שוק למחיר בהתאם בנפרד

 מידע בסיס על מחושב הכספיים בדוחות הוגן בשווי אינם אשר סחירים חוב נכסי של ההוגן שווים 
 המבוסס מודל לפי מחושב סחירים בלתי חוב נכסי של ההוגן שווים. פיננסיים בשווקים שקיים, ניעדכ
 ציטוט המספקת חברה ידי על נקבעים להיוון הריבית שיעורי כאשר המזומנים תזרימי היוון על

 מוסדיים. לגופים ריבית ושערי מחירים

 בסיס על הינו החישוב - סולבנסי בחוזר עושנקב לעקרונות , בהתאםהתחייבויות בגין מסים נדחים, נטו 
 מס לצרכי להם שמיוחס השווי לבין הכלכלי במאזן לנכסים וההתחייבויות שיוחס השווי בין הפער

 ).IAS 12( 12בינלאומי  חשבונאות תקן וההצגה של ההכרה, המדידה להוראות בהתאם

 בהתאם חושבו זה בסעיף רותהית - סולבנסי בחוזר שנקבעו לעקרונות בהתאם זכאים ויתרות זכות 
 והתחייבויות משנה מבטחי של רכישה הוצאות זה המאזן הכלכלי, ובכלל לעניין הכללים לעקרונות
 .לעובדים הטבות בשל החברה

  
 פירעון לכושר נדרש הון

 :העקרונות על מבוסס פירעון לכושר הנדרש ההון חישוב

 חי כעסק פועלת החברה; 

 בריאות וביטוח כללי ביטוח ומעסקי קיימים יםמעסק הנובעים לסיכונים מתייחס NSLT שצפויים 
 חודשים לאחר מועד הדוח;  12להיחתם במהלך 

 בלבד צפויים בלתי הפסדים יכסה הוא קיימים לעסקים בנוגע; 
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 ולעמוד צפויים בלתי הפסדים לספוג ביטוח לחברת שיאפשר העצמי ההון היקף את משקף 

בסיסי של  1) של הון רובד VARם במועדן, ומהווה את הערך בסיכון (בהתחייבויותיה למבוטחים ומוטבי
 חודשים; 12על פני תקופה של  99.5%החברה, ברמת ביטחון של 

 נגדי צד, שוק, כללי ביטוח, בריאות ביטוח, חיים ביטוח: הבאים הסיכון רכיבי את מכסה; 

 סיכונים להפחתת ושיטות באמצעים מתחשב; 
 

 בעת הכלכלי במאזן ההתחייבות או/ו הנכס שווי של מהערכה הסטייה הערכת לע מבוסס התרחישים חישוב
 המודלים תוצאות על מבוססת התרחישים הערכת SLT ובריאות חיים ברכיבי, בפרט. התרחיש התממשות

  .לעיל כמפורט ולסייגים למגבלות כפופה ובהתאם מיטבית הערכה לביצוע
  

 המוכר ההון הרכב
 ההון לפיהן, כלכלי בסיס על המוכר ההון הרכב לעניין הוראות קובעות כלכלי פירעון כושר משטר הוראות

  :בהוראות כהגדרתם, 2 רובד והון 1 רובד ההון סך יהיה העצמי

 מאזן לעניין ההוראות לפי מוערך כשהוא, התחייבויות על נכסים עודף - בסיסי 1 רובד הון: 1רובד  הון 
, מניות הנפקת בעת ששולמה פרמיה, ונפרע מונפק רגילות ותמני הון: הבאים הרכיבים את הכולל כלכלי
 מפערים הנובע התחייבויות על נכסים בעודף והשינוי בחובה הון קרנות בניכוי הון קרנות, עודפים יתרת
 בלתי נכסים: בניכוי) Reconciliation Reserve( ההוראות לפי וההתחייבויות הנכסים הערכת באופן

(עד  נוסף 1 רובד הון .הדוח תאריך לאחר שהוכרז ודיבידנד רגילות ניותבמ עצמית השקעה, מוכרים

 .מורכב ראשוני הון ומכשיר נוסף 1 רובד הון מכשיר, צוברות לא בכורה מניות ,צמית הון שטר - ) 20%

 מורכב משני הון מכשיר, 2 רובד הון מכשיר, 1 ברובד נכלל שלא נוסף 1 רובד הון מכשיר: 2רובד  הון ,

  .נחות משני הון ומכשיר מורכב שלישוני ןהו מכשיר
  

 שיעור. MCR-מ 80% - ומ SCR  60% -מ עת בכל יפחת לא, הפחתות לאחר, 1 רובד בהון הכלולים רכיבים שיעור
  . MCR -מ 20%ועל  SCR -מ 40% על עת בכל יעלה לא ,הפחתות לאחר ,2ד רוב בהון הכלולים רכיבים

