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 מידע צופה פני עתיד בדוח זה

בדוח זה כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות המוחזקות על ידה מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 
. המידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים 1968-תשכ"חניירות ערך, 

מועד מידע זה הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על מידע הקיים בחברה ב. לאירועים או עניינים עתידיים
ותו של המידע הכלול בהם, התחייבות לנכונותו או שלמבמסגרתו אשר לא ניתנה ציבורי מידע ובכלל זה הדוח, 

 וכן הערכות של החברה לגבי העתיד לקרות בשוק בו היא, ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי
פועלת, הערכות לגבי ההתפתחות הכלכלית והעסקית בשווקים בהם פועלת החברה או עתידה לפעול וכוונותיה 

התוצאות בפועל שינבעו מפעילות  -ועל, וכפועל יוצא מכך בהתבסס על ההערכות האמורות. ההתפתחויות בפ
החברה, עשויות להיות שונות באופן מהותי מתוצאות הפעילות המוערכות בהתבסס על המידע הקיים בידי החברה 

 אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת החברה. לפיכך, "(.עתיד פני צופה מידע" –במועד הכנת הדוח )להלן 
שהנהלת החברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הן סבירות, הרי שקוראי דוח זה מוזהרים על אף 

, כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד "(האזהרה)להלן: " בזאת
, יש ה לגבי מידע צופה פני עתידהחברה כללה בחלקים שונים של הדוח אזהרה פרטנית וקצרככל ש זה.המובא בדוח 

 אזהרה כזו בהתייחס לפירוט המלא המופיע כאן. בנוסף יובהר כי מידע שנחזה להיות כזה חלה עליו אזהרהלקרוא 
 הערה מפורשת כאמור.מפורשות בקשר אליו זו במלואה אף אם לא צוינה 
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 2018 ספטמברב 30וח הדירקטוריון על מצב עניני החברה ליום ד

 2018 פטמברסב 30שהסתיימה ביום חודשים  תשעהתקופה של הננו מתכבדים להגיש את הדוח על מצב ענייני החברה ל

סוקר את תקופה שהסתיימה בתאריך המאזן . דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ל"(תאריך המאזן)להלן: "

"( לעומת הדיווח תקופת הדוח)להלן: " 2018של שנת  ניםהראשוהחודשים תשעת בהשינויים העיקריים בפעילות החברה 

הדוח )להלן: " 2018-01-018336, מס' אסמכתא: 2018במרץ  7ביום שפורסם  2017במסגרת הדוח התקופתי לשנת 

 "(. התקופתי

מתוך , ו"(הפיקוחמונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר )להלן: "חוזרי המהוראות הדוח נערך בהתאם ל

 ונטיים. שאליו יבוצעו הפניות מתאימות במקומות הרלו, תקופתיהדוח השבפני המעיין מצוי גם  הנחה

 מגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות החברה ובסביבתה העסקית  .1

 תחומי פעילותה העיקריים של החברה ושינויים שחלו בהם .1.1

  לפרק א' של הדוח התקופתי. 1.2ראו סעיף  לא חלו שינויים בתחומי הפעילות העיקריים של החברה

  העסקית והמאקרו כלכלית של החברההתפתחויות בסביבה  .1.2

 התפתחות בשוק ההון .1.2.1

על  תןאשר השפע ,התפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של החברה בתקופת הדוחלא חלו להערכת החברה, 

ברות הביטוח, קרנות חעם זאת,  השוק בכללותו.ענף הביטוח ועל על  מהשפעתןשונה מהותית  ההייתהחברה 

השירותים הפיננסיים, משקיעות חלק ניכר מתיק הנכסים תחום הפועלות בנוספות הפנסיה וקופות הגמל וחברות 

שלהן בשוק ההון. לתשואות בשוק ההון באפיקים השונים ולשיעור האינפלציה השלכה מהותית הן על התשואה 

 המושגת עבור לקוחות החברה ועל רווחי החברה. 

 

  נתוני אינפלציה .1.2.2

בתקופה המדד לעומת  1.1%בתקופת הדוח בשיעור של  עלה"( המדד)להלן: "מדד המחירים לצרכן )מדד בגין( 

בתקופה  0.2%-של כ עליהלעומת  1.1%-בתקופת הדוח ב עלה. המדד הידוע 0.3%-עלה בש המקבילה אשתקד

ברבעון מקביל אשתקד.  0.5%של  ירידהלעומת  0.2%-עלה המדד הידוע ב רבעון השלישיבהמקבילה אשתקד. 

לשיעורי האינפלציה השפעה על ברבעון מקביל אשתקד.  0.3%-של כ עליהלעומת  0.2%-רבעון בכב עלהמדד בגין 

התוצאות העסקיות של החברה ובעיקר על ההכנסות מהשקעות, ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות 

 הפיננסיות הצמודות למדד.
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  תמצית עיקרי נתונים כספיים .2

              ()במיליוני ש"ח נתונים עיקריים מדוחות רווח והפסד .2.1

 

 

  

 

חודשים  9-ל
שהסתיימו ביום 

 השינוי   בספטמבר 30

חודשים  3-ל
שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 30
 שנתי השינוי  

 
 

2018 2017 2018/2017 2018 2017 2018/2017 2017 
 

 מגזר ביטוח כללי
       

 
  1,801.7  11% 466.0  518.8  15% 1,319.4  1,514.7  פרמיות שהורווחו ברוטו 
  1,732.6  (1%) 448.4  443.0  6% 1,268.5  1,350.5  פרמיות שהורווחו בשייר

הרווח הכולל ממגזר ביטוח          
  165.1  24% 50.2  62.4  33% 122.1  162.3  כללי

מגזר ביטוח חיים וחסכון 
 ארוך טווח

       
 

 273.0  8% 68.4  73.7  8% 201.7  216.8  פרמיות שהורווחו ברוטו 
 241.3  8% 60.4  65.1  7% 178.3  191.2  פרמיות שהורווחו בשייר 
הרווח הכולל ממגזר ביטוח           

  74.4  10% 23.0  25.4  6% 60.6  64.1  חיים וחסכון ארוך טווח

 מגזר ביטוח בריאות
 218.7  17% 57.7  67.4  18% 160.3  189.3  פרמיות שהורווחו ברוטו         

 208.8  17% 55.2  64.9  19% 152.9  181.8  פרמיות שהורווחו בשייר 
הרווח הכולל ממגזר ביטוח           

  53.8  8% 14.0  15.1  (7%)  41.3  38.3  בריאות

פריטים שלא יוחסו למגזרי 
 הפעילות

הכנסות מהשקעות נטו         
לרבות הרווח הכולל האחר 

 33.6  23% 6.5  8.0  (9%) 19.1  17.4  והכנסות מימון)לפני מס( 
 2.1  (2%)  0.5  0.5  3% 1.6  1.6  הוצאות הנהלה וכלליות  
 16.5  34% 3.1  4.2  12% 12.2  13.7  הוצאות מימון ואחרות 
 

 308.5  18% 90.1  106.2  16% 229.4  266.9  רווח כולל לפני מס         
 

הכול רווח כולל, נטו סך          
  200.8  17% 57.7  67.3  16% 148.5  171.7  ממס

תשואה להון  במונחים  
 36.6% 45.1% שנתיים 

 
62.2% 45.8% 

 
37.3% 
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 )במיליוני ש"ח( נתונים עיקריים מהמאזנים .2.2

  
 

 
 31/12/2017 % שינוי 30/09/2017 30/09/2018

 4,579.1 13% 4,442.7 5,010.2 סך הנכסים

 297.9 9% 301.2 327.7 הוצאות רכישה נדחות     
 227.2 0% 224.5 224.3 נדל"ן להשקעה

השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי 
 497.3 (2%)  499.3 488.5 תשואה 

 2,040.9 17% 1,919.0 2,250.4 השקעות פיננסיות אחרות

 194.2 140% 204.8 491.9 נכסי ביטוח משנה
 540.7 9% 556.6 607.1 לגבייהפרמיות 
 454.2 (21%)  425.5 336.6 מזומנים

 326.7 (9%)  312.0 283.7 נכסים אחרים

   
 

 
 544.2 (12%)  591.9 522.9 הון 

 
 4,034.9 17% 3,850.8 4,487.3 סך ההתחייבויות    

 התחייבויות ביטוחיות:

 2,572.9 15% 2,560.6 2,938.4 ביטוח כללי    

 ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח:
התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי     

 92.7 20% 92.3 111.2 תשואה
התחייבויות בגין חוזי ביטוח  וחוזי השקעה  

 494.4 (2%)  496.1 485.8 תלויי תשואה
 71.9 10% 69.8 76.9 ביטוח בריאות

 3,231.9 12% 3,218.8 3,612.3 סך ההתחייבויות ביטוחיות

 
 357.5 0% 358.2 359.2 התחייבויות פיננסיות    

 445.4 88% 273.7 515.9 התחייבויות אחרות
 

הגידולים השונים בסעיפי המאזן נובעים מצמיחה בהיקף הפעילות ובתפוקות החדשות בכל תחומי הפעילות של 

הגידול המשמעותי בסעיף נכסי ביטוח משנה ובסעיף התחייבויות  להלן. 3החברה, לפרטים נוספים ראה סעיף 

. ראו 2018( בגין שנת חיתום Quota Shareנובע מהתקשרות בהסכם ביטוח משנה חדש מסוג "מכסה" )אחרות 

 בפרק א' של הדוח התקופתי. 4.5.2לעניין זה סעיף 

 

 ודרישות הוןהון  .2.3

 30מיליוני ש"ח ליום  591.9-כלעומת סך של  מיליוני ש"ח, 522.9-כמסתכם ב 2018 ספטמברב 30ליום ההון 

בעיקר נובע  בתקופת הדוחבהון  שינוי. ה2017 בדצמבר 31ליום מיליוני ש"ח  544.2-כוסך של  2017 ספטמברב

  .בתקופת הדוח ש"חמיליוני  190.0דיבידנד בסך של  מחלוקתוליון ש"ח ימ 171.7-רווח של כמ
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 Solvency II של חברת ביטוח מבוסס משטר כושר פירעון כלכלי .2.3.1

 :2017בדצמבר  31ליום  (MCR)להלן נתונים אודות יחס כושר פירעון וסף הון 

 א. יחס  כושר פירעון
    

  

 31ליום 
 2017בדצמבר 

 

 31ליום 
 2016בדצמבר 

  
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 :ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה
   

 ( SCRהון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון )
 

1,678,879  1,631,603 

 ( SCRהון נדרש לכושר פירעון )
 

1,011,127  896,057 

 עודף 
 

667,752  735,546 

 יחס כושר פירעון )%( 
 

166% )*  182% 

עמידה באבני דרך בהתחשב בהוראות לתקופת 
    הפריסה ובהתאמת תרחיש מניות:

 עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעוןהון 
 

1,631,129  1,540,571 

 בתקופת הפריסההון נדרש לכושר פירעון 
 

645,807  534,781 

 בתקופת הפריסה עודף
 

985,322  1,005,790 

 (MCRב. סף ההון )     
    

  

 31ליום 
 2017בדצמבר 

 

 31ליום 
 2016בדצמבר 

  
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח

 ( MCRסף הון )
 

290,613  240,652 

 1,366,348  1,321,310 ( MCRהון עצמי לעניין סף הון )

      

מיליוני  70-מיליוני ש"ח ו 120הכריזה החברה על חלוקות דיבידנד בסך של  2018באוגוסט  29-ו 2018במרס  7בימים  *(

 שחושב ומוצג כפי המוכר העצמי אלו נוכו מההוןסכומים בהתאם להנחיות הפיקוח, לבעלי המניות.  ,בהתאמה ,ש"ח

 .2017בדצמבר  31ליום 

בדוחות  5של חברות ביטוח ראו באור  Solvency IIלפרטים נוספים בדבר משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 

 הכספיים ביניים.
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 סקירת  תוצאות הפעילות .3

בפרמיות משמעותית בתקופת הדוח נמשכה מגמת הצמיחה בפעילות החברה, אשר באה לידי ביטוי בעליה 

הושגו  עסקיותאות ההתוצ .(הדוח פרסום למועד פוליסות מליון 1.4)מעל  החברהבמרבית הענפים בהם פועלת 

הרחבת לצורך בעיקר  ,עליה בהוצאות התפעוליותתוך רווחיות חיתומית ו בצמיחהבאמצעות מיקוד מתמשך 

 סביבה התחרותית.השינויים בגידול בהוצאות השיווק עקב בשל ו אמצעים טכנולוגייםב השקעות

 תקופה במיליוני ש"ח  148.5-של כ סךלמיליוני ש"ח, בהשוואה  171.7-הסתכם בכ בתקופת הדוח רווח הכוללה

נובע בעיקר משיפור משמעותי ברווח החיתומי בענף רכב  הכולל הגידול ברווח. 16%-של כ גידול, מקבילה אשתקד

רבעון בבקיזוז הרעה בתוצאות ענף רכב חובה וירידה ברווחי ענפי רכוש אחרים.  ,רכוש וגידול בהכנסות מהשקעות

, ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מיליוני 57.7-לעומת כ, ש"ח מיליוני 67.3-הסתכם הרווח הכולל בכ השלישי

גידול בהכנסות , משמעותי ברווח החיתומי בענף רכב רכושהגידול נובע בעיקר משיפור  .17%-כשל  גידול

 ירידה ברווחי ענפי רכוש אחרים. בקיזוז ,וכן גידול ברווח החיתומי בענפי חיים ובריאות מהשקעות

 229.4-כ של סךמיליוני ש"ח, לעומת  266.9-בכ הסתכם בתקופת הדוח לפני מסים על ההכנסההכולל רווח ה 

-בכהכולל לפני מסים הסתכם הרווח  רבעון השלישיב .16%-כ שלגידול , מקבילה אשתקדהתקופה במיליוני ש"ח 

   .18%-של כ גידול, ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מיליוני 90.1-לעומת כ, ש"ח מיליוני 106.2

 מיליוני ש"ח בתקופה  1,852.5-וואה לכהשבמיליוני ש"ח,  2,025.1-בתקופת הדוח הסתכמו בכ רמיות ברוטופ

בהשוואה ש"ח,  מיליוני 665.8-פרמיות ברוטו בכההסתכמו  רבעון השלישיב .9%-כ , גידול שלמקבילה אשתקדה

בעיקר מגידול מתמשך  נובעת הצמיחה .6%-של כ , גידולש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מיליוני 625.5-לכ

  .החברההענפים בהם פועלת  במרביתבהיקף הפעילות במספר הלקוחות ו

  מיליוני  1,681.3-של כ סךמיליוני ש"ח, לעומת  1,920.8-בכ הסתכמו בתקופת הדוחהפרמיות שהורווחו ברוטו

 מיליוני 659.9-ברוטו בכ שהורווחופרמיות ההסתכמו רבעון השלישי ב. 14%-כ של גידול, מקבילהה בתקופהש"ח 

צמיחת  בשיעור הגידול .11%-של כ גידולש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  מיליוני 592.0-בהשוואה לכ, ש"ח

 בעיקרה שנעשתה תעריפים מהתאמת ברובונובע  ,הפרמיות שהורווחו בהשוואה לשיעור הצמיחה בפרמיות ברוטו

  .קודמת בשנה

 223.9-כשל  סךש"ח, לעומת  מיליוני 264.6-הסתכם בכ בתקופת הדוח תחומי הפעילותממס ווח הכולל לפני הר 

מתחומי  הכולל הסתכם הרווח רבעון השלישיב .18%-של כ גידולמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 

 . 18%-של כ גידול, ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מיליוני 87.2-לעומת כ, ש"ח מיליוני 102.9-פעילות בכ

  66.9-בכ בתקופת הדוח הסתכמוולל הכוללות השפעה המוצגת ברווח הכמהשקעות נטו והכנסות מימון הכנסות 

הכנסות מהשקעות שאינן  - ן, מתוכאשתקדמקבילה הבתקופה מיליוני ש"ח  60.6 -כ לעומת סך שלמיליוני ש"ח, 

מיליוני ש"ח  50.7-כ לעומת סך של ,ש"חמיליוני  60.4-בסך של כ -פוליסות משתתפות ברווחים מיוחסות ל

 מקבילה אשתקד. בתקופה

 מיליוני  321.2-לעומת סך של כש"ח,  מיליוני 373.5-בכ הסתכמו בתקופת הדוח הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה

 ש"ח,מיליוני  133.0-בכ הסתכמו ההוצאות רבעון השלישיב. 16%-, גידול של כמקבילה אשתקדהתקופה בש"ח 

מעליה נובע בעיקר  . הגידול21%-כ, גידול של קדבתקופה המקבילה אשתמיליוני ש"ח  110.3-של כלעומת סך 

, נטו לאחר קיזוז לקוחותה מספרעליה ב ,חדשות לרבות גידול בפחת בגין מערכות טכנולוגיות ,בהיקף הפעילות

 הוצאותגידול בוכן  (DACהעליה בשיעור הביטולים בענפי חיים ובריאות והשפעתם על מרכיב הוצאות הרכישה )

 סביבה התחרותית.בשל שינויים בשיווק ה
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  תוצאות פעילות החברה לפי תחומי פעילותסקירת   .3.1

 )במיליוני ש"ח( ביטוח כללי .3.1.1

 

חודשים שהסתיימו  9-ל
 בספטמבר 30ביום 

השינוי 
אחוז/נקודת 

  אחוז
התפלגות פרמיות 

 לפי ענפים 

 
 1-9/2017 1-9/2018 2017שנת  2018/2017 2017 2018

 ביטוח רכב רכוש
      

 61% 62% 1,197.7 10% 916.5 1,008.8 פרמיות ברוטו
 64% 78% 1,195.4 10% 914.8 1,006.3 פרמיות בשייר

 63% 68% 1,098.8 17% 802.0 937.6 פרמיות שהורווחו בשייר 
 124.8 64% 81.0 132.7 רווח כולל לפני מס

  
 112.1 65% 74.0 121.9 רווח חיתומי 

  
Loss Ratio 74% (3)  75% 72% ברוטו ובשייר 

  
Combined Ratio 90% (4)  91% 87% בשייר 

  
Combined Ratio  89% (4)  91% 87% ברוטו 

  
 ביטוח רכב חובה 

 28% 27% 538.9 6% 416.0 439.1 פרמיות ברוטו      
 27% 15% 506.6 (49%) 392.0 201.1 פרמיות בשייר

 27% 22% 471.2 (13%) 345.7 300.5 פרמיות שהורווחו בשייר 
 (11.4) (53%) 3.6 1.7 מס רווח כולל לפני

 ענפי רכוש ואחרים  
      

 10% 10% 186.7 8% 143.7 155.9 פרמיות ברוטו
 8% 7% 152.9 (22%) 119.2 93.4 פרמיות בשייר

 9% 7% 147.2 (9%) 109.4 99.9 פרמיות שהורווחו בשייר 
 47.6 (29%) 35.5 25.2 רווח כולל לפני מס

  
 45.4 (33%) 34.3 23.3 רווח חיתומי

  
Loss Ratio 51% 7  51% 58% בשייר 

  
Combined Ratio 69% 8  69% 77% בשייר 

  
Loss Ratio 45% 8  45% 53% ברוטו 

  
Combined Ratio 62% 11  62% 73% ברוטו 

  
 ענפי חבויות אחרים

      
 1% 1% 17.1 6% 14.1 15.0 פרמיות ברוטו
 1% 1% 15.9 7% 13.1 14.0 פרמיות בשייר

 1% 1% 15.4 10% 11.3 12.4 פרמיות שהורווחו בשייר 
 4.1 35% 2.0 2.7 רווח כולל לפני מס

