
 2005 מרס

 AIG 2004בשנת  ח"ליון שמי 5.81 שלנקי  רווח: מ"בע ביטוח זהב   

  ח  "מליון ש 407.4 -והסתכמו ב 2003לעומת שנת  %15 -כ ההכנסות מדמי ביטוח גדלו ב"סה

  

**  

AIG יליון מ 18.5 רווח נקי בסךב 2004שנת היום כי סיימה את  דיווחהמ "בע ביטוח זהב

  . 2003שנת ב ח"מיליון ש 48.5בסך נקי  רווחלעומת  ,ח"ש

  

ליון ימ 31.2ח לעומת "מליון ש 34.4 -הסתכם ב 2004בשנת הרווח לפני מסים על ההכנסה 

  .10.2%גידול של , 2003שנת בח "ש

  

 ח"ש מיליון 26.4ח לעומת "מיליון ש  26.6–מביטוח כללי בהסתכם הרווח  2004בשנת

   . 2003 שנתב

  

 ח"ש מיליון 353.1ח לעומת "ש מיליון 407.4–בכ הסתכמו מי ביטוחדכ ההכנסות מ"הס

  . 15%גידול של ,  2003 שנתב

  

  שנתבח "מליון ש 2.6לעומת הפסד בסך  ח"ש מיליון 1–ב הרווח מביטוח חיים הסתכם 

2003.   

  

הקיטון ברווח הנקי נובע מכך , כי מסרה  ,שפירא-חוה פרידמן ,זהב ביטוח AIGל "מנכ

בסך מסים על ההכנסה לפי שיעורי המס הרגילים שה להפררשמה החברה  2004 שנתשב

ח שנבעה "מליון ש 16.8כללה החברה הטבת מס בסך  2003בשנת ואילו  ,ח"שמליון  15.8

ם הפסדיהצפוייה בשנים הבאות בגין הההטבה  בעיקרה מהחלטת החברה לרשום את

  .הכנסה-המועברים למס

  

מיליון שקל בהון העצמי לעומת  51.3 שלקיים בחברה עודף  2004 דצמברב 31-ל נכון

  . הנדרש לפי תקנות הפיקוח

  

****************************************************************************************  



AIG ושל עורק של תחת בעלות משותפת ' 97זהב החלה לפעול בישראל במאי  ביטוח

פירוט הענפים הם . לחברה רישיונות לעסוק בענפי ביטוח כללי וחיים. העולמי AIGקונצרן 
, ביטוחי בריאות ותאונות אישיות,  )רכב חובה ודירות, רכב רכוש(ענפי פרט   -:כדלהלן

ביטוח , ביטוח הנדסי, ביטוח אובדן רכוש, ביטוח מקיף לבתי עסק(ענפי ביטוח מסחרי 
הכולל ביטוח אחריות מקצועית וביטוח (ביטוח אחריות לצד שלישי , אחריות מעבידים

  . ביטוח אחריות המוצר וביטוח חיים, ) נושאי משרה ודירקטורים
  

  

AIG היא  הקבוצה. ב"שבסיסה בארה, קבוצת הביטוח הבינלאומית הגדולה בעולם היא

החברה המובילה בעולם בתחום ביטוח תאונות אישיות והחתמת הגדולה ביותר בביטוח 

ביטוח , החברות הנכללות בה מטפלות בביטוח רכוש. בארצות הבריתוהתעשייתי  המסחרי

 AIG עוסקת, בנוסף. מדינות 130-ביטוח חיים וביטוח פיננסי בך, ביטוח ימי, תאונות

 AIGשל תאגיד  המניה. במגוון רחב מאד של שירותים פיננסיים ובעסקי ניהול השקעות

  .  טוקיו ושוויץ, פאריס, ת של לונדוןיורק וכן בבורסו-של ניו ערךבבורסה לניירות  נסחרת
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