  
 הוראות בתקופת הפריסה

  :הבאות ההנחיות תיושמנה בה פריסה תקופת נקבעה כלכלי פירעון כושר משטר בהוראות

 החל שנים שבע במשך הדרגתי באופן תגדל, בהוראות כהגדרתו, מניות סיכון רכיב תת בגין ההון דרישת 
, תשתיות במניות השקעהל 49%-ו 39%, 30% של לשיעורים ועד 22% של משיעור החל, התחילה מיום

 .בהוראות כהגדרתה ,מחזורית-האנטי ההתאמה על גם יחול ההדרגתי הגידול. התאמ, בה2 וסוג 1 סוג

 כמפורט ,מניות סיכון רכיב תת של הפריסה להוראות בהתאם מחושב אשר, פירעון לכושר הנדרש ההון 

 של בשיעור ,ההוראות פי על פירעון לכושר הנדרש מההון 60% של משיעור הדרגתי באופן יגדל, לעיל
 .2024 בדצמבר 31 נתוני בסיס על בחישוב מלאה לעמידה עדו, שנה מדי 5%

 50% של שיעור על יעמוד הפריסה בתקופת 2 רובד הון של המקסימלי שההיקף קבע, נההון הרכב לעניין 

  .הפריסה בתקופת פירעון לכושר הנדרש מההון
  

 היישום צוות
 בהוראות מסוימות בסוגיות ידון ראש" יישום וות"צ של למינוי תפעלהאחרונה  כי הרשות מאת נמסר לחברה
 בעקבות אם להעריך יכולה אינה החברה זה בשלב. התאמות בו לבצע ובצורך כלכלי פירעון כושר משטר
 יחס על כאלה שינויים של השפעתם תהיה ומה כאמור שינויים לביצוע הרשות תפעל היישום צוות של פעילותו
  .יתקבלו וכאשר אם  ,החברה של הפירעון כושר
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  השקעה וחוזי ביטוח חוזי בגין התחייבויות הרכב -ב'  2סעיף 

  2018בדצמבר  31 ליום  

  של התחייבויות  )BEאומדן מיטבי (  

  שייר   משנה ביטוח   ברוטו  

  אלפי ש"ח    

              התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה:

  )445,899(    )8,457(    )437,442(    (SLT) ווח ארוך טבריאות ביטוח חוזי ביטוח חיים ו

  1,451,040    599,480    851,560   (NSLT) קצר טווח בריאות ביטוח חוזי ביטוח כללי ו

  414,118    591,023    1,005,141   סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

             

  414,118    591,023    1,005,141    י השקעהסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוז

  

  

  2017בדצמבר  31 ליום  

  של התחייבויות  )BEאומדן מיטבי (  

  שייר  ביטוח משנה   ברוטו   

  אלפי ש"ח    

              התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה:

  )702,702(    )26,650(    )676,052(    (SLT) ארוך טווח בריאות ביטוח חוזי ביטוח חיים ו

  1,388,344    581,040    807,304   (NSLT) קצר טווח בריאות ביטוח חוזי ביטוח כללי ו

  131,252    554,390   685,642   סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה

             

  131,252    554,390   685,642    סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
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 )SLT(ארוך טווח התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים וביטוח בריאות בשייר של  )BE( אומדן מיטביתנועה ב -ג' 2סעיף 

  

    2018   2017  

  שייר    
  אלפי ש"ח    
) של התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים BEמדן מיטבי (וא

  ינוארב 1) ליום SLT(ארוך טווח וביטוח בריאות 
  )676,052(    )740,032(  

  48,944    187,835  (א)  השפעת שינויים בהנחות תפעוליות ודמוגרפיות
  103,922    108,348  (ב)  צפוי להשתחררש תזרים ריאלי

  33,688    16,945  (ג)  השפעת הסטיות מהנחות תפעוליות ודמוגרפיות 
  )97,420(    )79,642(  (ד)  עסקים חדשים 

  )2,149(    )5,711(  (ה)  השפעת אינפלציה
  )23,014(    10,765  (ו)  וסטיות מההנחות הכלכליות השפעת שינויים בהנחות כלכליות

  7    69  (ז)   השפעת שינויים אחרים

) של התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים BEמדן מיטבי (וא
  בדצמבר 31ליום  )SLT(ארוך טווח וביטוח בריאות 