  
סך הכל במגזרי ביטוח 

       כללי
 100% 100% 1,940.4 9% 1,490.4 1,618.8 פרמיות ברוטו
 100% 100% 1,870.8 (9%) 1,439.1 1,314.8 פרמיות בשייר

 100% 100% 1,732.6 6% 1,268.5 1,350.5 פרמיות שהורווחו בשייר 

 100% 100% 165.1 33% 122.1 162.3 רווח כולל לפני מס
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  סקירת  תוצאות פעילות החברה לפי תחומי פעילות .3.1

 )במיליוני ש"ח( )המשך( ביטוח כללי .3.1.1

 

 

חודשים שהסתיימו  3-ל
 בספטמבר 30ביום 

השינוי  
אחוז/נקודת 

 אחוז

התפלגות פרמיות 
 לפי ענפים 

 
2018 2017 2018/2017 7-9/2018 7-9/2017 

 ביטוח רכב רכוש
     

 62% 62% 5% 307.9 324.2 פרמיות ברוטו

 64% 77% 5% 307.3 323.3 פרמיות בשייר

 64% 73% 13% 285.3 322.2 פרמיות שהורווחו בשייר 

 37% 31.6  43.3  רווח כולל לפני מס
  

 29% 29.3  37.9  רווח חיתומי 
  

Loss Ratio (1) 74% 73% ברוטו ובשייר 
  

Combined Ratio  ברוטו
 ובשייר

88% 90%  (2)   

 ביטוח רכב חובה 
 27% 27% 3% 136.2 140.1 פרמיות ברוטו     

 27% 15% (50%)  128.0 64.2 פרמיות בשייר

 27% 19% (30%)  121.7 85.1 פרמיות שהורווחו בשייר 

 105% 5.0  10.3  רווח כולל לפני מס
 ענפי רכוש אחרים   

     
 10% 11% 10% 51.5 56.5 פרמיות ברוטו

 9% 7% (28%)  42.6 30.6 פרמיות בשייר

 8% 7% (16%)  37.6 31.6 פרמיות שהורווחו בשייר 

 (30%)  12.1  8.5  רווח כולל לפני מס
  

 (34%)  11.8 7.8 רווח חיתומי
  

Loss Ratio 3  51% 54% בשייר 
  

Combined Ratio 6  69% 75% בשייר 
  

Loss Ratio 7  44% 51% ברוטו 
  

Combined Ratio 3  61% 64% ברוטו 
  

 ענפי חבויות אחרים
     

 1% 1% 3% 3.8 3.9 פרמיות ברוטו

 1% 1% 6% 3.4 3.6 פרמיות בשייר

 1% 1% 7% 3.9 4.2 פרמיות שהורווחו בשייר 

 (79%) 1.4  0.3  רווח כולל לפני מס
  

 סך הכל במגזרי ביטוח כללי
     

 100% 100% 5% 499.4 524.7 פרמיות ברוטו

 100% 100% (12%) 481.4 421.7 פרמיות בשייר

 100% 100% (1%) 448.4 443.0 פרמיות שהורווחו בשייר 

 100% 100% 24% 50.2  62.4  רווח  כולל לפני מס
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-כ של סךלבהשוואה  מיליוני ש"ח, 162.3-בכ הסתכם הדוח בתקופת בתחום ביטוח כללירווח הכולל ה

בעיקר  הגידול בתקופת הדוח נובע. 33%-, גידול של כמקבילה אשתקדהתקופה במיליוני ש"ח  122.1

רכב הרעה בתוצאות ענף בקיזוז  ,ובהכנסות מהשקעות יתומי בענף רכב רכושברווח החמשמעותי משיפור 

מיליוני ש"ח,  62.4-הכולל בכ הרווחהסתכם  רבעון השלישיב אחרים.חובה וקיטון ברווחי ענפי רכוש 

בעיקר גידול זה נובע  .24%-, גידול של כברבעון המקביל אשתקד ש"חמיליוני  50.2-של כ סךבהשוואה ל

קיטון ברווחי ענפי רכוש  בקיזוז ,ובהכנסות מהשקעות יתומי בענף רכב רכושברווח החמשמעותי משיפור 

 אחרים.
  

מיליוני ש"ח  1,490.4-לכ ליוני ש"ח, בהשוואהימ 1,618.8-בכ הסתכמו בתקופת הדוח פרמיות ברוטו

 524.7-הסתכמו הפרמיות ברוטו בסך של כ רבעון השלישיב .9%-כ צמיחה של, מקבילה אשתקדהתקופה ב

 זוצמיחה . 5%-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של כ 499.4-מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ

, נובעת בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה

 . ירידת תעריפים בענף רכב רכושעל ידי אשר קוזזה בחלקה 

 רכב חובה .3.1.1.1

מיליוני ש"ח  416.0-לעומת סך של כמיליוני ש"ח,  439.1-הסתכמו בכ בתקופת הדוח הפרמיות ברוטו 

-הסתכמו הפרמיות ברוטו בסך של כ רבעון השלישיב .6%-, צמיחה של כמקבילה אשתקדהתקופה ב

. 3%-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של כ 136.2-מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ 140.1

 הצמיחה המתמשכת נובעת בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות.
  

מיליוני ש"ח  392.0-לעומת סך של כמיליוני ש"ח,  201.1-כמו בכבתקופת הדוח הסת הפרמיות בשייר

 -שייר בסך של כברבעון השלישי הסתכמו הפרמיות ב. 49%-בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ

התקשרות נובע מ הקיטון. 50%-מיליוני ש"ח, קיטון של כ 128.0-לעומת סך של כמיליוני ש"ח,  64.2

ראו לעניין זה סעיף  .2018 ( בגין שנת חיתוםQuota Share"מכסה" )הסכם ביטוח משנה חדש מסוג ב

 .בפרק א' של הדוח התקופתי 4.5.2
 

בתקופה מיליוני ש"ח  3.6-כ לעומת סך שלמיליוני ש"ח,  1.7-בכ הסתכם בתקופת הדוח הכולל רווחה

-כשל  סךלעומת ח, מיליוני ש" 10.3-סך של כבהכולל  רווחהסתכם ה רבעון השלישיב .מקבילה אשתקד

הכנסות ברבעון השלישי נובע בעיקר מגידול ב גידולה בתקופה מקבילה אשתקד.ש"ח מיליוני  5.0

 השקעות.מ
 

לעומת סך של מיליוני ש"ח,  25.5-סך של כבהסתכם בתקופת הדוח  בנטרול הכנסות מהשקעות ההפסד

כדלקמן:  םבתוצאות הינההסברים העיקריים להרעה  .מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד 17.5-כ

מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה  2.3-של כ סךלעומת מיליוני ש"ח,  13.9-ת מדד בסך של כהשפע)א( 

ובהתחשב באופן שערוך  ההתחייבויות הביטוחיותל עהיוון הריבית שלילית של  השפעה)ב( ; אשתקד

 2.8-של כ חיובית לעומת השפעה, מיליוני ש"ח 6.8-בסך של כ תחייבויות אלוהנכסים העומדים כנגד ה

ליוני ש"ח, ימ 28.7-בסך של כ "הפול"בהפסדי גידול )ג( -ו ;ליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדימ

, בין יםכולל הפסדי הפול בתקופת הדוח. ליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדימ 19.3-לעומת סך של כ

 "הפול"הפסדי בהשתתפות החברה ב לעליהחלקה של החברה בענף ביטוח חובה שהביא גידול בהיתר, 

 עקב נות ההיווןבהפרשה בגין עדכון תקחיובית התפתחות קיימת  ,מנגד. 10.4%-ל 9.7%-מ 2017בשנת 

מתוארת )ה משנה ביטוח עסקת תוצאות השפעת בגיןכן ומיליוני ש"ח  13.9 -סך של כב שסולקו תביעות

 .(בפרק א' של הדוח התקופתי 4.5.2סעיף ב
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-של כ סךלבהשוואה מיליוני ש"ח,  0.3-בכ בנטרול הכנסות מהשקעות הפסדההסתכם  השלישירבעון ב

בעיקר נובע  בהפסד בנטרול הכנסות מהשקעות הקיטון .בתקופה מקבילה אשתקד ש"חמיליוני  1.1

מיליוני  5.2 -של כ בסך שסולקו תביעות עקב ,התפתחות חיובית בהפרשה בגין עדכון תקנות ההיווןמ

 ידי השפעת המדד על האשר קוזז, לעילכאמור משנה העסקת ביטוח תוצאות  השפעתבגין כן וש"ח 

אופן שערוך הנכסים ביחס לתקופה מקבילה ב ובהתחשבריבית ההיוון השפעת ו (מלש"ח 8.5-בסך של כ)

 .(מלש"ח 2.9-בסך של כ) אשתקד

 
 רכב רכוש .3.1.1.2

מיליוני ש"ח  916.5-לעומת סך של כמיליוני ש"ח,  1,008.8-הסתכמו בכ בתקופת הדוח ברוטוהפרמיות  

 רבעון השלישיב ., הנובעת בעיקרה מגידול בהיקף התיק10%-, צמיחה של כמקבילה אשתקדהתקופה ב

מיליוני ש"ח בתקופה  307.9-מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ 324.2-הסתכמו הפרמיות ברוטו בסך של כ

היקף בבמספר הלקוחות ומגידול  תהמתמשכת נובע צמיחהה .5%-של כ צמיחההמקבילה אשתקד, 

  .חברהה שביצעה תעריפים על ידי ירידתקוזזה בחלקה אשר  ,הפעילות
  

מיליוני ש"ח  81.0-של כ סךמיליוני ש"ח, לעומת  132.7-הסתכם בכ בתקופת הדוח רווח הכוללה 

 43.3-כבסך של  הכולל הסתכם הרווח רבעון השלישיב. 64%-של כ גידול, אשתקדמקבילה הבתקופה 

גידול ה .37%-של כ גידולמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  31.6-מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ

 מעליהוכן  החברה של החיתומית ברווחיות משמעותי משיפורו הפעילות בהיקף עליהמנובע בעיקר 

  .בהכנסות מהשקעות
  

מיליוני ש"ח  74.0-של כסך לעומת מיליוני ש"ח,  121.9-הסתכם בכ בתקופת הדוח הרווח החיתומי 

מירידה , בהיקף הפעילות עליהנובע בעיקר מהגידול  .65%-של כ גידול, אשתקדמקבילה הבתקופה 

 רווחההסתכם  רבעון השלישיב קודמות. משניםהתפתחות חיובית בתביעות מוהתביעות בשכיחות 

, מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 29.3-כ סך של מיליוני ש"ח, לעומת 37.4-כבסך של  החיתומי

 .התביעות בשכיחות ירידהמו בהיקף הפעילות עליהנובע בעיקר מ הגידול .28%גידול של 

 
 אחרים רכוש ענפי .3.1.1.3

מיליוני ש"ח  143.7-לעומת סך של כמיליוני ש"ח,  155.9-בכהסתכמו  בתקופת הדוח הפרמיות ברוטו

-הסתכמו הפרמיות ברוטו בסך של כ רבעון השלישיב .8%-, צמיחה של כמקבילה אשתקדהתקופה ב

 .10%-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של כ 51.5-מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ 56.5

 הפעילות.במספר הלקוחות ובהיקף נובעת בעיקר מגידול צמיחה בתקופת הדוח וברבעון השלישי ה
 

מיליוני ש"ח  119.2-לעומת סך של כמיליוני ש"ח,  93.4-בתקופת הדוח הסתכמו בכ הפרמיות בשייר

-בסך של כ שיירהסתכמו הפרמיות ברבעון השלישי ב. 22%-בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ

. 28%-של כ קיטוןמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  42.6-מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ 30.6

 בגין שנת חיתום ,(Quota Shareחדש מסוג "מכסה" ) הסכם ביטוח משנההתקשרות בנובע מ קיטוןה

 . (פרק א' של הדוח התקופתישל  4.5.4 סעיףב)כמתואר  כיסוי צנרת בענף דירותלגבי  ,2018

תקופה במיליוני ש"ח  35.5-של כ סךמיליוני ש"ח, לעומת  25.2-הסתכם בכ בתקופת הדוח רווח הכוללה

מיליוני  8.5-כבסך של  הכולל הסתכם הרווח השלישירבעון ב. 29%-כ של קיטון, מקבילה אשתקדה

הירידה . 30%-של כ קיטוןמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  12.1-ש"ח, לעומת סך של כ

 .כמפורט להלן ירידה ברווחיות החיתומית בענף דירותר מבתקופת הדוח וברבעון השלישי נובעת בעיק
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מיליוני ש"ח  34.3-של כסך לעומת מיליוני ש"ח,  23.3-הסתכם בכ בתקופת הדוח הרווח החיתומי

 7.7-כבסך של  החיתומי הסתכם הרווח רבעון השלישיב. 33%-כשל  קיטון, מקבילה אשתקדהתקופה ב

 הקיטון .35%, קיטון של מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 11.8-של כסך  לעומת מיליוני ש"ח,

)בחציון הראשון(  נזקי מזג אויר חריגיםבשל תביעות היחס עליה בבעיקר מנובע בתקופת הדוח 

 רגולטוריים בתחום נזקי הצנרת.השינויים ה השפעתמו

 חבויות  ענפי .3.1.1.4

מיליוני ש"ח  14.1-כלעומת סך של מיליוני ש"ח,  15.0-הסתכמו בכ בתקופת הדוח הפרמיות ברוטו

 3.9-הפרמיות ברוטו בסך של כהסתכמו  רבעון השלישיב. 6%-של כ גידול, מקבילה אשתקדהתקופה ב

 .3%-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של כ 3.8-כמיליוני ש"ח, לעומת סך של 

תקופה בש"ח  ןמיליו 2.0-של כ סךלעומת  ,ש"ח ןמיליו 2.7-בכ בתקופת הדוחהסתכם הרווח הכולל 

-סך של כ ש"ח, לעומת ןמיליו 0.3-בסך של כ הכולל רווחההסתכם  רבעון השלישיב .מקבילה אשתקדה

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  ןמיליו 1.4

  )במיליוני ש"ח( ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח .3.1.2
 

     
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

בפרמיה בגין מוצרי חסכון.  16%-של כ קיטון לצד 13%-בכבתקופת הדוח  צמחובביטוח חיים  ברוטוהפרמיות 

 .נטו הפעילותבמספר הלקוחות ובהיקף עליה מבביטוח חיים נובע ברוטו הגידול בפרמיה 
 

  

  
חודשים שהסתיימו  9-ל

 בספטמבר 30ביום 

שיעור 
השינוי 
 בפרמיות

 
 התפלגות לפי ענפים

 
 1-9/2017 1-9/2018 2017שנת  2018/2017 2017 2018

 פרמיות ברוטו
 80% 85% 220.1 13% 161.9 183.4 ביטוח חיים      

 20% 15% 52.9 (16%)  39.8 33.5 חסכון ארוך טווח

 100% 100% 273.0 8% 201.7 216.9 סך הכול פרמיות

  -    -   74.4 6% 60.6 64.1 רווח כולל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

 בספטמבר 30ביום 

שיעור 
השינוי 
 בפרמיות

 
 התפלגות לפי ענפים

 
 7-9/2017 7-9/2018 2017שנת  2017/2016 2017 2018

 פרמיות ברוטו
 82% 86% 220.1 13% 56.0  63.1  ביטוח חיים      

 18% 14% 52.9 (15%) 12.4  10.6  חסכון ארוך טווח

 100% 100% 273.0 8% 68.4  73.7  סך הכול פרמיות

  -    -   74.4 10% 23.0 25.4 רווח כולל
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 60.6-לעומת סך של כ מיליוני ש"ח, 64.1-הסתכם בכ בתקופת הדוח וחסכון הרווח הכולל בתחום ביטוח חיים

מיליוני  25.4-בכהכולל הסתכם הרווח  רבעון השלישיב .6% -, גידול של כמקבילה אשתקדהתקופה במיליוני ש"ח 

 תקופתבהכולל  ברווח הגידול .10%של כ גידול, ברבעון המקביל אשתקד מיליוני ש"ח 23.0-לעומת סך של כש"ח, 

השפעת על ידי בחלקו גידול זה קוזז  .מת אשתקדביחס התביעות לעו שיפורמ בעיקר נובע שלישיה רבעוןוב הדוח

 .(DACהביטולים על הוצאות הרכישה )
 

-כסך של ל בתקופת הדוחבגין נכסים העומדים כנגד פוליסות משתתפות ברווחים, הסתכמו  מהשקעות הכנסות

 מונרש רבעון השלישיב. מקבילה אשתקדהתקופה ב מיליוני ש"ח 9.9-כ של סךל השוואהבש"ח,  מיליוני 6.5

 מקבילההמיליוני ש"ח בתקופה  6.6-של כ סךלבהשוואה מיליוני ש"ח,  5.6-בסך של כ הכנסות מהשקעות

 למבוטחים. לעניין רווחי השקעות שנזקפו למבוטחיםבמלואם בתחום זה הרווח או ההפסד נזקפים . אשתקד

 .להלן 3.1.2.2 סעיףם גבפוליסות משתתפות ברווחים ראו 

  

 )באחוזים(: סלי השקעות לפי השקעה, ברווחי הנומינלית בפוליסות משתתפות התשואה עורשי .3.1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

  השקעה שנזקפו למבוטחים בפוליסות משתתפות ברווחים ודמי ניהול בגינם רווחי .3.1.2.2

ההשקעה שנזקפו למבוטחים בביטוח חיים בפוליסות משתתפות ברווחים ודמי  להלן פרטים בדבר רווחי

 :פיקוחההניהול המחושבים בהתאם להנחיות 

 1-9/2018 1-9/2017 7-9/2018 7-9/2017 1-12/2017 

 
 מיליוני ש"ח 

רווחי ההשקעה שנזקפו 
 14.4  6.6 5.6 9.9  6.5  למבוטחים לפני דמי ניהול

 6.2  1.5 1.3 4.7  4.2  דמי ניהול

 
 2.3  5.2  4.3  5.1  8.2 

 

  

 
 2017שנת  1-9/2017 1-9/2018

 

 תשואה תשואה תשואה תשואה תשואה תשואה

 נטו ברוטו נטו ברוטו נטו ברוטו סל השקעות:

 1.65  2.85  1.21  2.11  0.62  1.45  ( 80אג"ח )לשעבר אג"ח 

אג"ח ממשלת ישראל 
 0.64  1.85  1.00  1.30  (0.03) 0.84  (75%)לשעבר אג"ח ממשלתי 

 3.21  4.46  1.87  2.80  1.82  2.67  כללי  

 3.21  4.37  1.85  2.72  1.77  2.57  ומטה**( 50מסלול לבני 
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  )במיליוני ש"ח( ביטוח בריאות .3.1.3

 

חודשים  9-ל
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

שיעור 
השינוי 
 בפרמיות

 

חודשים  3-ל
שהסתיימו ביום 

 בספטמבר 30

שיעור 
השינוי 
 בפרמיות

 
2018 2017 2018/2017 

שנת 
2017 2018 2017 2018/2017 

 17% 57.7  67.3  218.6  18% 160.4  189.4  ברוטו פרמיות        

 8% 14.0  15.1  53.8  (7%)  41.3  38.3  רווח כולל
 

מיליוני ש"ח  160.3-מיליוני ש"ח, בהשוואה לכ 189.3-הסתכמו בכ הדוח בתקופת פרמיות שהורווחו ברוטו

-של כבסך  ברוטו שהורווחו הפרמיותהסתכמו  רבעון השלישיב. 18%-צמיחה של כ ,מקבילה אשתקדה תקופהב

 נובעגידול ה. 17%-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 57.7-מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ 67.4

 .נטו הפעילותבהיקף הלקוחות ו במספר עליהמבעיקר 
 

מיליוני ש"ח  41.3-לכבהשוואה  מיליוני ש"ח, 38.3-הסתכם בכ בתקופת הדוחרווח הכולל בתחום ביטוח בריאות ה

 הוצאות מיחס בעיקר נובע הדוח בתקופתהכולל  ברווח הקיטון .7%-של כ קיטון ,מקבילה אשתקדהתקופה ב

רבעון ב .(DACהשפעת הביטולים על הוצאות הרכישה )עקב  , בין היתר,אשתקד המקביל תקופהל בהשוואה גבוה

של  גידולמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  14.0-מיליוני ש"ח, לעומת כ 15.1-כבהסתכם הרווח  השלישי

על ידי בחלקו גידול זה קוזז  .מת אשתקדביחס התביעות לעו משיפור בעיקר נובע השלישי ברבעון הגידול .8%-כ

 (.DACהשפעת הביטולים על הוצאות הרכישה )

 תזרים מזומנים

מיליוני ש"ח  336.6-מיליוני ש"ח בתחילת השנה לסך של כ 454.2-מסך של כ ירדההמזומנים של החברה יתרת 

מיליוני  223.8-כב בתקופת הדוחהסתכמו  תפעילות שוטפמ נבעונטו ש מזומניםתזרימי ה בסוף תקופת הדוח.

 .בתקופה המקבילה אשתקדש"ח  ליוניימ 5.4-כתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של לעומת  ש"ח,

ששימשו נטו תזרימי מזומנים  השינוי נובע בעיקר מרכישות של השקעות פיננסיות בתקופה המקבילה אשתקד.

 וכללו בתקופה המקבילה אשתקד ליוני ש"חימ 49.8-לעומת כ, ש"חמיליוני  50.7-כלפעילות השקעה הסתכמו ב

-כהסתכמו במימון ששימשו לפעילות נטו תזרימי מזומנים  .וברכוש קבוע נכסים בלתי מוחשייםבהשקעה בעיקר 

 ונבעו בעיקר מדיבידנד ששולם בסך בתקופה המקבילה אשתקד "חשמיליוני  90.0-מת כלעומיליוני ש"ח,  290.6

 .ש"חמיליוני  290.0-של כ

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה .4

 20 ביוםש"ח  מליון 70 שלו 2018 באפריל 12 ביום"ח ש מיליוני 120בדבר חלוקת דיבידנד בסך של  לפירוט .4.1

 ')מס 2018במרץ  7של החברה מיום  מיידילדוח הכספי של החברה וכן דיווח  5, ראו באור 2018בספטמבר 

הדין  להוראות .בהתאמה( 2018-01-079858אסמכתא  ')מס 2018באוגוסט  29( ומיום 2018-01-018384אסמכתא 

לפרק א' של  4.1.1ראו סעיף  סולבנסיהמינימאלי לחוזר בנושא חלוקת דיבידנד במועד המעבר מתקנות ההון 

ברשומות תקנות ההון העצמי  פורסמו 2018באפריל  25כי ביום  יצויין. בהקשר זה 2017הדוח התקופתי לשנת 

 הראשוני החדשות שמחליפות את תקנות ההון העצמי המינימאלי. 

מועד סיום כהונתו של . ל כוונתו לסיים את כהונתו, הודיע מנכ"ל החברה, מר רביב צולר, ע2018בפברואר  5ביום  .4.2

את מינויו של מר  2018באפריל  29, לאחר שהדירקטוריון אישר ביום 2018במאי  13צולר נקבע ליום מר רביב 

בכפוף לאישור  -הבר, מנהל החטיבה העסקית בבנק לאומי, כמחליפו של רביב צולר בתפקיד מנכ"ל החברה  קובי
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מס' ) 2018בפברואר  5רשות הפיקוח ולאישור תגמולו באסיפה הכללית של החברה )ראו דיווחים מיידיים מיום 

אישור הפיקוח בהתאמה(.  (2018-01-034023מס' אסמכתא ) 2018באפריל  29ומיום  (2018-01-010266אסמכתא 

ואישור ( 2018-01-048241מס' אסמכתא  -)ראו דיווח מיידי מאותו היום  2018במאי  15למינוי התקבל ביום 

-2018-01מס' אסמכתא  -)ראו דיווח מיידי מאותו היום  2018ביולי  25האסיפה הכללית לשכרו התקבל ביום 

 4)ראו דיווח מצבת נושאי משרה בכירה מיום  2018ביולי  4יום הבר החל את תפקידו כמנכ"ל החברה ב. (070321

ביסוס  ובכלל זאתכיום, החברה מצב להערכת הדירקטוריון, (. 2018-01-063796מס' אסמכתא  - 2018ביולי 

 . בהובלת הברתשתיות החברה ותוכניות העבודה שלה לשנים הקרובות, יאפשרו לחברה המשכיות ניהולית 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את חידוש כהונתם של ה"ה מוקי , 2018במאי  2 ביום .4.3

 ומינוישנידמן, דורון שנידמן ויוסי קוצ'יק כדירקטורים בחברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה וכך גם את 

וסף עד לאותו המועד. בנ מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה . 2018-2020אישרה האסיפה את מדיניות התגמול של החברה לשנים 

 (.2018-01-035190)מס' אסמכתא  2018במאי  2החברה ביום 

 10-במסגרתו זכתה החברה במקום ה ,למעסיקים הטובים במשק 2017לשנת   BDIפורסם דירוג 2018במאי  6ביום  .4.4

 . והראשונה מבין כל חברות הביטוח מקומות בדירוג לעומת שנה שעברה( 3בדירוג הכללי )עליה של 

ולפיו זכתה החברה  2017פורסם דירוג השירות של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון לשנת  2018ביוני  12 ביום .4.5

הענפים שבהם היא פועלת ומדורגת על  7מתוך  5-שון גם בבמקום הראשון הכללי בדירוג השירות ובמקום הרא

 .המקומות הראשונים( 3-)וגם בשניים האחרים זכתה באחד מ ידי הרשות

המעריך את האחריות התאגידית של תאגידים במגוון  2018לשנת  'מעלה'פורסם דירוג  2018ביוני  25ביום  .4.6

פלטינום קטגורית "בלהיכלל  ,ברציפות 4-השנה ה זו ,תחומים חברתיים וסביבתיים. במסגרת זו זכתה החברה

 במגזר הפיננסי. 2ומוקמה  האפשרי, שהוא הדירוג הגבוה ביותר "פלוס

איי .די.אושרה התקשרות החברה בהסכם ניהול עם ישיר איי ,, במסגרת האסיפה הכללית2018ביולי  25ביום  .4.7

התחייבות לשיפוי ומתן כתב פטור מאחריות  שנים נוספות ללא שינוי וכן מתן כתב 3אחזקות בע"מ לתקופה של 

ליתר גם לדירקטורים מטעם בעלי השליטה בחברה, ה"ה מוקי שנידמן ודורון שנידמן, ב נוסח המקובל בחברה 

 מס' אסמכתא) שנים. ראו לעניין זה בדיווח המיידי מאותו היום 3נושאי המשרה וללא שינוי, לתקופה נוספת של 

2018-01-070321 .) 

פורסם דוח דירוג של מידרוג ביחס לחברה וביחס לאיי.די.איי  , לאחר תאריך הדוח,2018 נובמברב 11ביום  .4.8

"(, לפיו דירוג איתנותה הפיננסית של החברה חברת הבת( בע"מ, חברת הבת של החברה )להלן: "2010הנפקות )

עם אופק יציב ודירוג כתבי ההתחייבות הנדחים )הון משני מורכב( שהנפיקה החברה באמצעות חברת  Aa3נותר 

 עם אופק יציב. A2הבת נותר 

פרסמה החברה כי היא בוחנת אפשרות לפרסם דוח הצעת מדף , לאחר תאריך הדוח, 2018באוקטובר  31ביום  .4.9

( 2010איי.די.איי הנפקות ) –לפיו תוצענה לציבור בהצעה אחידה תעודות התחייבות של חברת הבת של החברה 

(. בהמשך לדיווח  זה 2018-01-098503מס' בע"מ )סדרה חדשה( אשר תמורתן תופקד אצל החברה )דיווח מיידי 

 (.2018-01-099937מס' מצגת למשקיעים )דיווח מיידי  2018בנובמבר  5ם פרסמה החברה ביו

דיווחה החברה כי בהתאם לתנאי סדרה ב' של תעודות ההתחייבות , לאחר תאריך הדוח, 2018בנובמבר  13ביום  .4.10

שהינו המועד  – 2018 בדצמבר 2 של התעודות ביוםמלא של החברת הבת בכוונת החברה לבצע פדיון מוקדם 

 .(2018-01-102820)דיווח מיידי מס' לתשלום ריבית בגינן הקרוב 

ועד למועד פרסומו  בתקופת הדוח מהותיים משפטיים, ופרטים נוספים אודות אירועים לפרטים אודות הליכים .4.11

 )בהתאמה( לדוחות הכספיים המצורפים.  8-ו 6ראו באורים 
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סדרה שונות. מפורטות להלן אלה אשר להערכת בתקופת הדוח ועד למועד פרסומו פורסמו הסדרה וטיוטות ה .4.12

החברה יש בהן כדי להשפיע, בין אם בטווח הקצר ובין אם בטווח הארוך יותר, על השוק שהחברה פועלת בו ו/או 

. ביחס לאלה , מעבר לעלויות של התאמת שיטות העבודה להוראות אלה1על החברה, לפי העניין וכמפורט להלן

 :מהותישינוי מאז ככל שחל בהן ההתייחסות להלן היא רק , כבר נזכרו בדוח התקופתיש

זה  יצויין בהקשרלעיל.  4.1ראו סעיף  2018באפריל  25לעניין פרסום תקנות ההון העצמי הראשוני ברשומות ביום  .א

 פורסמה עמדת ממונה לגבי הגדרת הון מוכר והון נדרש במכשירי הון מורכב לאור השינוי 2018במרס  4כי ביום 

 ות ההון.בתקנ

, המעדכן את רכיב 2018-(, התשע"ח23)מס'  פקודת ביטוח רכב מנועיפורסם חוק תיקון ל 2018ביולי  2ביום  .ב

 . תיקון זה8.5%לשיעור של גלגלי(  4)רכיב בפרמיה בגין סיכון של אופנוענים המועמס על מחזיקי רכב ההעמסה 

שאחרת ההפסד בענף זה רק  ,ף בביטוח חובהרשות הפיקוח את התערי עדכון רוחבי מצדמחייב לדעת החברה 

 . , אך נכון למועד פרסום הדוחות טרם פורסם עדכון רוחבי כאמוריעמיק

' של אלפרק  4.1.4)ראו בעניינו סעיף ( 2018-1-10)" צירוף לביטוחפורסם תיקון נוסף לחוזר " 2018ביולי  15ביום  .ג

צירוף לקוח לביטוח לרבות דרישה לברר את תמונת בקשר עם דרישות או עידכן הוסיף הדוח התקופתי( אשר 

באופן שעלול לפגוע טרום רכישת מוצרי ביטוח מסויימים,  שבאתר שוק ההון המצב של ביטוחיו בהר הביטוח

או שאינם רואים בה  בפרטיותםהזו באפשרות של לקוחות לרכוש מוצרים היה ואינם רוצים לאפשר את הפגיעה 

שיצדיק את  לציבורמשמעותי וללא יצירת ערך פוגע גם בתחרות בשוק העדכון ה לדעת החבר. טעם מסיבה אחרת

 ., בין היתר בשל העובדה שהמידע המוצג בהר הביטוח אינו שלם מסיבות שונותהמהלך

 שאלון חיתום - 3חלק  6תיקון הוראות החוזר המאוחד שער " 2018-89רסמה טיוטת חוזר ופ 2018ביולי  16ביום  .ד

על החברות כלל שנועדה לאחד את נוסח שאלוני החיתום הרפואי של  "טיוטה –אות רפואיות אחיד בביטוח הוצ

כנס לתחום הבריאות ולהציג מספר הצעות ביטוח מתחרות יאפשרות לגורמי השוואה בשוק לה מנת לתת

ללקוחות על בסיס שאלון הבסיס. לדעת החברה יש במתן אפשרות כזו כדי להביא להפרה של הוראות חוזרים 

ותוך תקפים המחייבים תשאול ישיר של המבטח )או מי מטעמו( את המועמדים לביטוח לגבי מצבם הרפואי 

וללא יצירת  בפרטיות המידע הרפואייתומי ובתועלות של חיתום דיפרנציאלי והן הן באיכות התשאול החפגיעה 

 . לציבור שיצדיק את המהלך משמעותיערך 

תשלום  לכפותלבחינת האפשרות ( 6373-2018)של רשות הפיקוח  'פניית התייעצות'פורסמה  2018ביולי  23ביום  .ה

קום התשלום החד פעמי שהיה נהוג עד כה. להערכת עיתי של פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )ביטוח חובה( במ

החברה, ככל שהוראה כזו תהפוך לדין מחייב, יש בכך להביא לייקור עלות התפעול של תביעות ביטוח חובה, 

 השלכות נלוות נוספות שיביאו לייקור פרמיות ביטוח החובה לציבור בכללותו,ליצירת חוסר וודאות בעתודות ול

, ככל שהצדדים או בית , שכן האפשרות לשלם עיתיתלציבור שיצדיק את המהלךתי משמעווללא יצירת ערך 

 כבר מעוגנת בדין.  המשפט מוצאים זאת לנכון,

אמות מידה לאקטואר ממונה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם " 2018-1-13פורסם חוזר  2018באוגוסט  6ביום  .ו

לצורך יישום החוק ממונה' על ידי חברות הביטוח אקטואר מינוי '" שאמור להסדיר את הקריטריונים למוגבלות

ולמרות , למרות שלפי החוק הוא כבר נכנס לתוקף, בנושא מתן משכנתא לבעלי מוגבלות מקצרת חיים. בפועל

הרי שלמיטב ידיעת החברה רשות הפיקוח עוד לא אישרה פוליסה שהחברה הגישה כבר מוצר לאישור הפיקוח, 

קיים חשש שרשות הפיקוח תכפה על החברות לשווק את המוצר ו, לאור עלות הסיכון חמתאימה לאף חברת ביטו

                                                           

דוח נכנס תחת האזהרה זה ב לאזהרת החברה ביחס למידע צופה פני עתיד ראו בפתח הדוח. למען הסר ספק, כל המידע המופיע במסגרת סעיף 1

 הנ"ל. 
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בתעריף הפסדי. לדעת החברה הפתרון הנכון ליישום נאות של מטרות הדין הוא להקים מאגר ביטוח משותף 

חוות  שכן 'אקטואר ממונהכ' לנושא זה כמו המנגנון של ה'פול' בביטוח חובה ולייתר את הדרישה למנות אקטואר

  .הבמהות תאקטוארי, אינה כזה הדעת שהחוק דורש שתינתן על ידי אקטואר

 )להלן:"דירקטוריון גוף מוסדי" בנושא  2018-9-31, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2018באוגוסט  26ביום  .ז

עולות (, שעניינו, לעמדת רשות הפיקוח, התווית כללי ממשל תאגידי לניהול גוף מוסדי בכל הקשור לפ"הטיוטה"

הדירקטוריון. החוזר עשוי להשפיע על הרכב חברי הדירקטוריון של החברה בהתאם לתקופות מעבר המוגדרות בו 

לפי האמור בחוזר, יפורסם בהמשך חוזר  התנהלות תוך דרישה להקצאת משאבים תפעוליים נוספים.הוכן על 

 נוסף שידון בתפקידי הדירקטוריון.

פניות הציבור" לפיה יידרשו החברות  –וטה של חוזר "דיווח מידע סטטיסטי פורסמה טי 2018לאוגוסט  27ביום  .ח

במדדי בעתיד ככל שתיכלל לדווח לרשות הפיקוח על פניות ציבור. להערכת החברה, מתכונת הדיווח המוצעת, 

מפרסמת לציבור, תפגע מהותית באמינות המידע, שכן אופן הטיפול בפניות כאלה בחברות  רשותהשירות שה

 . להיות מעוותתישירות שונה מזה שבחברות העובדות באמצעות סוכנים, והתמונה שתתקבל עלולה 

ל טיוטת תיקון ש 2018באוגוסט  27ביום א לפרק א' של הדוח התקופתי, פורסמה  2.1.1.3בהמשך לאמור בסעיף  .ט

כלומר  –חובה" במסגרתן מוצע לאפשר מעבר מלא לשיטה של תעודת חובה "דיגיטאלית"  -"הפוליסה התקנית 

ל . ככיגיטאליפיזי או ד –ויתור על דרישת המקוריות של תעודת החובה הנמצאת בידי הלקוח והסתפקות בהעתק 

ירות וכיסוי ביטוחי במציאות אינן נחוצות לצורך מתן ששלדעת החברה  ,דרישות מכבידות טיוטהשיוסרו מה

 מדובר במהפכת שירות של ממש עבור הצרכן.  –כיום 

מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון,  עובר לפרסום דוח זה, פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר .4.13

 .1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"לה לתקנות ניירות ערך 38כנדרש בתקנה 

והנהלת החברה מבקשים להביע את תודתם לעובדי החברה על מאמציהם ותרומתם לחברה ולמאות אלפי הדירקטוריון 

 מבוטחי החברה המביעים בה את אמונם.