  )437,442(   )676,052(  

  

שינוי הנובע משינוי בהתחייבויות סעיף זה כולל את ה - דמוגרפיותויים בהנחות תפעוליות השפעת שינו  )א(

 ת הדיווח.שבשימוש בסוף שנההנחות בבסיס ההנחות שהיו בשימוש בסוף שנה קודמת מול 

סעיף זה כולל את התזרים החזוי שהיה גלום ביתרת הפתיחה והיה צפוי  – צפוי להשתחררש תזרים ריאלי  )ב(

 שנת הדיווח.להשתחרר ב

סעיף זה כולל את הפער בין חישוב האומדן המיטבי של  -  דמוגרפיותו השפעת הסטיות מהנחות תפעוליות  )ג(

 ההתחייבויות על סמך ההנחות העדכניות לבין הניסיון בפועל במהלך שנת הדיווח.

י סעיף זה כולל את ההשפעה על האומדן המיטבי של ההתחייבויות עקב מכירת חוז -  חדשים עסקים  )ד(

 ביטוח חדשים.

 זו השפעה. הפתיחה יתרת על הדיווח בשנת האינפלציה השפעת את כולל זה סעיף -  אינפלציה השפעת  )ה(

 .למדד הצמדה הכוללים החוזים מתנאי בעיקר נובעת

סעיף זה כולל את השינוי באומדן  - וסטיות מההנחות הכלכליות השפעת שינויים בהנחות כלכליות  )ו(

בע משינוי בבסיס ההנחות שהיו בשימוש בסוף שנה קודמת מול ההנחות המיטבי של ההתחייבויות הנו

שבשימוש בסוף שנת הדיווח וכן את הפער בין חישוב האומדן המיטבי של ההתחייבויות על סמך ההנחות 

 העדכניות לבין הניסיון בפועל במהלך שנת הדיווח.

נים במודל ובבסיס הנתונים, עדכוני סעיף זה כולל שינוים אחרים, לרבות: עדכו - השפעת שינויים אחרים  )ז(

 רגולציה וכד'.
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  לעניין הון נדרש לכושר פירעון  הון עצמי - ' 3סעיף 

  

  2018בדצמבר  31ליום    
  1הון רובד  

 
הון רובד 

2  
   סה"כ

בהתחשב בהוראות 
 בתקופת הפריסה

 1הון רובד     והתאמת תרחיש מניות
 בסיסי

הון רובד  
 נוסף1

  "חאלפי ש 
  1,071,017  1,071,017   -    -    1,071,017     הון עצמי

  -   -           -    (א) 1ניכויים מהון רובד 
  -   -   -    -        הפחתות (ב)

  -   -   -    -       )ג( חריגה ממגבלות כמותיות
  1,071,017   1,071,017   -     -     1,071,017   )ד(לעניין הון נדרש לכושר פירעון הון עצמי 
רווח צפוי בגין פרמיות סכום  - מתוך זה 

 לאחר מס )EPIFPעתידיות ( 
  370,319           370,319     

  
  
  

  2017בדצמבר  31ליום    
  1הון רובד  

 
הון רובד 

2  
   סה"כ

בהתחשב בהוראות 
 בתקופת הפריסה
 1הון רובד     מניות והתאמת תרחיש

בסיסי
הון רובד  

נוסף1
  אלפי ש"ח 

  1,113,774  1,113,774   -    -    1,113,774     הון עצמי
  )50,000(   )50,000(           )50,000(    (א) 1ניכויים מהון רובד 

  -   -   -    -        הפחתות (ב)
  -   -   -    -       )ג( חריגה ממגבלות כמותיות

  1,063,774  1,063,774   -     -     1,063,774   )ד(לעניין הון נדרש לכושר פירעון הון עצמי 
צפוי בגין פרמיות  סכום רווח - מתוך זה 

 לאחר מס )EPIFPעתידיות ( 
  536,957           536,957     

  
  
  

חוזר סולבנסי, ניכויים אלה כוללים את בנספח לבסיסי"  1בהתאם להגדרת "הון רובד  - 1ניכויים מהון רובד   )א(

 סכום הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות בשל חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה בניגוד

ועד  לתקנות כללי ההשקעה, סכום השקעה עצמית במניות רגילות וסכום דיבידנד שהוכרז לאחר יום הדוח

 .ליום הפרסום לראשונה של הדוח

 .בחלק ב' "הוראות לעניין הון עצמי של חברת ביטוח" של חוזר סולבנסי 6בהתאם להוראות פרק  - הפחתות   )ב(

"הוראות לעניין הון עצמי של חברת ביטוח" של  בחלק ב' 2פרק בהתאם להוראות  -חריגה ממגבלות כמותיות   )ג(

 .חוזר סולבנסי

  :לעניין הון נדרש לכושר פירעון הרכב הון עצמי  )ד(

בדצמבר  31ליום     
2018   

בדצמבר  31ליום 
2017   

  אלפי ש"ח    

        :1הון רובד 
  1,063,774  1,071,017    בסיסי 1הון רובד 

  1,063,774  1,071,017    ירעוןלעניין הון נדרש לכושר פסך הון עצמי 
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  )SCR(הון נדרש לכושר פירעון  - 4סעיף 

  

   
 31ליום 
 2018בדצמבר 

 31ליום 
 2017בדצמבר 

  אלפי ש"ח   

       :)(BSCR הון נדרש בסיסי לכושר פירעון

  126,835  103,842   הון נדרש בשל רכיב סיכון שוק
  71,185  83,046   הון נדרש בשל רכיב סיכון צד נגדי

  192,845  149,702   הון נדרש בשל רכיב סיכון חיתום בביטוח חיים
  SLT+NSLT( (*)   229,522  354,885הון נדרש בשל רכיב סיכון חיתום בביטוח בריאות (

  515,794  521,360   הון נדרש בשל רכיב סיכון חיתום בביטוח כללי
  1,261,544  1,087,472  סה"כ

       
  )478,779(  )386,129(   סיכון השפעת הפיזור בין רכיבי ה

  BSCR  701,343  782,765סה"כ הון נדרש בסיסי לכושר פירעון 
       

  41,651  43,530 הון נדרש בשל סיכון תפעולי
  )169,112(  )115,287(   התאמה לספיגת הפסדים בשל נכס מס נדחה

  SCR(  629,586  655,304סה"כ הון נדרש לכושר פירעון (

       
  641,893  626,786   מניותבהתחשב בהתאמת תרחיש ) SCRדרש לכושר פירעון (סה"כ הון נ

       
  סה"כ הון נדרש לכושר פירעון בהתחשב בהוראות לתקופת הפריסה 

  מניותובהתאמת תרחיש  ))SCRסה"כ הון נדרש לכושר פירעון (מ 65%- ו 70%(
438,750  417,230  

  
  
  
  
, החברה הפעילה תרחיש 2018. בשנת 2017תמותה בשנת  תרחיש ההפעיל החברה מתאונה מוות הכיסוי עבור )*(

  תחלואה למוות מתאונה. השינוי לא היה מהותי.
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   )MCRסף הון ( - 5סעיף 

 ) MCRסף הון (  .א

בדצמבר  31ליום   
2018  

בדצמבר  31ליום 
2017  

 אלפי ש"ח  
       

  MCR  182,728  178,982סף הון לפי נוסחת 

  104,308  109,688   מהון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה) 25%תחתון (גבול 

  187,754  197,438   )מהון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה 45%גבול עליון (

  MCR(   182,728  178,982סף הון (

  

  

 הון עצמי לעניין סף הון:  .ב

  2018בדצמבר  31ליום     

  סה"כ   2הון רובד    1הון רובד    

  י ש"חאלפ    

  1,071,017   -   1,071,017    3 סעיףלפי  לעניין הון נדרש לכושר פירעון   הון עצמי

  -   -       חריגה ממגבלות כמותיות בשל סף הון (*)

  1,071,017   -   1,071,017   הון עצמי לעניין סף הון 

  

  

  2017בדצמבר  31ליום     

  סה"כ   2הון רובד    1הון רובד    

  אלפי ש"ח    

 1,063,774   -   1,063,774    3 סעיףלפי  לעניין הון נדרש לכושר פירעון   הון עצמי

  -   -       חריגה ממגבלות כמותיות בשל סף הון (*)

 1,063,774   -   1,063,774   הון עצמי לעניין סף הון 

  

  

לא  2הון רובד , חוזר סולבנסיחלק ב' "הוראות לעניין הון עצמי של חברת ביטוח" בב 3פרק (*) בהתאם להוראות 
  .MCR-מ 20%יעלה על 

  

  

   2019יולי  15תאריך: 

  

  

  

  

  

  

              

  אוליביה זוהר
Olivia Zohar 

 ניהול סיכוניםסמנכ"ל 

  דוד רוטשטיין  
David Rothstein  
  סמנכ"ל כספים

  שי פלדמן  
Shay Feldman  

  מנכ"ל 

  ראלף מוסרינו  
Ralph Mucerino  
  יו"ר הדירקטוריון