   

יעקב )קובי( הבר   ( שנידמןמוקי) משה

מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון





 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
 

 ( certification )   הצהרה
 

 :כי מצהיר ,הבר יעקב )קובי(אני, 
 
רבעון ל הביטוח"(   חברה לביטוח בע"מ )להלן: "חברת  .איי .די .איי של רבעוניה הדוח את סקרתי .1

 )להלן: "הדוח"(.  2018ספטמבר ב 30שהסתיים ביום 
 
 של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו הדוח ,ידיעתי על . בהתבסס2

 לא , מצגים אותם נכללו בהן הנסיבות לאור , בו שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה
 בדוח.  המכוסה לתקופה בהתייחס מטעים יהיו

 
 באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הרבעוניים הכספיים דוחות, הידיעתי על . בהתבסס3

 העצמי בהון השינויים , הפעולות תוצאות , הכספי המצב את  המהותיות, הבחינות מכל נאות, 
 בדוח. המכוסים ולתקופות למועדים חברת הביטוח של המזומנים ותזרימי

 
 בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים חברת הביטוח ב ואחרים אני. 4

 – וכן חברת הביטוח של  כספי דיווח על הפנימית לבקרהוי הגילו לגבי ונהלים
 

 ,כאלה ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או ,כאלה ונהלים בקרות קבענו   )א(
 מאוחדות חברות לרבותחברת הביטוח, ל המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים

 תקופת במהלך בפרט, חברות ובאותן חברת הביטוחב אחרים ידי על לידיעתנו מובא  ,שלה

 ;הדוח של ההכנה
  כספי, דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו ו, אכספי דיווח על פנימית בקרה קבענו   )ב(

 שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה לספק המיועדת

 שוק על הממונה ולהוראותIFRS) ) בינלאומיים דיווח לתקני בהתאם ערוכים הכספיים

 ;ההון
 את והצגנו חברת הביטוח של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו   )ג(

 המכוסה התקופה לתום ,הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי מסקנותינו

 -וכן ; הערכתנו על בהתבסס בדוח
 זה ברבעון שאירע כספי דיווח על חברת הביטוח של הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו   )ד(

 של הפנימית הבקרה על , מהותי באופן להשפיע שצפוי סביר או , מהותי באופן שהשפיע
 -וכן  ;כספי דיווח עלחברת הביטוח 

 
 לדירקטוריון ,המבקר החשבון לרואה גילינו זו הצהרה המצהיריםחברת הביטוח ב ואחרים אני. 5

 ביותר העדכנית הערכתנו על בהתבסס חברת הביטוח,  של  הדירקטוריון של הביקורת ולוועדת

 :כספי דיווח על הפנימית הבקרה לגבי
 

 הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את   )א(
 ,לרשום חברת הביטוח של ביכולתה לפגוע שצפויים סביר אשר , כספי דיווח על הפנימית

 - וכן ;כספי מידע על ולדווח לסכם ,לעבד

 עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה ,מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל )  ב(

 .כספי דיווח על חברת הביטוח של הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים
 
 .דין כל פי על ,אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
 
 

 _______________                                                        8201 בנובמבר 14          

 , מנכ"להבר (קובייעקב )             תאריך     
 
 
 



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
 

 ( certification )   הצהרה     
 

 :כי צהירהמ ,רונית חיוחמואני, 
 
רבעון ל הביטוח"(   חברה לביטוח בע"מ )להלן: "חברת  .איי .די .איי של הרבעוני הדוח את סקרתי .1

 )להלן: "הדוח"(.  2018 ספטמברב  30שהסתיים ביום 
 
 מצג של בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו הדוח ידיעתי, על . בהתבסס2

 לא אותם מצגים,  נכללו בהן הנסיבות לאור בו,  שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה
 בדוח.  המכוסה לתקופה בהתייחס מטעים יהיו

 
 משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע  הרבעוניים הכספיים הדוחותידיעתי,  על . בהתבסס3

בהון  השינויים הפעולות,  הכספי, תוצאות המצב המהותיות, את הבחינות מכל באופן נאות, 
 בדוח. המכוסים ולתקופות למועדים של חברת הביטוח המזומנים ותזרימי העצמי

 
 של בקרות ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בחברת הביטוח ואחרים . אני4

 – וכן של חברת הביטוח  כספי דיווח על הפנימית לבקרהוהגילוי   לגבי ונהלים
 

 ונהלים כאלה, בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו   )א(
 מאוחדות לחברת הביטוח, לרבות חברות המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים

 תקופת במהלך ובאותן חברות, בפרט בחברת הביטוח אחרים ידי על לידיעתנו מובא  שלה,

 ;הדוח של ההכנה
  דיווח כספי, על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו כספי, או דיווח על פנימית בקרה קבענו   )ב(

 ולכך שהדוחות הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה לספק המיועדת

 שוק על ולהוראות הממונהIFRS) בינלאומיים ) דיווח לתקני בהתאם ערוכים הכספיים

 ;ההון
 את חברת הביטוח והצגנו של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו   )ג(

 המכוסה הגילוי, לתום התקופה לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי מסקנותינו

 -וכן ; הערכתנו על בהתבסס בדוח
 זה שאירע ברבעון כספי דיווח על של חברת הביטוח הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו   )ד(

של  הפנימית על הבקרה מהותי,  באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי,  באופן שהשפיע
 – וכן  ;כספי דיווח חברת הביטוח על

 
 המבקר, לדירקטוריון החשבון לרואה גילינו זו הצהרה בחברת הביטוח המצהירים ואחרים . אני5

 ביותר העדכנית על הערכתנו בהתבסס של חברת הביטוח,   הדירקטוריון של הביקורת ולוועדת

 :כספי דיווח על הפנימית הבקרה לגבי
 

 של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את   )א(
 לרשום, של חברת הביטוח ביכולתה לפגוע שצפויים סביר אשר כספי,  דיווח על הפנימית

 - וכן ;כספי מידע על ולדווח לסכם לעבד,
 מעורבים עובדים או ההנהלה מעורבת בה מהותית, שאינה ובין מהותית תרמית, בין כל )  ב(

 .כספי על דיווח של חברת הביטוח הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים
 
 .דין כל פי על אחר, אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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 כספים ית, סמנכ"לרונית חיוחמו      תאריך      
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 דוחות כספיים ביניים מאוחדים

 
 

 2018 ספטמברב 30ליום 

 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
 

 8201 ספטמברב 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  

 2 דוחות כספיים ביניים מאוחדיםסקירת 
  
  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

 5 אחר כוללאו ההפסד ורווח דוחות מאוחדים על הרווח 
  
  

 6-7 דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  

 8-9 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 11-59 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

 
 
 

- - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , א'144דרך מנחם בגין 
 אביב-תל

 6492102 
 

 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com 

 
 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
 
 

 מבוא
 

הקבוצה(, הכולל את  -שלה )להלן  הבת הרחבהסקרנו את המידע הכספי המצורף של איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ ו
רווח או  ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על 2018 ,ספטמברב 30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימה ותשעשל  תוותזרימי המזומנים לתקופ , השינויים בהוןאחר רווח כוללהפסד ו
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלות ביניים ולתקופהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 

IAS 34 -  דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק"
לפי  ות ביניים אלו, וכן הם האחראים לעריכת מידע כספי לתקופ1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי  .1970-לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"
 בהתבסס על סקירתנו. אלו ת בינייםולתקופ

 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר עם מורכבת מבירורים, ספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כ

סקירה הינה מצומצמת . אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 

וודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות ביטחון שני
 דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 
 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון הגילוי שנקבעו על ידי  ובהתאם לדרישות IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 .1981-בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
 

הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי  בנוסף לאמור בפיסקה
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי 

 .עד כמה שתקנות אלו חלות על חברת ביטוח 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

 יין )הפניית תשומת לב(פסקת הדגש ענ
 

בדבר  יםביניים מאוחדלדוחות הכספיים  6מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
 .התחייבויות תלויותחשיפה ל
 

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל

 רואי חשבון  2018 ,בנובמבר 14
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

     

 ליום    

 בדצמבר 31 בספטמבר 30ליום   

  2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח באור 

 נכסים
    

 155,305  153,459  176,897   נכסים בלתי מוחשיים 

 297,941  301,172  327,666   הוצאות רכישה נדחות

 52,447  50,942  51,177   רכוש קבוע

 227,160  224,451  224,300   נדל"ן להשקעה

 194,209  204,773  491,918   נכסי ביטוח משנה

 72,587  69,019   -    נכסי מסים שוטפים

 46,398  38,540  55,586   חייבים ויתרות חובה

 540,705  556,589  607,105   פרמיות לגבייה

 497,294  499,316  488,502  א4 השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

    ב4 השקעות פיננסיות אחרות:

 522,175  484,382  699,373   נכסי חוב סחירים

 1,124,818  1,129,002  1,184,473   נכסי חוב שאינם סחירים

 18,545  18,023  29,296   מניות

 375,387  287,549  337,238   אחרות

 2,040,925  1,918,956  2,250,380   סך כל ההשקעות הפיננסיות האחרות

 8,279  6,914  8,623   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

 445,886  418,615  328,011   מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

 סך כל הנכסים
 

 5,010,165  4,442,746  4,579,136 

 סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה
 

 497,125  506,230  505,573 
 
 

 מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

     

 ליום    

 בדצמבר 31 בספטמבר  30ליום   

  2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר   

 אלפי ש"ח באור 

 הון והתחייבויות
    

 5 הון
   

 14,675  14,675  14,675   הון מניות

 347,250  347,250  347,250   פרמיה על מניות

 572  572  3,107   קרנות הון

 181,664  229,375  157,859   יתרת עודפים

 544,161  591,872  522,891   סך הכל ההון 

     

     התחייבויות

 2,737,496  2,722,731  3,126,493   התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה

 494,407  *(496,071  485,768   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

 357,541  358,236  359,157   התחייבויות פיננסיות

 28,091  23,176  21,495   נדחיםהתחייבויות בגין מסים 

 30,457  *(27,307  31,916   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  -    -   32,526   התחייבות בגין מסים שוטפים

 386,983  223,353  429,919   זכאים ויתרות זכות

 4,034,975  3,850,874  4,487,274   סך כל ההתחייבויות

 4,579,136  4,442,746  5,010,165   וההתחייבויותסך כל ההון 
 

 להלן 'ה2*( ראה באור 
 

 מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 

       2018 ,בנובמבר 14
 רונית חיוחמו  הבר )קובי( יעקב  משה )מוקי( שנידמן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנהל כללי  הדירקטוריוןיו"ר   
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 אחר כוללאו הפסד ורווח דוחות מאוחדים על הרווח 

 לשנה     

 שהסתיימה      

  31ביום  החודשים שהסתיימו 3-ל החודשים שהסתיימו 9-ל 

 בדצמבר בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 2018 2017 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה( 

 2,293,292  592,048  659,949  1,681,345  1,920,828  פרמיות שהורווחו ברוטו

 110,540  27,913  86,954  81,585  197,330  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,182,752  564,135  572,995  1,599,760  1,723,498  פרמיות שהורווחו בשייר

 99,519  22,323  33,993  60,581  72,200  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 6,222  1,527  1,342  4,652  4,222  הכנסות מדמי ניהול 

 17,960  5,509  19,891  14,292  43,020  הכנסות מעמלות 

 191  102  19  191  127  הכנסות אחרות 
 2,306,644  593,596  628,240  1,679,476  1,843,067  סך כל ההכנסות

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 1,594,148  405,934  465,459  1,169,172  1,375,871  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 
 53,608  15,947  83,587  52,714  193,163  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 1,540,540  389,987  381,872  1,116,458  1,182,708  ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 308,195  76,773  94,525  224,199  270,520  אחרות

 126,246  33,558  38,435  97,025  103,016  הוצאות הנהלה וכלליות

 15,317  2,954  4,501  11,823  14,236  הוצאות מימון

 791  196  13  525  361  הוצאות אחרות

 1,991,089  503,468  519,346  1,450,030  1,570,841  סך כל ההוצאות

 315,555  90,128  108,894  229,446  272,226  רווח לפני מסים על ההכנסה

 110,185  32,473  39,799  80,977  96,989  מסים על ההכנסה 

 205,370  57,655  69,095  148,469  175,237  רווח נקי 
      הפסד כולל אחר:

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 
      או הפסד:

 (7,007)  -    -    -    -   הפסד אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת
 2,395   -    -    -    -   השפעת המס

סה"כ סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 
 (4,612)  -    -    -    -   לרווח או הפסד

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח 
      או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:

בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי  ,נטו שינוי
  -    -   *( 1,432   -   ( *(5,063)  הוגן דרך רווח כולל אחר

בגין מכשירי חוב הנמדדים  בשווי  ,נטו שינוי
הוגן דרך רווח כולל אחר שהועבר לרווח 

  -    -   ( *(4,109)   -   ( *(272)  והפסד 
מיסים בגין פריטי רווח כולל אחר שהועברו 

  -    -   *( 915   -   *( 1,824  לרווח והפסד
סה"כ סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש 
  -    -   (1,762)  -   (3,511) לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

 (4,612)  -   (1,762)  -   (3,511) סה"כ הפסד כולל אחר 

 200,758  57,655  67,333  148,469  171,726  סך הכל רווח כולל

 13.99  3.93  4.71  10.12  11.94  רווח נקי בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(

 14,675  14,675  14,675  14,675  14,675  מספר מניות ששימשו לחישוב רווח למניה
 להלן ו'2*( ראה ביאור 

 מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 

       

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
מכשירי חוב 
הנמדדים 
דרך רווח 

 כולל אחר *(
קרן הון בגין 

 שטרי הון
יתרת 
 סה"כ הון עודפים

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
בינואר  1יתרה ליום 

 544,161  181,664  572  -  347,250  14,675  )מבוקר( 2018
השפעת היישום 

 IFRS 9 )*  -  -  6,046  -  (9,042)  (2,996)לראשונה של 
בינואר  1יתרה ליום 

 541,165  172,622  572  6,046  347,250  14,675  לאחר היישום לראשונה 

 175,237  175,237  -  -  -  -  רווח נקי  

 (3,511)  -  -  (3,511)  -  -  הפסד כולל אחר
סך הכל רווח )הפסד( 

 171,726  175,237  -  (3,511)  -  -  כולל 

 (190,000)  (190,000)  -  -  -  -  ג'( 5דיבידנד )ראה באור 
בספטמבר  30יתרה ליום 

2018  14,675  347,250  2,535  572  157,859  522,891 
 

 להלן ו'2*( ראה ביאור 
 

      

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות
קרן הון בגין 

 שטרי הון
יתרת 
 סה"כ הון עודפים

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 533,403  170,906  572  347,250  14,675  )מבוקר( 2017בינואר  1יתרה ליום 

 148,469  148,469  -  -  -  רווח כולל לתקופה

 (90,000)  (90,000)  -  -  -  דיבידנד 

 591,872  229,375  572  347,250  14,675  2017בספטמבר  30יתרה ליום 
 
 

       

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון בגין 
מכשירי חוב 
 הנמדדים 

רווח דרך 
 *( ולל אחרכ

הון בגין קרן 
 שטרי הון

יתרת 
 סה"כ הון עודפים

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 525,558  158,764  572  4,297  347,250  14,675   2018ביולי  1יתרה ליום 

 69,095  69,095  -  -  -  -  רווח נקי 

 (1,762)  -  -  (1,762)  -  -  הפסד כולל אחר
 67,333  69,095  -  (1,762)  -  -  סך הכל רווח )הפסד( כולל 

 (70,000)  (70,000)  -  -  -  -  דיבידנד
בספטמבר  30יתרה ליום 

2018  14,675  347,250  2,535  572  157,859  522,891 
 

 להלן ו'2*( ראה ביאור 
 מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 
 

      

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות
קרן הון בגין 

 שטרי הון
יתרת 
 סה"כ הון עודפים

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 574,217  211,720  572  347,250  14,675   2017ביולי  1יתרה ליום 
 57,655  57,655  -  -  -  רווח כולל לתקופה

 (40,000)  (40,000)  -  -  -  דיבידנד 

 591,872  229,375  572  347,250  14,675  2017בספטמבר  30יתרה ליום 
 
 
 
 

      

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות
הון בגין  קרן

 שטרי הון
יתרת 
 סה"כ הון עודפים

 מבוקר  

 אלפי ש"ח 

 533,403  170,906  572  347,250  14,675  2017בינואר  1יתרה ליום 

 205,370  205,370  -  -  -  רווח נקי

 (4,612)  (4,612)  -  -  -  הפסד כולל אחר

 200,758  200,758  -  -  -  סך הכל רווח כולל לתקופה

 (190,000)  (190,000)  -  -  -  דיבידנד

 544,161  181,664  572  347,250  14,675  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 

 מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

  

    
 לשנה 

 שהסתיימה       

 ביום  חודשים שהסתיימו  3 -ל חודשים שהסתיימו  9 -ל  

 בדצמבר 31 בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום   

  2018 2017 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  
תזרימי מזומנים מפעילות 

 37,668 97,581  82,913  (5,400) 223,774   שוטפת )נספח א'(
תזרימי מזומנים מפעילות 

       השקעה
 (19,048) (2,658) (2,388) (11,920) (10,960)  השקעה ברכוש קבוע 

השקעה בנכסים בלתי 
 (43,342) (13,439) (12,541) (35,154) (41,492)  מוחשיים

מזומנים שנגרעו בשל רכישות 
במסגרת צירוף עסקים )נספח 

 (6,000)  -    -   (6,000)  -    ד'(

 4,448 776  206  3,241  1,736   תמורה ממימוש רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (63,942) (15,321) (14,723) (49,833) (50,716)  השקעה
תזרימי מזומנים מפעילות 

         מימון
דיבידנד ששולם לבעלי מניות 

 (90,000) (40,000)  (70,000)  (90,000)  (290,000)   החברה

 (209)  -    -    - (616)  פירעון התחייבות פיננסית
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (90,209) (40,000) (70,000) (90,000) (290,616)  מימון
השפעת תנודות בשער החליפין 

על יתרות מזומנים ושווי 
 (44) 1,114  14  70  27   מזומנים

 (116,527) 43,374  (1,796) (145,163) (117,531)  מזומניםירידה במזומנים ושווי 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 570,692 382,155  338,430  570,692 454,165  לתחילת התקופה )נספח ב'(
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 454,165 425,529  336,634  425,529  336,634   לסוף התקופה )נספח ג'(
 
 
 
 

 מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 לשנה      

 שהסתיימה      
 ביום  חודשים שהסתיימו  3 -ל חודשים שהסתיימו  9 -ל 

 בדצמבר 31 בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 2018 2017 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -נספח א' 
 205,370  57,655  69,095  148,469  175,237  רווח נקי 

      התאמות לסעיפי רווח והפסד:
רווחים נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזים 

 (14,421) (6,506) (6,708) (9,894) (7,568) תלויי תשואה
      רווחים נטו מהשקעות פיננסיות אחרות:

 (14,663) (3,931) (9,305) (9,125) (14,088) נכסי חוב סחירים  
 (25,924) (5,722) (9,569) (18,580) (26,763) נכסי חוב שאינם סחירים  
 (30) (687) (4,262) (812) (1,035) מניות  
 (22,666) (875) (5,456) (6,755) (15,865) השקעות אחרות  

 15,706  2,922  4,161  11,726  13,326  הוצאות מימון בגין כתבי התחייבות נדחים

 (524)  -   88   -   367  שינוי בשווי הוגן התחייבויות פיננסיות

 791  196  13  525  361  הפסד הון

      פחת והפחתות:
 13,404  3,129  3,484  9,254  10,133  רכוש קבוע   
 22,247  5,660  6,435  15,905  19,900  נכסים בלתי מוחשיים   

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 322,319  90,773  116,219  307,554  388,997  השקעה שאינם תלויי תשואה

שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 (12,896) 1,420  2,147  (7,009) (8,639) השקעה תלויי תשואה

 (21,654) (10,493) (98,311) (32,218) (297,709) שינוי בנכסי ביטוח משנה
 (6,529)  -    -   (3,819) 2,876  שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה

 (35,113) (13,788) (9,223) (38,344) (29,725) שינוי בהוצאות רכישה נדחות 
 110,185  32,473  39,799  80,977  96,989  מסים על הכנסה

      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
 15,298  3,596  2,789  9,599  11,808  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה   
 (359,697) (17,343) (56,377) (253,273) (200,009) רכישות נטו של השקעות פיננסיות אחרות   
 (821) (14)  -   (822) (16) רכישת נדל"ן להשקעה ושיפורים בנכס   
 (85,886) (19,012) (8,346) (101,770) (66,400) פרמיות לגבייה   

 2,489  11,009  623  10,347  (9,188) חייבים ויתרות חובה   

 23,236  (2,791) 50,136  (40,509) 142,909  זכאים ויתרות זכות   

 5,896  3,600  459  5,530  1,459  התחייבויות בשל הטבות לעובדים   
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

 (69,253) 73,616  18,796  (71,513) 12,120  מפעילות שוטפת
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה 

      עבור:
 (15,388) (3,758)  (3,758)  (11,446)  (11,461)  ריבית ששולמה  
 34,164  5,845  11,863  22,468  33,729  ריבית שהתקבלה  
 (126,701) (37,937) (16,639) (101,234) (44,468) מסים ששולמו  
 1,856   -    -   1,856  49,378  מסים שהתקבלו  

 7,620  2,160  3,556  6,000  9,239  דיבידנד שהתקבל  
מזומנים ששימשו לפעילות סך הכל תזרימי 

 37,668  97,581  82,913  (5,400) 223,774  שוטפת
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 

 לשנה     

 שהסתיימה     

 ביום  חודשים שהסתיימו  3 -ל חודשים שהסתיימו  9 -ל 

 בדצמבר 31 בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 2018 2017 2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
מזומנים ושווי מזומנים  -נספח ב' 

      לתחילת התקופה
מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי 

 10,740  7,498  8,780  10,740  8,279  תשואה

 559,952  374,657  329,650  559,952  445,886  מזומנים אחריםמזומנים ושווי 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 570,692  382,155  338,430  570,692  454,165  התקופה
 

     
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  -נספח ג' 
      התקופה

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי 
 8,279  6,914  8,623  6,914  8,623  תשואה

 445,886  418,615  328,011  418,615  328,011  מזומנים ושווי מזומנים אחרים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 454,165  425,529  336,634  425,529  336,634  התקופה
 

     
מזומנים שנגרעו בשל רכישות  –נספח ד' 

      במסגרת צירוף עסקים 
 (3,828)  -    -   (3,798)  -   רכישת תיק לקוחות

 (8,818)  -    -   (4,200)  -   מוניטין

 6,646   -    -   1,998   -   התחייבויות פיננסיות *(
   -  (6,000)   -    -  (6,000) 

      פעילות שאינה במזומן –נספח ה' 
 100,000   -    -    -    -   דיבידנד שהוכרז וטרם שולם 

 
 
 
 

 מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 כללי  -: 1באור 
 
החברה( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה  -איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ )להלן  א.

כוללים את  הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של החברהתקוה. -קרית אריה, פתח, 35הרשמית היא אפעל 
  ( בע"מ(.2010הבת )איי.די.איי הנפקות )חברת של ואלה של החברה 

 
. בביטוח וביטוח בריאות החברה פועלת כמבטח ישיר בענפי הביטוח הכללי בביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ב.

אחרים. בביטוח חיים  ענפי חבויותענפי רכוש אחרים וכללי פועלת החברה בענפי רכב רכוש, רכב חובה, 
פועלת  בריאות וחסכון ובביטוח וחסכון ארוך טווח פועלת החברה בשיווק פוליסות ריסק, אובדן כושר עבודה

 ונסיעות לחו"ל.ות שמחלות ואשפוז, מחלות ק החברה בשיווק פוליסות תאונות אישיות,
 
 חזקות בחברה הנו כדלקמן:השיעור ה 2018 ספטמברב 30ליום  ג.

מהון  48.47%מחזיקה בשיעור של  (האם החברה או אחזקות ישיר - להלן)איי.די.איי אחזקות בע"מ ישיר  
  .51.53% מניות החברה ושיעור החזקות הציבור הנו

 
 בעלת(. ישיר ביטוח - להלן) בע"מ פיננסיות השקעות ישיר ביטוח חברת הינה אחזקות בישיר השליטה בעלת 

מניות ביטוח ישיר ומניות . צור שמיר( - )להלן מ"בע אחזקות שמיר צור חברת הינה ישיר בביטוח השליטה
   אביב.-צור שמיר רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 
שלושה ו תשעהשל  ותולתקופ 2018 ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  ד.

ביחד עם  דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה -באותו תאריך )להלן  ושהסתיימ חודשים
הדוחות  -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2017בדצמבר  31דוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ה

 הכספיים השנתיים המאוחדים(.
 
 

 יקרי המדיניות החשבונאיתע  -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.
 

"דיווח כספי לתקופות  - 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח בהתאם לחוק הפיקוח על שירותיםביניים", 

כמו כן, נערכו דוחות אלה בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות  .1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
 אלה חלות על חברת ביטוח. עד כמה שתקנות 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

  
 החברה הנהלת נדרשת, IFRS)) תקני דיווח כספי בינלאומייםתמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל בעריכת

 של הסכומים ועל המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות אומדנים, בהערכות דעת בשיקול להשתמש
 .אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות, והתחייבויות נכסים

 
וההנחות העיקריות ששימשו  החברהשיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של 

 .המאוחדים השנתייםהכספיים בהערכות הכרוכות באי וודאות הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות 
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת  
 האמור להלן:למעט  הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

 
 םימכשירים פיננסי  

 
ם ימכשירים פיננסי - 9בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  ,להלן 'ו2כמפורט בבאור 

 )להלן "התקן"(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 
י"ב  סעיפים ורא –מכשירים פיננסים  גיןב 2017בדצמבר  31בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 

 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   2בביאור וכ"ה 
)לעניין  ם הינה כדלקמןיבגין מכשירים פיננסי 2018בינואר  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  

 :סעיף ה להלן( ורא על דוחותיה הכספיים של החברהיישום לראשונה השפעת ה
 

 םינסינכסים פינ .1
 
נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות התקן  ם בתחולתיסים פיננסינכ

עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

 
  



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 12 -ב 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
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 )המשך( נכסים פיננסים .1 
 

 החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: 
 

 לניהול הנכסים הפיננסים, וכןהמודל העסקי של החברה  )א(  
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(  

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:  

 
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן 
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק 

 תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
וצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת עלויות עסקה לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו י
 ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר:

 
המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים 

ם; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים והן מכירת הנכסים הפיננסי
  מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 

 כתוצאה הפסדים או רווחים. לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן
 .אחר כולל ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות

 
 מכשירים הוניים

 
ם המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים האמורים לעיל ועל ינכסים פיננסי

 כן נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

 יםיירידת ערך נכסים פיננס  
 

ים אשר אינם נמדדים ימכשירי חוב פיננסהחברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;  
 

אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה חוב  מכשירי א( 
 בגין מכשיר חוב זה שתוכרלהפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,לראשונה

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי 
 

אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה חוב  מכשירי ב( 
שתוכר תביא בחשבון  להפסד ההפרשה ,לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך

החברה מיישמת את ההקלה  .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -י החזויים הפסדי אשרא
שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי 
ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, 

 ל "דרגת השקעה".למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני ש
 

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד ואילו ירידת הערך 
קרן הון ולא לרווח או הפסד כנגד בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף 
 תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.
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 )המשך( מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.
 
 )המשך( יםימכשירים פיננס 

 
 )המשך( יםינכסים פיננס .1 

 
 יםיגריעת נכסים פיננס  

 
 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת  

 
 המזומנים מהנכס הפיננסי, או פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי )א( 
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת  )ב( 

תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס 
 הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס.

החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי,  )ג( 
אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי, ללא 

 עיכוב מהותי.
 

 .לעיל כאמור התנאים מתקיימים כאשר כגריעה מטופלתים ינכסים פיננסעסקאות מכירת  
 באופן הותירה ולא העבירה לא, אך מהנכס מזומנים תזרימי לקבל זכויותיה את העבירה החברה שרכא

 נכס מוכר ,הנכס על השליטה את העבירה לא ואף בנכס הקשורים וההטבות הסיכונים כל את מהותי

 לנכס ערבות של בדרך נמשכת מעורבות. בנכס החברה של הנמשכת המעורבות למידת בהתאם חדש

 של המרבי והסכום הכספיים בדוחות הנכס של המקורית היתרה מבין הנמוך לפי נמדדת המועבר

 .בחזר )סכום הערבות( לשלם להידרש עשויה שהחברה התמורה
כאשר החברה ממשיכה להכיר בנכס בהתאם למידת המעורבות הנמשכת שלה בו, החברה גם מכירה 

כזו שהערך בספרים נטו של הנכס  בהתחייבות הקשורה אליו. ההתחייבות הקשורה נמדדת בדרך
 המועבר וההתחייבות הקשורה הוא:

 
העלות המופחתת של הזכויות והמחויבויות שנותרו בידי הישות, אם הנכס המועבר נמדד  )א( 

 בעלות מופחתת; או
 בסיס על נמדדים הם כאשר, החברה בידי שנותרו והמחויבויות הזכויות של ההוגן לשווי שקול )ב( 

 .הוגן בשווי נמדד המועבר הנכס אם, נפרד
 

 תחייבויות פיננסיותה .2 
 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי הוגן 
למעט במקרה בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, וזאת 

י הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשוו
 או הפסד. 

במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה, התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
לשינויים בסיכון האשראי של החברה  שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שניתן לייחסם

 מוצגים ברווח כולל אחר.
 

לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת העלות המופחתת, 
 פרט ל:

 
 ;כגון נגזרים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות )א( 
 חל עליה. 3רוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצי (ב) 
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 )המשך( מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.
 

 )המשך( מכשירים פיננסים  
 

 )המשך( התחייבויות פיננסיות .2 
 

  גריעת התחייבויות פיננסיות  
 

, כאשר המחויבות שהוגדרה דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים  התחייבות פיננסית מסולקת
 .חייבותפיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההת

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים 
 מהותית מהתנאים הקיימים.

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של ההתחייבות 
תי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של ש

 הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תזרימי  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ

 המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד.
מביאה החברה בחשבון שיקולים  י בתנאי התחייבות קיימת,בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהות

 איכותיים וכמותיים.
 

 קיזוז מכשירים פיננסים  
 

 קיימת אם המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 ואת הנכס את לסלק כוונה וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות

 להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות

 פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת

 שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל

 שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע תלויה תהיה

 .לפקיעתה
 

 תקנים חדשים שטרם הגיע מועד יישומם ב.
 

16 IFRS חכירות  
 

 התקן החדש(. -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש 

 בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
 

 להלן עיקרי השפעות התקן החדש:
 

התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי )פרט למקרים 
 חכירות.  IAS 17-מסוימים, ראה להלן( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים

כמו כן, החוכרים יכירו שימוש. -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות
 בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

)לדוגמה, אחוז  ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית 
 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים ( יוכרו כהוצאה מהפדיון

ם הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות בגין במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתני
 השימוש.-החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים 
נמוך או במקרה של חכירות בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי 

 לתקופה של עד שנה. 
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה מימונית 

 או כחכירה תפעולית.
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 )המשך( תקנים חדשים שטרם הגיע מועד יישומם ב.
 

16 IFRS חכירות  
 

. אימוץ מוקדם אפשרי, אין 2019בינואר  1יות המתחילות ביום התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנת
 בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.

 
 התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:

 
במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר  -יישום למפרע מלא  א(

 המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה.  
 

 
לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת  –גישת יישום למפרע חלקי  ב(

ות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון הקיימת במועד ההתחייב
השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה -יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות

 בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:
 
 .הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות 
 .הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש 

 
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם קיים, 

 ייזקף להון.
 

 בשלב זה, החברה בוחנת את האפשרויות השונות ליישום התקן החדש.
 

החדש, כי ליישומו לא צפויה  להיות השפעה החברה מעריכה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן 
 מהותית על הדוחות הכספיים.

  
  עונתיות .ג
 

 ובריאותביטוח חיים  .1
 

 ההכנסות מפרמיות בביטוח חיים ובריאות אינן מתאפיינות בעונתיות.  
 

 ביטוח כללי .2
 

, כאשר הפרמיות ברבעון הראשון מחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח כללי מתאפיין בעונתיות 
של השנה גבוהות מהפרמיות ברבעונים האחרים וזאת בעיקר בגלל חידוש הסכמי ביטוח של 
המבוטחים בתחילת שנה קלנדרית ולכן מייצגים עונתיות מסויימת. השפעתה של עונתיות זו על הרווח 

 המדווח מנוטרלת באמצעות הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה.
 

וצאות האחרים, כגון תביעות, ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון הכנסות מהשקעות, לא במרכיבי הה 
זאת ראוי לציין, כי עונת  קיימת עונתיות מובהקת, ולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ברווח. עם

רכוש, ברבעונים הראשון והרביעי של השנה,  פיחורף קשה עלולה לגרום לעלייה בתביעות, בעיקר בענ
 צאה מכך לקיטון ברווח המדווח.וכתו
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר של ארה"ב .ד

 
 שער חליפין   
 יציג של מדד המחירים לצרכן 
 הדולר ארה"ב מדד ידוע מדד בגין 
 % % % 

    לתשעה חודשים שהסתימו ביום:

 4.6  1.1  1.1  2018בספטמבר  30

 (8.2)  0.2  0.3  2017בספטמבר  30

    לשלושה חודשים שהסתימו ביום:

 (0.6)  0.2  0.2  2018בספטמבר  30

 0.9  (0.5)  0.3  2017בספטמבר  30

 (9.8) 0.3 0.4 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 
 בסיווגשינוי  .ה

 
אלפי ש"ח  4,223חדש סך של החברה מ הסווג 2017 בספטמבר 30דוח על המצב הכספי ליום בנתוני ה  .1

התחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלוי תשואה לסעיף ההתחייבויות בשל הטבות מסעיף 
תוכנית לעובדים וזאת כדי לשקף נכונה את ההתחייבות בגין סכומים המופקדים בחברה במסגרת 

 הטבה מוגדרת לעובדי החברה. 
 

 

סווגו מחדש  בבאור נכסים פיננסים 2017בספטמבר,  30בגין תקופה שהסתיימה ביום ההשוואה  מספרי .2 
במדרג השווי ההוגן, על מנת לשקף נכונה את רמת מדרג  2לרמה  3ח מרמה "ש אלפי 41,415בסך של 

 .השקעות פיננסיות אחרות השווי ההוגן של
 

סווגו מחדש  נכסים פיננסיםבבאור  2017בספטמבר,  30בגין תקופה שהסתיימה ביום ההשוואה  מספרי  . 3
במדרג השווי ההוגן, על מנת לשקף נכונה את רמת מדרג  2לרמה  3ש"ח מרמה  אלפי 8,710בסך של 

 .השקעות פיננסיות אחרותהשווי ההוגן של 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 :מכשירים פיננסים - IFRS 9יישום לראשונה של  .ו
 

 התקן)להלן: " פיננסים מכשירים - IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB -פרסם ה  2014בחודש יולי 
שהחברה אימצה   IFRS 9 (2009)וכן את מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה - IAS 39, המחליף את "(החדש

מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים התקן ביישום מוקדם. 
  .IFRS 9 (2009)שבתחולת 

 

לראשונה בדוחות כספיים אלה. התקן החדש מיושם למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי מיושם החדש התקן 
רך בספרים הקודם הפרש בין העה החברה זוקפת את כל. השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש

 .עודפיםללבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה 

 
 :2018בינואר,  1ליום   IFRS9-4201ולפי   IFRS9-2009סווג הנכסים פיננסים לפי 

 
    

 לפי  קטגוריה  
IFRS 9 (2009)  

ערך 
 בספרים

 לפי  קטגוריה 
IFRS 9 (2014) 

 ערך
 בספרים

     סעיף בדוח על המצב הכספי

נכסי  -השקעות פיננסיות אחרות
 חוב סחירים

שווי הוגן דרך רווח 
 372,905  או הפסד

שווי הוגן דרך רווח 
 372,905  כולל אחר

נכסי  -השקעות פיננסיות אחרות
 147,324  עלות מופחתת 149,270  עלות מופחתת חוב סחירים

 -סה"כ השקעות פיננסיות אחרות 
 520,229   522,175   נכסי חוב סחירים

     
נכסי  -השקעות פיננסיות אחרות

 1,122,211  עלות מופחתת 1,124,818  עלות מופחתת חוב לא סחירים 

 מניות -השקעות פיננסיות אחרות
שווי הוגן דרך רווח 

 18,545  או הפסד
שווי הוגן דרך רווח 

 18,545  או הפסד

 אחרות -השקעות פיננסיות אחרות
שווי הוגן דרך רווח 

 375,387  הפסד או
שווי הוגן דרך רווח 

 375,387  או הפסד

 2,036,372   2,040,925   סה"כ השקעות פיננסיות אחרות

סה"כ השקעות פיננסיות עבור 
 חוזים תלויי תשואה

שווי הוגן דרך רווח 
 497,294 או הפסד

שווי הוגן דרך רווח 
 497,294 או הפסד

 

 
   IFRS9-2014ליתרה המדווחת לפי   IFRS9-0920התאמת הערך בספרים  של נכסים לפי 

 :2018בינואר,  1ליום 
 

  
  מדידה מחדש    

 לפי  ערך בספרים   
IFRS 9 (2009) 

סיווג 
 מחדש

)הפרשה 
להפסדי 
 אשראי(

ערך בספרים   
 IFRS 9  לפי

(2014) 
     

     שווי הוגן דרך רווח או הפסד:
העברה לשווי הוגן דרך רווח 

 393,932  -   (372,905) 766,837  כולל אחר

 1,269,535  4,553   -   1,274,088  עלות מופחתת:
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך(: מכשירים פיננסים - IFRS 9יישום לראשונה של  .ו
 

   IFRS9-2014ליתרה המדווחת לפי   IFRS9-0920התאמת  העודפים וקרן הון בגין ניירות ערך לפי           
 :2018בינואר,  1ליום    

 

     

בגין קרן הון  
 עודפים ניירות ערך

סך ההשפעה 
 על ההון

 IFRS 9 - 2009   -   181,664  181,664לפי  2017בדצמבר  31יתרת סגירה ליום 

השפעת סווג מדידת נכסי חוב סחירים בשווי הוגן דרך 
  -   (7,965) 7,965  בשווי הוגן דרך רווח כולל אחררווח והפסד למדידה 

  -   (1,223) 1,223  מדידת הפסדי אשראי בגין נכסי חוב סחירים

 (4,553) (4,553) -   מדידת הפסדי אשראי בגין נכסי חוב לא סחירים

 1,557 4,699 (3,142) השפעת המס

 IFRS 9 - 2014  6,046   172,622 178,668לפי  2018בינואר  1יתרת פתיחה ליום 
 

 :התאמה בגין מדידת הפסדי אשראי

הפרשה להפסד  
 IFRS 9לפי 

(2009)   
מדידה 
 מחדש

הפרשה 
להפסדי 

אשראי לפי 
IFRS 9 (2014)  

 5,939  4,553  1,386  בגין נכסים שנמדדים בעלות מופחתת

 1,223 1,223  -  בגין נכסים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר *(

 
  
  השינוי במדידת הפסדי האשראי של נכסים הנמדדים בשווי הוגן אינה משפיעה על סך ההון של החברה. *(  

 
 
 

, הפסדי 2018בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  9כתוצאה מהיישום לראשונה, הוכרו בתקופה של   
אלפי ש"ח, בגין נכסי חוב סחירים, ברווח כולל אחר חלף הכרה ברווח  5,334 -שערוך )לפני מס( בסך של כ

 .(2018 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  3אלפי ש"ח בתקופה של  2,676) והפסד
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 מגזרי פעילות -: 3באור 
 
 :החברה פועלת במגזרי הפעילות הבאים .א
 

 מגזר ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך   .1
 

מגזר ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך כולל את ענפי ביטוח חיים והוא מתמקד בעיקר בחיסכון לטווח   
לסוגיהן( וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון: מוות, נכות, חיים ארוך )במסגרת פוליסות ביטוח 

 .אובדן כושר עבודה ועוד
 

 מגזר ביטוח בריאות   .2
 

 .ונסיעות לחו"לכולל ביטוח הוצאות רפואיות, תאונות אישיות, מחלות קשות מגזר ביטוח בריאות 
 

 מגזר ביטוח כללי   .3
 

מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש. בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר הביטוח הכללי  
 ענפי רכוש ואחרים וענפי חבויות אחרים.לפי ענפי רכב חובה, רכב רכוש, 

 
 רכב חובהענף  -

 
ענף רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו היא חובה על פי דין ואשר  

 מעניק כיסוי לנזק גוף )לנהג הרכב, לנוסעים ברכב או להולכי רגל( כתוצאה משימוש ברכב מנועי.
 

 ענף רכב רכוש -
 

נזקי רכוש שהרכב המבוטח יגרום לצד ענף רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ו 
 שלישי.

 
 ענפי רכוש ואחרים -
 

 ענף דירות.ובעיקר יתר ענפי הרכוש שאינם רכב וחבויות 
 
 

 אחריםחבויות ענפים  -
 

ענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין נזק שהוא יגרום לצד שלישי. ענפים אלו  
 כוללים: אחריות כלפי צד ג', אחריות מעבידים ואחריות מקצועית.  
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 
 :להלן תוצאות מגזרי הפעילות  .ב
 

 2018בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל 

  לא מיוחס   ביטוח חיים 

 סך  למגזרי ביטוח  וחיסכון 

 הכל פעילות כללי בריאות ארוך טווח 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,920,828   -   1,514,678  189,313  216,837  פרמיות שהורווחו ברוטו

 197,330   -   164,214  7,511  25,605  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,723,498   -   1,350,464  181,802  191,232  פרמיות שהורווחו בשייר

 72,200  19,795  43,782  1,014  7,609  רווחים  מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 4,222   -    -    -   4,222  הכנסות מדמי ניהול 

 43,020   -   31,461  2,018  9,541  הכנסות מעמלות

 127  127   -    -    -   הכנסות אחרות 

 1,843,067  19,922  1,425,707  184,834  212,604  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 1,375,871   -   1,199,672  74,420  101,779  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

 193,163   -   173,993  3,412  15,758  ביטוחובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 1,182,708   -   1,025,679  71,008  86,021  ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 

 270,520   -   173,422  51,667  45,431  אחרות

 103,016  1,625  60,479  23,884  17,028  הוצאות הנהלה וכלליות
 14,236  13,319  865   -   52  הוצאות  מימון

 361  361   -    -    -   הוצאות אחרות

 1,570,841  15,305  1,260,445  146,559  148,532  סך כל ההוצאות

 272,226  4,617  165,262  38,275  64,072  רווח לפני מסים על ההכנסה

 (5,335) (2,357) (2,978)  -    -   הפסד כולל אחר לפני מסים על הכנסה

 266,891  2,260  162,284  38,275  64,072  סה"כ רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
 

     
  2018בספטמבר  30ליום  
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

התחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 485,768   -    -    -   485,768  השקעה תלויי תשואה

התחייבות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי 
 3,126,493   -   2,938,401  76,904  111,188  תשואה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3באור 
 
 :)המשך( להלן תוצאות מגזרי הפעילות ב.
 

 2017בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל 

  מיוחסלא    ביטוח חיים 

 סך  למגזרי ביטוח  וחיסכון 

 הכל פעילות כללי בריאות ארוך טווח 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 1,681,345   -   1,319,374  160,263  201,708  פרמיות שהורווחו ברוטו

 81,585   -   50,906  7,315  23,364  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 1,599,760   -   1,268,468  152,948  178,344  פרמיות שהורווחו בשייר

 60,581  19,140  29,891  801  10,749  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 4,652   -    -    -   4,652  הכנסות מדמי ניהול 

 14,292   -   3,610  1,273  9,409  הכנסות מעמלות

 191  191   -    -    -   הכנסות אחרות 

 1,679,476  19,331  1,301,969  155,022  203,154  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 1,169,172   -   1,005,302  64,080  99,790  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 52,714   -   37,167  5,882  9,665  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 1,116,458   -   968,135  58,198  90,125  ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 224,199   -   152,822  37,688  33,689  אחרות

 97,025  1,580  58,865  17,856  18,724  הוצאות הנהלה וכלליות
 11,823  11,718  43   -   62  הוצאות מימון

 525  525   -    -    -   הוצאות אחרות

 1,450,030  13,823  1,179,865  113,742  142,600  סך כל ההוצאות

 229,446  5,508  122,104  41,280  60,554  לפני מסים על ההכנסהכולל רווח 
 

     
 2017בספטמבר  30ליום  
 מבוקרבלתי  
 אלפי ש"ח 

התחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה 
 *(496,071   -    -    -   *(496,071  תלויי תשואה

התחייבות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי 
 2,722,731   -   2,560,603  69,849  92,279  תשואה

 
 

 .'ה2*( ראה באור                  
 

  



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 22 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3אור ב
 
 :)המשך( להלן תוצאות מגזרי הפעילות ב.
 
 2018בספטמבר   30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל  
  ביטוח חיים  

  לא מיוחס 
 סך  למגזרי ביטוח  וחיסכון 
 הכל פעילות           כללי בריאות טווח ארוך 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 659,949   -   518,793  67,417  73,739  פרמיות שהורווחו ברוטו

 86,954   -   75,802  2,510  8,642  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 572,995   -   442,991  64,907  65,097  פרמיות שהורווחו בשייר

 33,993  9,092  18,691  337  5,873  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1,342   -    -    -   1,342  הכנסות מדמי ניהול 

 19,891   -   15,493  728  3,670  הכנסות מעמלות

 19  19   -    -    -   הכנסות אחרות 

 628,240  9,111  477,175  65,972  75,982  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 465,459   -   409,430  24,885  31,144  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 83,587   -   79,589  971  3,027  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 381,872   -   329,841  23,914  28,117  ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 94,525   -   60,615  17,682  16,228  אחרות

 38,435  533  22,392  9,296  6,214  הוצאות הנהלה וכלליות

 4,501  4,156  328   -   17  הוצאות מימון

 13  13   -    -    -   הוצאות אחרות

 519,346  4,702  413,176  50,892  50,576  סך כל ההוצאות

 108,894  4,409  63,999  15,080  25,406  רווח לפני מסים על הכנסה

 (2,677) (1,069) (1,608)  -    -   הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

 106,217  3,340  62,391  15,080  25,406  סה"כ רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 23 -ב 

 
 )המשך( מגזרי פעילות -: 3אור ב

 
 :)המשך( מגזרי הפעילותלהלן תוצאות  ב.
 
 

 2017 ספטמברב 30ביום החודשים שהסתיימו  3 -ל  

  לא מיוחס   ביטוח חיים 

 סך  למגזרי ביטוח  וחיסכון 

 הכל פעילות כללי בריאות ארוך טווח 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 592,048   -   466,025  57,654  68,369  פרמיות שהורווחו ברוטו

 27,913   -   17,576  2,408  7,929  שהורווחו על ידי מבטחי משנהפרמיות 

 564,135   -   448,449  55,246  60,440  פרמיות שהורווחו בשייר

 22,323  6,513  9,068  98  6,644  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 1,527   -    -    -   1,527  הכנסות מדמי ניהול 

 5,509   -   1,412  191  3,906  הכנסות מעמלות

 102  102   -    -    -   הכנסות אחרות 

 593,596  6,615  458,929  55,535  72,517  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 405,934   -   348,394  24,742  32,798  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
בתשלומים חלקם של מבטחי המשנה 

 15,947   -   12,407  2,087  1,453  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 389,987   -   335,987  22,655  31,345  ביטוח וחוזי השקעה בשייר
עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 

 76,773   -   52,379  12,734  11,660  אחרות

 33,558  545  20,382  6,188  6,443  הוצאות הנהלה וכלליות
 2,954  2,919  14   -   21  הוצאות מימון

 196  196   -    -    -   הוצאות אחרות

 503,468  3,660  408,762  41,577  49,469  סך כל ההוצאות

 90,128  2,955  50,167  13,958  23,048  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 24 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות -: 3אור ב
 
 :)המשך( להלן תוצאות מגזרי הפעילות ב.

                       

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

  לא מיוחס   ביטוח חיים 

 סך  למגזרי ביטוח  וחיסכון 

 הכל פעילות כללי בריאות ארוך טווח 

 מבוקר  

 אלפי ש"ח 

 2,293,292   -   1,801,662  218,667  272,963  פרמיות שהורווחו ברוטו

 110,540   -   69,052  9,848  31,640  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 2,182,752   -   1,732,610  208,819  241,323  פרמיות שהורווחו בשייר

 99,519  33,647  48,992  1,196  15,684  מימוןרווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

 6,222   -    -    -   6,222  הכנסות מדמי ניהול 

 17,960   -   5,326  1,776  10,858  הכנסות מעמלות

 191  191   -    -    -   הכנסות אחרות 

 2,306,644  33,838  1,786,928  211,791  274,087  סך כל ההכנסות
ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי תשלומים 

 1,594,148   -   1,362,614  89,063  142,471  ביטוח וחוזי השקעה ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 53,608   -   31,758  7,578  14,272  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 1,540,540   -   1,330,856  81,485  128,199  בשיירביטוח וחוזי השקעה 

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 308,195   -   210,931  51,761  45,503  אחרות

 126,246  2,101  75,856  23,494  24,795  הוצאות הנהלה וכלליות
 15,317  15,703  (467)  -   81  הוצאות )הכנסות( מימון

 791  791   -    -    -   אחרותהוצאות 

 1,991,089  18,595  1,617,176  156,740  198,578  סך כל ההוצאות

 315,555  15,243  169,752  55,051  75,509  רווח לפני מסים על ההכנסה

 (7,007)  -   (4,618) (1,260) (1,129) הפסד כולל אחר לפני מסים על הכנסה

 308,548  15,243  165,134  53,791  74,380  מסים על ההכנסהסה"כ רווח כולל לפני 
 

     
 2017בדצמבר  31ליום  
 מבוקר  
 אלפי ש"ח 

התחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
 494,407   -    -    -   494,407  השקעה תלויי תשואה

התחייבות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי 
 2,737,496   -   2,572,900  71,879  92,717  תשואה

 
  



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 25 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 :ביטוח כללי נתונים נוספים לגבי מגזר  ג.
              

 2018בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל 

 ביטוח כללי 

 ענפי רכוש רכב רכב 
ענפי 
 סך חבויות

 הכל אחרים)**( ואחרים )*( רכוש חובה 

 מבוקרבלתי  
 אלפי ש"ח 

 1,618,814  14,979  155,873  1,008,833  439,129  פרמיות ברוטו
 304,037  958  62,522  2,553  238,004  פרמיות ביטוח משנה

 1,314,777  14,021  93,351  1,006,280  201,125  פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה 

 (35,687)  1,592  (6,595)  68,646  (99,330)  בשייר
 1,350,464  12,429  99,946  937,634  300,455  פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים  מהשקעות, נטו והכנסות 
 43,782  950  2,029  11,672  29,131  מימון

 31,461   -   9,191   -   22,270  הכנסות מעמלות

 1,425,707  13,379  111,166  949,306  351,856  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 1,199,672  9,289  77,057  675,829  437,497  חוזי ביטוח וחוזי השקעה, ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה 

בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 
 173,993  978  19,573  237  153,205  בגין חוזי ביטוח

בגין תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 1,025,679  8,311  57,484  675,592  284,292  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 173,422  1,790  20,754  103,561  47,317  רכישה אחרות

 60,479  482  7,557  36,261  16,179  הוצאות הנהלה וכלליות
 865   -   80  367  418  הוצאות מימון

 1,260,445  10,583  85,875  815,781  348,206  סך כל ההוצאות
 165,262  2,796  25,291  133,525  3,650  לפני מסים על הכנסה רווח

הפסד כולל אחר לפני מסים על 
 (2,978)  (65)  (138)  (794)  (1,981)  הכנסה
לפני מסים על  כוללרווח סה"כ 

 162,284  2,731  25,153  132,731  1,669  ההכנסה 

התחייבות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
 2,938,401  48,623  135,420  885,307  1,869,051  2018בספטמבר,  30ליום 

התחייבות בגין חוזי ביטוח בשייר 
 2,468,832  46,393  101,795  885,942  1,434,702  2018בספטמבר,  30ליום 

                            
                                              

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 92%-)*( ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח דירות אשר הפעילות בגינם מהווה כ                           
 מסך הפרמיות           94%-כ המקצועית אשר הפעילות בגינם מהוונתונים מענפי חבות צד ג' ואחריות )**( ענפי חבויות ואחרים כוללים   

 בענפים אלו.                                  

  



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 26 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
 

 )המשך( מגזר ביטוח כללינתונים נוספים לגבי  .ג
  

 2017בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  9-ל 

 ביטוח כללי 

 רכושענפי  רכב רכב 
ענפי 
 סך חבויות

 הכל אחרים)**( ואחרים )*( רכוש חובה 

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 1,490,370  14,112  143,735  916,522  416,001  פרמיות ברוטו
 51,248  969  24,572  1,742  23,965  פרמיות ביטוח משנה

 1,439,122  13,143  119,163  914,780  392,036  פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה 

 170,654  1,814  9,780  112,743  46,317  בשייר
 1,268,468  11,329  109,383  802,037  345,719  פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים  מהשקעות, נטו והכנסות 
 29,891  596  1,232  6,996  21,067  מימון

 3,610   -   3,360  250   -   הכנסות מעמלות

 1,301,969  11,925  113,975  809,283  366,786  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 1,005,302  7,859  60,484  601,362  335,597  חוזי ביטוח וחוזי השקעה, ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 37,167  420  4,238  127  32,382  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 968,135  7,439  56,246  601,235  303,215  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 152,822  1,874  17,072  90,500  43,376  רכישה אחרות

 58,865  566  5,119  36,566  16,614  הוצאות הנהלה וכלליות
 43   -   43   -    -   הוצאות מימון

 1,179,865  9,879  78,480  728,301  363,205  סך כל ההוצאות

 122,104  2,046  35,495  80,982  3,581  לפני מסים על הכנסה כוללרווח 
      

התחייבות בגין חוזי ביטוח ברוטו 
 2,560,603  41,899  116,982  752,790  1,648,932  2017, ספטמברב 30ליום 

התחייבות בגין חוזי ביטוח בשייר 
 2,378,387  40,326  108,863  753,786  1,475,412  2017, ספטמברב 30ליום 

 
                     
 מסך הפרמיות בענפים אלו. 93%-מהווה כ)*( ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח דירות אשר הפעילות בגינם                        

 מסך הפרמיות           94%-כ ה)**( ענפי חבויות ואחרים כוללים נתונים מענפי חבות צד ג' ואחריות מקצועית אשר הפעילות בגינם מהוו  
 בענפים אלו.                                  

                  
                                    

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 27 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3אור ב
 

 המשך() ביטוח כללי נתונים נוספים לגבי מגזר .ג
 

 2018בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  3-ל 

 ביטוח כללי 

 ענפי רכוש רכב רכב 
ענפי 
 סך חבויות

 הכל אחרים)**( ואחרים )*( רכוש חובה 

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 524,672  3,900  56,537  324,167  140,068  פרמיות ברוטו
 102,990  329  25,923  867  75,871  פרמיות ביטוח משנה

 421,682  3,571  30,614  323,300  64,197  פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה 

 (21,309)  (589)  (954)  1,089  (20,855)  בשייר
 442,991  4,160  31,568  322,211  85,052  פרמיות שהורווחו בשייר

 18,691  385  849  5,824  11,633  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
 15,493   -   4,010   -   11,483  הכנסות מעמלות

 477,175  4,545  36,427  328,035  108,168  סך הכל הכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 

 409,430  3,962  25,363  234,830  145,275  ביטוח וחוזי השקעה, ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 
 79,589  444  8,369  154  70,622  ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 329,841  3,518  16,994  234,676  74,653  השקעה בשיירביטוח וחוזי 

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 60,615  544  7,452  36,133  16,486  אחרות

 22,392  131  3,332  13,396  5,533  הוצאות הנהלה וכלליות
 328   -   43  88  197  הוצאות מימון

 413,176  4,193  27,821  284,293  96,869  סך הכל הוצאות

 63,999  352  8,606  43,742  11,299  רווח לפני מסים על ההכנסה 

 (1,608)  (34) (73) (475)  (1,026)  הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה 

 62,391  318  8,533  43,267  10,273  כולל לפני מסים על ההכנסה סה"כ רווח
 
 

 מסך הפרמיות בענפים אלו. 92%-)*( ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח דירות אשר הפעילות בגינם מהווה כ                           
 מסך הפרמיות בענפים אלו. 92%-כ המהוו וחבות צד ג' אשר הפעילות בגינ ףנתונים מענ בעיקר )**( ענפי חבויות ואחרים כוללים  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 28 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3אור ב
 

 המשך() ביטוח כללי נתונים נוספים לגבי מגזר .ג
     

 2017בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  3-ל 

 ביטוח כללי 

 ענפי רכוש רכב רכב 
ענפי 
 סך חבויות

 הכל אחרים)**( ואחרים )*( רכוש חובה 

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 499,431  3,815  51,453  307,937  136,226  פרמיות ברוטו
 18,033  387  8,862  594  8,190  פרמיות ביטוח משנה

 481,398  3,428  42,591  307,343  128,036  פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה 

 32,949  (473)  4,974  22,088  6,360  בשייר
 448,449  3,901  37,617  285,255  121,676  שהורווחו בשיירפרמיות 

רווחים מהשקעות, נטו והכנסות 
 9,068  175  370  2,370  6,153  מימון

 1,412   -   1,162  250   -   הכנסות מעמלות

 458,929  4,076  39,149  287,875  127,829  סך הכל הכנסות
 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

 348,394  2,125  20,351  212,411  113,507  חוזי ביטוח וחוזי השקעה, ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 12,407  117  1,052  64  11,174  ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 335,987  2,008  19,299  212,347  102,333  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 52,379  518  5,912  30,788  15,161  רכישה אחרות

 20,382  162  1,798  13,093  5,329  הוצאות הנהלה וכלליות
 14   -   14   -    -   הוצאות מימון

 408,762  2,688  27,023  256,228  122,823  סך הכל הוצאות

 50,167  1,388  12,126  31,647  5,006  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה 
 
 מסך הפרמיות בענפים אלו. 93%-)*( ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח דירות אשר הפעילות בגינם מהווה כ                           
 בענפים אלו. מסך הפרמיות 92%-כ המהוו וחבות צד ג' אשר הפעילות בגינ ףנתונים מענ בעיקר )**( ענפי חבויות ואחרים כוללים  

                  
 
                            

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
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 29 -ב 

 
 
 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3אור ב
 

 )המשך( ביטוח כללי נתונים נוספים לגבי מגזר .ג
 

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 ביטוח כללי 

 ענפי רכוש רכב רכב 
ענפי 
 סך חבויות

 הכל אחרים)**( ואחרים )*( רכוש חובה 

 מבוקר  
 אלפי ש"ח 

 1,940,452  17,147  186,667  1,197,716  538,922  פרמיות ברוטו
 69,676  1,184  33,805  2,339  32,348  פרמיות ביטוח משנה

 1,870,776  15,963  152,862  1,195,377  506,574  פרמיות בשייר
שינוי ביתרת פרמיה שטרם הורווחה 

 138,166  524  5,681  96,544  35,417  בשייר
 1,732,610  15,439  147,181  1,098,833  471,157  פרמיות שהורווחו בשייר

רווחים  מהשקעות, נטו והכנסות 
 48,992  946  2,209  12,692  33,145  מימון

 5,326   -   4,795  531   -   הכנסות מעמלות

 1,786,928  16,385  154,185  1,112,056  504,302  סך כל ההכנסות
תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 

 1,362,614  10,050  81,491  811,969  459,104  חוזי ביטוח וחוזי השקעה, ברוטו
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים 

בהתחייבויות בגין חוזי ובשינוי 
 31,758  651  5,959  75  25,073  ביטוח

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 1,330,856  9,399  75,532  811,894  434,031  חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
 210,931  2,134  23,677  125,543  59,577  רכישה אחרות

 75,856  663  6,826  47,387  20,980  הנהלה וכלליותהוצאות 
 (467)  -   58  (525)  -   הוצאות )הכנסות( מימון

 1,617,176  12,196  106,093  984,299  514,588  סך כל ההוצאות
 169,752  4,189  48,092  127,757  (10,286) רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

מסים על הפסד כולל אחר לפני 
 (4,618)  (42)  (461)  (2,957)  (1,158)  הכנסה
רווח )הפסד( כולל לפני מסים סה"כ 

 165,134  4,147  47,631  124,800  (11,444) על ההכנסה 
 

     
התחייבות בגין חוזי ביטוח ברוטו 

 2,572,900  41,910  115,993  742,647  1,672,350  2017בדצמבר,  31ליום 

התחייבות בגין חוזי ביטוח בשייר 
 2,399,191  40,116  107,103  743,652  1,508,320  2017בדצמבר,  31ליום 

                           
 בענפים אלו.מסך הפרמיות  93%-)*( ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי ביטוח דירות אשר הפעילות בגינם מהווה כ                           
 מסך 94%-אשר הפעילות בגינם מהווה כואחריות מקצועית )**( ענפי חבויות ואחרים כוללים בעיקר נתונים מענפי חבות צד ג'   

 .  פרמיות בענפים אלוה
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 30 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3אור ב
 

 חייםביטוח  נתונים נוספים לגבי מגזר .ד
 

  8201 ספטמברב 03ביום  ושהסתיימחודשים  התשענתונים ל
 

    פוליסות הכוללות 

 

  פוליסות ללא  מרכיב חיסכון 
  מרכיב חסכון )לרבות נספחים( 

 

  סיכון הנמכר  לפי מועד הנפקת 
  כפוליסה בודדת הפוליסה 

    משנת עד שנת 
 סך הכל קבוצתי פרט 2004 2003 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 216,837  460  175,557  39,090  1,730  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה 
 שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 23  2,442   -    -   2,465 

 4,222   -    -   3,725  497  דמי ניהול קבועים

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי ביטוח ברוטו

 2,542  39,820  58,527  582  101,471 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי השקעה

 39  269   -    -   308 

 
 

  7201 ספטמברב 03ביום  ושהסתיימה חודשים תשענתונים ל
 

    פוליסות הכוללות 

 

  פוליסות ללא  מרכיב חיסכון 
  מרכיב חסכון )לרבות נספחים( 

 

  סיכון הנמכר  לפי מועד הנפקת 
  כפוליסה בודדת הפוליסה 

    משנת עד שנת 
 סך הכל קבוצתי פרט 2004 2003 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 201,708  440  154,279  45,184  1,805  פרמיות ברוטו

חוזי השקעה תקבולים בגין 
 שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 59  2,677   -    -   2,736 

 4,652   -    -   4,076  576  דמי ניהול קבועים

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי ביטוח ברוטו

 1,562  49,465  46,904  1,335  99,266 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי השקעה

 62  462   -    -   524 
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 31 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3אור ב
 

 )המשך( ביטוח חיים נתונים נוספים לגבי מגזר  ד. 
 

  8201 ספטמברב 03ביום  ושהסתיימשלושה חודשים נתונים ל
 

    פוליסות הכוללות 

 

  פוליסות ללא  מרכיב חיסכון 
  מרכיב חסכון )לרבות נספחים( 

 

  סיכון הנמכר  לפי מועד הנפקת 
  כפוליסה בודדת הפוליסה 

    משנת עד שנת 
 סך הכל קבוצתי פרט 2004 2003 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 73,739  159  60,562  12,386  632  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה 
 שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 5  815   -    -   821 

 1,342   -    -   1,189  153  דמי ניהול קבועים

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי ביטוח ברוטו

 1,814  16,081  13,086  (148)  30,833 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי השקעה

 34  277   -    -   311 

 
 

  7201 ספטמברב 03ביום  ושהסתיימשלושה חודשים נתונים ל
 

    הכוללותפוליסות  

 

  פוליסות ללא  מרכיב חיסכון 
  מרכיב חסכון )לרבות נספחים( 

 

  סיכון הנמכר  לפי מועד הנפקת 
  כפוליסה בודדת הפוליסה 

    משנת עד שנת 
 סך הכל קבוצתי פרט 2004 2003 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 68,369  180  53,375  14,329  485  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה 
 שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 14  882   -    -   896 

 1,527   -    -   1,340  187  דמי ניהול קבועים

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי ביטוח ברוטו

 68  18,794  13,323  265  32,450 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי השקעה

 41  307   -    -   348 

 
  



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
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 32 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3אור ב
 

 )המשך( ביטוח חיים נתונים נוספים לגבי מגזר  ד. 
 

   7201בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 
 

    פוליסות הכוללות 

 

  פוליסות ללא  מרכיב חיסכון 
  מרכיב חסכון )לרבות נספחים( 

 

  סיכון הנמכר  לפי מועד הנפקת 
  כפוליסה בודדת הפוליסה 

    משנת עד שנת 
 סך הכל קבוצתי פרט 2004 2003 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 272,963  583  209,840  60,305  2,235  פרמיות ברוטו

תקבולים בגין חוזי השקעה 
 שנזקפו ישירות לעתודות ביטוח

 57  3,403   -    -   3,460 

 6,222   -    -   5,457  765  דמי ניהול קבועים

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי ביטוח ברוטו

 2,041  67,124  72,106  456  141,727 

תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
 בגין חוזי השקעה

 89  655   -    -   744 

       
 

 נתונים נוספים לגבי מגזר בריאות .ה
 

  2018 ספטמברב 03ביום  ושהסתיימה חודשים תשענתונים ל
 

 סך הכל ז"ק ז"א 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 189,445  9,639  *( 179,806  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 חוזי ביטוח ברוטו

 67,383  7,037  74,420 

 
 

 2017 ספטמברב 03ביום  ושהסתיימה חודשים תשענתונים ל
 

 סך הכל ז"ק ז"א 
 מבוקרבלתי  
 אלפי ש"ח 

 160,388  9,387  *( 151,001  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין 
 חוזי ביטוח ברוטו

 57,373  6,707  64,080 

 
 

 כולל בעיקר פוליסות פרט*(     
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 33 -ב 

 )המשך( מגזרי פעילות  -: 3אור ב
 

 )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר בריאותה.   
 

  8201 ספטמברב 03ביום  ושהסתיימחודשים  שלושהנתונים ל
 

 סך הכל ז"ק ז"א 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 67,347  5,116  *( 62,231  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 ביטוח ברוטו

 21,428  3,457  24,885 

 
 
 

 2017 ספטמברב 03ביום  ושהסתיימשלושה חודשים נתונים ל
 
 סך הכל ז"ק ז"א 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 57,667  4,596  *( 53,071  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 ביטוח ברוטו

 21,498  3,244  24,742 

 
 

 
   2017בדצמבר  31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 סך הכל ז"ק ז"א 
 מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 218,617  11,472  *( 207,145  פרמיות ברוטו

תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי 
 ביטוח ברוטו

 79,690  9,373  89,063 

 
 
 

 כולל בעיקר פוליסות פרט*(     
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 34 -ב 

 מכשירים פיננסיים      -: 4אור ב 
 

 נכסים עבור חוזים תלויי תשואה א. 
 

השקעה, המוצגים בשווי הוגן דרך להלן פירוט הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי  .1
 רווח והפסד:

 

 בדצמבר 31  בספטמבר 30ליום  

 2018 2017 2017 

 אלפי ש"ח 
 343,563  344,334  324,577  נכסי חוב סחירים

 9,412  9,608  13,490  נכסי חוב שאינם סחירים
 19,503  21,348  26,307  מניות

 124,816  124,026  124,128  השקעות פיננסיות אחרות

 497,294  499,316  488,502  סך הכל השקעות פיננסיות

 8,279  6,914  8,623  מזומנים ושווי מזומנים

 505,573  506,230  497,125  סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה
 
 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .2
 

הנכסים המוחזקים כנגד חוזי ביטוח וחוזי השקעה הטבלה דלהלן מציגה ניתוח של 
 המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. הרמות השונות הוגדרו באופן הבא:

 
 שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל - 1רמה 

 מכשירים זהים.ל
 

                  , שאינםמישרין או בעקיפיןבשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  - 2רמה 
  לעיל. 1כלולים ברמה 

 
 שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה 
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 35 -ב 

 מכשירים פיננסיים )המשך(      -: 4אור ב 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה .א
 

 )המשך( בחלוקה לרמותשווי הוגן של נכסים פיננסיים   .2
 

עבור מכשירים פיננסיים אשר מוכרים בשווי הוגן באופן עיתי, החברה מעריכה בסוף כל 
 תקופת דיווח האם נעשו העברות בין הרמות השונות של מדרג השווי ההוגן.

 
 החברה מחזיקה במכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:

 

     

 2018בספטמבר  30ליום  

 סך הכל 3רמה  2רמה  1רמה  

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

     השקעות פיננסיות:
 324,577   -   466  324,111  נכסי חוב סחירים

 13,490  132  13,358   -   נכסי חוב שאינם סחירים
 26,307   -    -   26,307  מניות 

 124,128  13,863  9,155  101,110  השקעות פיננסיות אחרות

 488,502  13,995  22,979  451,528  הכל-סך
 

 
 

 2017בספטמבר  30ליום  

 סך הכל 3רמה  2רמה  1רמה  

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

     השקעות פיננסיות:
 344,334   -    -   344,334  נכסי חוב סחירים

 9,608  171  9,437   -   נכסי חוב שאינם סחירים

 21,348   -    -   21,348  מניות 

 124,026  *(7,976  *(9,088  106,962  השקעות פיננסיות אחרות

 499,316  8,147  18,525  472,644  הכל-סך
 

   
 

 2017בדצמבר  31ליום  

 סך הכל 3רמה  2רמה  1רמה  

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

     השקעות פיננסיות:
 343,563   -    -   343,563  נכסי חוב סחירים

 9,412  173  9,239   -   נכסי חוב שאינם סחירים

 19,503   -    -   19,503  מניות 

 124,816  8,549  8,986  107,281  השקעות פיננסיות אחרות

 497,294  8,722  18,225  470,347  הכל-סך
 

 
 (3)ה2*( ראה באור    
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 36 -ב 

 )המשך(מכשירים פיננסיים       -: 4אור ב 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה .א

 
 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .2

 
 3רמה נכסים הנמדדים בשווי הוגן ב

 

  השקעות  נכסי חוב 
  פיננסיות שאינם  
 סך הכל אחרות סחירים 
  אלפי ש"ח 

   
 8,722  8,549  173  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 

 4,080  4,080   -   רכישות
 (102)   -   (102)  פדיונות

 1,248  1,234  14  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד
 47   -   47  *( 3העברות אל רמה 

 13,995  13,863  132  )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר,  30יתרה ליום 

)הפסדים( לתקופה שנכללו ברווח  סך הרוחים
 30והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 1,335  1,338  (3)  2018בספטמבר, 
  

 
  

  השקעות   נכסי חוב 
  פיננסיות  שאינם  
 סך הכל אחרות מניות סחירים 
 אלפי ש"ח 
     

 15,383  7,148  8,000  235  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 
 1,331  1,331   -    -   רכישות

 (567)  (503)   -   (64)  סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד
 (8,000)   -   (8,000)   -   **( 3העברות אל מחוץ לרמה 

 2017בספטמבר,  30יתרה ליום 
 )בלתי מבוקר(

 171   -   7,976  8,147 

סך ההפסדים לתקופה שנכללו ברווח 
המוחזקים נכון והפסד בגין נכסים 

 (567)  (503)   -   (64)  2017בספטמבר,  30ליום 
 
 

 
 3ציטוט והועברו לרמה אין בגין נכסי חוב אשר בגינם  *(    

 
 בגין נכס שהפך לסחיר בתקופת הדיווח **(    
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 מכשירים פיננסיים )המשך(      -: 4אור ב 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה .א

 
 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .2

 
 3רמה נכסים הנמדדים בשווי הוגן ב

 

  השקעות  נכסי חוב 
  פיננסיות שאינם  
 סך הכל אחרות סחירים 
 אלפי ש"ח 
    

 13,524  13,422  102  )בלתי מבוקר( 2018ביולי,  1יתרה ליום 
 116  116   -   רכישות
 (17)  -  (17)  פדיונות

 325  325  -   סך הרווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד
 47  -  47  *( 3העברות אל רמה 

 13,995  13,863  132  )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר,  30יתרה ליום 

סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד 
 30בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 429  429   -   2018בספטמבר, 
 
 
 

  השקעות  נכסי חוב 
  פיננסיות שאינם  
 סך הכל אחרות סחירים 
 אלפי ש"ח 
    

 7,733  7,562  171  )בלתי מבוקר( 2017ביולי,  1יתרה ליום 
 37  37   -   רכישות

 377  377   -   סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד

 8,147  7,976  171  )בלתי מבוקר( 2017בספטמבר,  30יתרה ליום 

סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד 
בספטמבר,  30בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

2017   -   377  377 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(      -: 4אור ב 
 

 )המשך( נכסים עבור חוזים תלויי תשואה .א

 
 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .2

 
 3רמה נכסים הנמדדים בשווי הוגן ב

 

 

נכסי 
  חוב

 השקעות 
 

  פיננסיות  שאינם  
 סך הכל אחרות מניות סחירים 
  אלפי ש"ח 

    
 15,383  7,148  8,000  235  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 

 1,773  1,773   -    -   רכישות

 (434)  (372)   -   (62)  סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד

 (8,000)   -   (8,000)   -   *( 3העברות אל מחוץ לרמה 

 8,722  8,549   -   173  )מבוקר( 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

סך ההפסדים לתקופה שנכללו ברווח 
והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון ליום 

 (434)  (372)   -   (62)  2017בדצמבר,  31

 
    

  .2לרמה  1בין רמה מהותיים לא היו מעברים  התקופותבמהלך     

 .בגין נכס שהפך לסחיר במהלך תקופת הדיווח *(    
 
 

 השקעות פיננסיות אחרותפרוט    .ב
  

 2018בספטמבר  30ליום  
 

  מוצגות 
 סך בעלות מוצגות 
 הכל מופחתת  בשווי הוגן 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 699,373  179,463  519,910  (1נכסי חוב סחירים )

 1,184,473  1,184,473  -  (2נכסי חוב שאינם סחירים )

 29,296  -  29,296  (3מניות )

 337,238  -  337,238  (4אחרות )

 2,250,380  1,363,936  886,444  סך הכל
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 )המשך( מכשירים פיננסיים      -: 4אור ב 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרותפרוט    .ב
 

 2017 בספטמבר 30ליום  

   מוצגות 
  מוצגות בשווי הוגן 
 סך בעלות דרך 

 הכל מופחתת  רווח והפסד 

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 484,382  142,375  342,007  (1נכסי חוב סחירים )
 1,129,002  1,129,002  -  (2נכסי חוב שאינם סחירים )

 18,023  -  18,023  (3מניות )
 287,549  -  287,549  (4אחרות )

 1,918,956  1,271,377  647,579  סך הכל
 
 

 2017בדצמבר  31ליום  

   מוצגות 
  מוצגות בשווי הוגן 
 סך בעלות דרך 

 הכל מופחתת  רווח והפסד 

 מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 522,175  149,270  372,905  (1נכסי חוב סחירים )
 1,124,818  1,124,818  -  (2סחירים )נכסי חוב שאינם 

 18,545  -  18,545  (3מניות )
 375,387  -  375,387  (4אחרות )

 2,040,925  1,274,088  766,837  סך הכל
 

 

  נכסי חוב סחירים( 1)

 

 בספטמבר 30ליום  
 2018 2017 2018 2017 
 עלות מופחתת הערך בספרים 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 104,674  171,628  104,510  171,655  אגרות חוב ממשלתיות

     נכסי חוב אחרים:

נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים 
 להמרה 

 527,718)*  
379,872)*  524,773  374,234 

 478,908  696,401  484,382  699,373  סך הכל נכסי חוב סחירים

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח 
 )במצטבר( **(והפסד 

 523    

   

 אלפי 142,375אלפי ש"ח ) 179,463*( כולל נכסי חוב סחירים הנמדדים בעלות מופחתת בסך 
 אלפי ש"ח אשתקד(. 149,336אלפי ש"ח ) 183,358ש"ח  אשתקד( אשר שווים ההוגן                                      

 

 .'ו2באור  ורא 2018בינואר  1על יתרת העודפים וקרן ההון ליום  IFRS 9**( לעניין השפעת                       
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 )המשך( מכשירים פיננסיים      -: 4אור ב 
 
 )המשך( השקעות פיננסיות אחרותפרוט  .ב

 
 )המשך( נכסי חוב סחירים( 1)

 

 בדצמבר 31ליום  
 2017 
 עלות  הערך  
 מופחתת בספרים 
 מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 114,451  114,763  ממשלתיותאגרות חוב 

   נכסי חוב אחרים:

 399,809  *(407,412 נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

 514,260  522,175  סך הכל נכסי חוב סחירים
 

 אלפי ש"ח אשר שווים  149,270*( כולל נכסי חוב סחירים הנמדדים בעלות מופחתת בסך 
 אלפי ש"ח. 158,168ההוגן  

 
 

 חוב שאינם סחירים נכסי (2)
 

 בספטמבר 30ליום  
 2018 2017 2018 2017 
 שווי הוגן הערך בספרים 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

     שאינם ניתנים להמרה

, למעט נכסי חוב שאינם סחירים
 476,097  452,539  468,267  441,929  פיקדונות בבנקים

 702,944  767,124  660,735  742,544  פיקדונות בבנקים 

סך הכל נכסי חוב שאינם ניתנים 
 להמרה

 
1,184,473 

 
1,129,002 

 
1,219,663 

 1,179,041 

ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח 
 והפסד )במצטבר( *(

 1,784  1,366 
  

 .'ו2באור  ורא 2018בינואר  1ל יתרת העודפים וקרן ההון ליום ע IFRS 9*( לעניין השפעת 
  

 
 2017 בדצמבר 31ליום  
 שווי  הערך 
 הוגן בספרים 
 מבוקר 
 אלפי ש"ח 

   שאינם ניתנים להמרה

 480,304  467,185  למעט פיקדונות בבנקים נכסי חוב שאינם סחירים,

 700,141  657,633  פיקדונות בבנקים

 סך הכל נכסי חוב שאינם ניתנים להמרה
 

1,124,818 
 

1,180,445 

  1,386  לרווח והפסד )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים      -: 4אור ב 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרותפרוט  .ב

 
 מניות  (3)

 

 בספטמבר 30ליום  

 2018 2017 2018 2017 

 עלות הערך בספרים 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 15,164  27,944  18,023  29,296  מניות סחירות
 

   

 2017בדצמבר  31ליום  

  הערך  
 עלות בספרים 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 16,987  18,545  מניות סחירות
 
 

 השקעות פיננסיות אחרות  (4)
 

 בספטמבר 30ליום  
 2018 2017 2018 2017 
 עלות הערך בספרים 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

השקעות פיננסיות 
 154,215  178,543  160,550  180,854  סחירות

השקעות פיננסיות 
 123,250  141,812  126,999  156,384  שאינן סחירות 

סך הכל השקעות 
 277,465  320,355  287,549  337,238  פיננסיות אחרות

 
 

 2017בדצמבר  31ליום  
  הערך  
 עלות בספרים 
 מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 224,918  235,819  השקעות פיננסיות סחירות

 125,350  139,568  השקעות פיננסיות שאינן סחירות 

 350,268  375,387  סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
  

קרנות השקעה, חוזים  השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל,
 מוצרים מובנים.ו עתידיים, אופציות
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 42 -ב 

 )המשך( מכשירים פיננסיים      -: 4אור ב 
 

  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .ג 
 

 החברה מחזיקה במכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:
 

 2018בספטמבר  30ליום  
 הכל-סך 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 519,910   -   7,628  512,282  נכסי חוב סחירים

 29,296   -    -   29,296  מניות 

 337,238  113,038  43,346  180,854  השקעות פיננסיות אחרות

 886,444  113,038  50,974  722,432  סך הכל

נכסי חוב שאינם סחירים ונכסי חוב 
סחירים  אשר ניתן  גילוי של שווים 

 183,358  ב' לעיל(4ההוגן )
 

1,096,150  123,513 
 

1,403,021 
 

  
  

 2017בספטמבר  30ליום  
 הכל-סך 3רמה  2רמה  1רמה  
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 342,007   -    -   342,007  נכסי חוב סחירים

 18,023   -    -   18,023  מניות 

 287,549  *(85,584  *(41,415  160,550  השקעות פיננסיות אחרות

 647,579  85,584  41,415  520,580  סך הכל

שאינם סחירים ונכסי נכסי חוב 
חוב סחירים  אשר ניתן  גילוי של 

 1,328,377  198,030  981,011  149,336  ב' לעיל(4שווים ההוגן )
 
 

 

 2017בדצמבר  31ליום  
 הכל-סך 3רמה  2רמה  1רמה  
 מבוקר 
 אלפי ש"ח 

 372,905   -    -   372,905  נכסי חוב סחירים

 18,545   -    -   18,545  מניות 

 375,387  96,290  43,278  235,819  השקעות פיננסיות אחרות

 766,837  96,290  43,278  627,269  סך הכל

נכסי חוב שאינם סחירים ונכסי 
חוב סחירים  אשר ניתן  גילוי של 

 1,338,613  182,396  998,049  158,168  ב' לעיל(4שווים ההוגן )
 
 
 

 (2)'ה2באור  ראה*(                     
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 )המשך( מכשירים פיננסיים      -: 4אור ב 
 

 )המשך(  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .ג 
            

 3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן המסווגים לרמה  
 אלפי ש"ח 

 96,290  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 

 15,115  רכישות

 (481)  מכירות

 2,114  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד 

 113,038  )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר,  30יתרה ליום 

  סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון

 2,122  )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר,  30ליום 
  

 52,724  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 

 35,975  רכישות

 (83)  מכירות

 (3,032)  סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד 

 85,584  )בלתי מבוקר( 2017בספטמבר,  30יתרה ליום 

  סך ההפסדים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון

 (2,963)  )בלתי מבוקר( 2017בספטמבר,  30ליום 

 
 

 112,817  )בלתי מבוקר( 2018יולי,  1יתרה ליום 

 1,031  רכישות

 (189)  מכירות

 (621)  סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד 

 113,038  )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר,  30יתרה ליום 

  סך ההפסדים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון

 (617)  )בלתי מבוקר( 2018בספטמבר,  30ליום 

  

 65,024  )בלתי מבוקר( 2017יולי,  1ליום  יתרה

 25,178  רכישות

 (4,618)  סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד 

 85,584  )בלתי מבוקר( 2017בספטמבר,  30יתרה ליום 

  סך ההפסדים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון

 (3,861)  )בלתי מבוקר( 2017בספטמבר,  30ליום 

 
 

  

 52,724  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 

 39,372  רכישות

 (778)  מכירות

 4,972  סך הרווחים שהוכרו ברווח והפסד 

 96,290  )מבוקר( 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

  סך הרווחים לתקופה שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים נכון

 4,972  )מבוקר( 2017בדצמבר,  31ליום 
 

 .2לרמה  1במהלך התקופות לא היו מעברים מהותיים בין רמה 
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 44 -ב 

 )המשך( מכשירים פיננסיים      -: 4אור ב
 

 התחייבות פיננסיות .ד 
 

 פרוט התחייבויות פיננסיות .1
 

 בספטמבר 30ליום  
 2018 2017 2018 2017 
 שווי הוגן הערך בספרים 
 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

פיננסיות המוצגות בעלות התחייבויות 
 מופחתת:

    

 כתבי התחייבויות נדחים
 

353,493 
 

351,590 
 

376,328 
 

385,354 
     

     התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן:
 6,646  5,664  6,646  5,664   תיק לקוחותתמורה מותנית בגין 

 סך התחייבויות פיננסיות
 

359,157 
 

358,236 
 

381,992 
 

392,000 

     
 

 

 2017בדצמבר  31ליום  

 

הערך 
 שווי הוגן בספרים

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

      התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות מופחתת:

 387,224 351,628 כתבי התחייבויות נדחים
   

התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח 
 והפסד:

  

   

 5,913  5,913  תיק לקוחותתמורה מותנית בגין 
   

 393,137  357,541  סך התחייבויות פיננסיות

   
 

  שווי הוגן של התחייבות פיננסית וחלוקה לרמות .2
 

 2018בספטמבר  30     

 סך הכל 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

     
התחייבות מותנית בגין תיק 

 5,664  5,664   -    -   לקוחות

התחייבויות פיננסיות המוצגות 
בעלות מופחתת אשר ניתן גילוי 

 376,328   -    -   376,328  לגבי שווין ההוגן
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 )המשך( מכשירים פיננסיים      -: 4אור ב
 

 התחייבות פיננסיות .ד 
 

 שווי הוגן של התחייבות פיננסית וחלוקה לרמות )המשך( .2

 2017בספטמבר  30     

 סך הכל 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

     
 6,646  6,646   -    -   התחייבות מותנית בגין תיק לקוחות 

התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות 
מופחתת אשר ניתן גילוי לגבי שווין 

 385,354   -    -   385,354  ההוגן
 
 

 2017בדצמבר  31     

 סך הכל 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

     
 5,913  5,913   -    -   בגין תיק לקוחות התחייבות מותנית

התחייבויות פיננסיות המוצגות בעלות 
מופחתת אשר ניתן גילוי לגבי שווין 

 387,224   -    -   387,224  ההוגן
 

 גיוס ופדיון כתבי התחייבות נדחים . 3 
 

מוקדם של תעודות לעניין הנפקה צפויה של תעודות התחייבות סדרה ה' ופדיון   
 להלן. 8התחייבות סדרה ב' ראה באור 

 טכניקות הערכה .ה
   

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי 
 כדלהלן:השוק בתאריך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע 

 
 נכסי חוב שאינם סחירים

 

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 

רי ההיוון מתבססים בעיקרם על ובאמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם. שע
גרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה התשואות של א

בתל אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה  ירות ערךלני
רים שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחי

 .ושערי ריבית לגופים מוסדיים
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 הון ודרישות הון -: 5באור 
  

 ודרישות הון מדיניות .א
 

 ההון הנדרש והקיים של החברה 
 

 את להמשיך החברה יכולת את לשמר במטרה איתן הון בסיס להחזיק היא ההנהלה מדיניות
. עתידית עסקית בפעילות לתמוך מנת על וכן מניותיה לבעלי תשואה להניב שתוכל כדי פעילותה
 -הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן ידי -על הנקבעות הון לדרישות הכפופהחברה 

 "הממונה"(.
 

החברה לבצע תהליך הערכה עצמית של הסיכונים  נדרשתכחלק מתהליך יישום משטר סולבנסי, 
יחס כושר פירעון אשר לדעתה  נדרשת החברה לקבוע לצרכי חלוקת דיבידנד, .היא חשופה םלה

דירקטוריון החברה קבע כיעד יחס כושר פירעון שלא  יהווה כרית ביטחון מספקת לסיכונים אלו.
, ללא התחשבות בתקופת פריסה וללא על פי הוראות משטר הסולבנסי 140%יפחת משיעור של 

זה ר פירעון י החברה תעמוד ביחס כושתקופת התאמת תרחיש מניות. מובהר כי אין ודאות כ
 מן.בכל נקודת ז

 
 Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  .ב
 

לכונן משטר כושר פירעון חדש לחברות ביטוח  שנועד חוזר סולבנסיפורסם  2017בחודש יוני 
"(, הדירקטיבה" -" )להלן Solvency IIבישראל. זאת, בהתבסס על הוראות דירקטיבה המכונה "

 בכל המדינות החברות בו. 2016האירופי ומיושמת החל מינואר שאומצה על ידי האיחוד 
 

הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם 
  :ומדידתם, ומבוססת על שלושה נדבכים

נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון, נדבך שני איכותי, הנוגע לתהליכי 
בקרה פנימיים, לניהול סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון  

( (ORSA.ונדבך שלישי הנוגע לקידום משמעת שוק, גילוי ודיווח 
 

בישראל החל  והוא מיושם המקומיהתאמה לשוק  תוך, הראשוןמבוסס על הנדבך סולבנסי  משטר
 . 2016דצמבר ב 31נתוני  בגין 2017 ביוני 30-מ

 

 בהתאם לדירקטיבה קיימות שתי רמות של דרישות הון:
 

 להלן יההון הנדרש לשמירה על כושר הפ( רעון של חברת ביטוח- SCRה .)-SCR לסיכונים רגיש 

רעון החדש. דרישה יעתיד על בסיס ההנחיות ליישום משטר כושר הפ פני צופה חישוב על ומבוסס
 הפיקוח. רשויות של ועתית מדויקת התערבות זו נועדה להבטיח

 

 להלן   של מינימלית רמה( הון- MCR " סף הוןאו.)" 
 

בהתאם לחוזר סולבנסי, סף ההון יהיה שווה לגבוה שבין סכום ההון הראשוני המינימלי הנדרש 
)כהגדרתן בחוזר סולבנסי(  הנגזר מגובה עתודות ביטוח ופרמיותלבין סכום  תקנות ההוןלפי 

 .SCR-מה 45%לבין  25%שבין  המצוי בטווח
 

 כדלהלן: בין היתר, הוראות מעברסולבנסי כולל,  משטר
 

  (SCR) מידה בדרישות ההוןע.   1 
 

 וסיומה 2017ביוני,  30 ביום שתחילתה ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה

-כל שנה, החל מ 5% -"( יעלה בהדרגה, בתקופת הפריסה" –)להלן  2024 ,בדצמבר 31 ביום
 .SCR-ועד למלוא ה SCR-מה 60%

 
ע"י  2017החל משנת  המוחזקותסוגים מסוימים של השקעות דרישת הון מוקטנת על  .  2

החל  שנים, 7ו תלך ותגדל באופן הדרגתי במשך המבטח בכל מועד דיווח, כאשר דרישה ז
 , עד שדרישת ההון בגין השקעות אלו תגיע לשיעורה המלא.2017משנת 

 
 1. הון רובד 2והון רובד  1לפי חוזר סולבנסי, ההון העצמי של חברת ביטוח יורכב מהון רובד 

  2נוסף והון רובד  1נוסף. הון רובד  1כולל הון עצמי המחושב לפי הוראות החוזר, והון רובד 
 כוללים מכשירי הון עם מנגנונים לספיגת הפסדים לרבות מכשירי הון משני נחות, הון משני 
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 )המשך( הון ודרישות הון -: 5באור 
 

 )המשך( Solvency IIמשטר כושר פירעון כלכלי מבוסס  ב.
 

מורכב והון שלישוני אשר הונפקו לפני מועד התחילה. החוזר כולל מגבלות על הרכב הון עצמי   
בתקופת  ) SCR -מה 40%לא יעלה על  2, כך ששיעור הרכיבים הכלולים בהון רובד SCRלעניין 

 בתקופת הפריסה(.מההון הנדרש לכושר פירעון  50%  -הפריסה 
 

חוזר הגילוי( נכללו הוראות  –, על עדכוניו )להלן 2017בחוזרי הפיקוח שפורסמו בחודש דצמבר 
רעון כלכלי, אישורו על ידי האורגנים המתאימים בחברה, ביקורת יבקשר למבנה דוח יחס כושר פ

ר ודרישות הגילוי לגביו. בהתאם לחוזר הגילוי, חברה אשר מבוקרת על ידי רואה החשבון המבק
, תפרסם את הדוח באתר האינטרנט במועד )ראה גם סעיף ג' להלן( רעון כלכלייבגין יחס כושר פ

 .2018ביוני,  30פרסום הדוח התקופתי ליום 
 

הממונה על את אישור  ,2017, בחודש נובמבר וקיבלה החברה בחרה להקדים את ביצוע הביקורת
  .2016בדצמבר  31ביצוע ביקורת לראשונה בגין נתוני 

 
 SCRעצמי לעניין  הון הרכב

 

 בהיקף משמעותי. עודף הוןה חברל 2017בדצמבר  31שביצעה החברה ליום חישוב על פי 
 

למודל, במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים ולפיכך מצב 
 ההון המשתקף ממנו עשוי להיות תנודתי מאוד. 

 

הטיפול בהם טרם נקבע סופית שכמו כן, קיימים גורמים המשפיעים מהותית על תוצאות הדיווח, 
כגון: אופן חישוב ריבית ההיוון, פעולות ונמצא בדיון בין הממונה לבין חברות הביטוח בישראל, 

 .תרחיש קיצון וגורמים נוספים עתהנהלה ב
 

חישובי ההון הכלכלי הקיים וההון הנדרש מבוססים על תחזיות והנחות הנשענות, בעיקרן על 
ניסיון העבר, כפי שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת. נוכח הרפורמות בשוק ההון, 

והשינויים בסביבה הכלכלית, נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את התוצאות הביטוח והחיסכון 
 העתידיות. 

 

 בהתאם לאמור לעיל, התוצאות יכולות להיות שונות באופן מהותי.
 

 דיבידנד .ג
 

לחברה מדיניות דיבידנד לפיה, בכפוף להוראות כל דין, תחלק החברה דיבידנדים בסך שלא יפחת 
 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 302כהגדרתם בסעיף מרווחיה השנתיים,  50% -מ

 

"המכתב"( חברת ביטוח לא  -, )להלן 2017בהתאם למכתב שפרסמה הממונה, בחודש אוקטובר 
רשאית לחלק דיבידנד אלא אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס הון עצמי מוכר להון עצמי 

ויחס כושר פירעון  תקנות ההון הישנותלפחות לפי  115%נדרש )"יחס כושר פירעון"( בשיעור של 
לאחר ביצוע החלוקה, כשהוא מחושב ללא הוראות  100%לפי חוזר סולבנסי בשיעור של לפחות 

 המעבר ובכפוף ליעד יחס כושר פירעון שקבע דירקטוריון החברה. 
 

בהתאם למכתב, לאחר מועד קבלת אישור הממונה בדבר ביצוע ביקורת רואה חשבון מבקר על 
חברת ביטוח תהיה רשאית לחלק דיבידנד אם עמדה ביחס כושר  -ם הוראות חוזר סולבנסי יישו

תקנות פירעון לפי חוזר סולבנסי כאמור לעיל, ללא צורך בבחינת עמידה ביחס הון עצמי נדרש לפי 
 ההון.

 

המתבסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות  ,2017בדצמבר,  31החישוב שערכה החברה ליום 
ות לאותו יום, משקף יחס כושר פירעון בשיעור גבוה מיחס כושר הפירעון הנדרש על פי הביטוחי
 המכתב.

 

תחזית רווח שנתית  החלוקה מועדמ עסקים ימי עשרים בתוך על חברת הביטוח למסור לממונה
של החברה לשנתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד; תכנית שרות חוב מעודכנת  החברהשל 

של חברת האחזקות המחזיקה תכנית שרות חוב מעודכנת החברה, וכן דירקטוריון  שאושרה על ידי
ידי דירקטוריון על הון שאושרה  ניהול; תכנית חזקותאהדירקטוריון חברת  בחברה שאושרה על ידי

, בצרוף חומר הרקע בו אושרה חלוקת הדיבידנד החברהפרוטוקול הדיון בדירקטוריון החברה; 
 .לדיון

 

בסך של  יםדיבידנד והוכרז 2018 ספטמברב 30ביום  השהסתיימ חודשים שעהתשל  הבתקופ
 .החברה של רגילה מניה לכלש"ח  12.95 -כ יםהמהוואלפי ש"ח  190,000
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 התחייבויות תלויות   -: 6באור 
 

  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות .א
 

חברות שונות הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד כמות משמעותי במגמת הגידול ה
. זאת, כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור נמשכת ובכמות התובענות שהוכרו כייצוגיות

, אשר נובע החברהתובענות כייצוגיות בכלל, לרבות כנגד חברות העוסקות בתחומי העיסוק של 
"חוק תובענות ייצוגיות"(. מגמה זו  -)להלן  2006-בעיקרו מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו

קבלת תביעה  מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של החברה להפסדים במקרה של
 .הייצוגית כנגד

 

בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות 
ייצוגיות. ההליך הדיוני בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקריים: ראשית, 

אם "שלב האישור"(.  וא"בקשת האישור"  -שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית )להלן 
תם שלב הדיון ברמה הייצוגית. החלטה בשלב האישור  -אישור נדחית באופן חלוט בקשת ה

, "שלב התובענה כייצוגית"( - ר התובענה הייצוגית לגופה )להלןוריבהמקבלת את הבקשה מביאה ל
 בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור. עליה ניתן להגיש אך 

 
ניתן  ,כייצוגיתלאחר שאושרה תובענה ב או כזה המכריע, הדוחה את הבקשה לאישורעל פסק דין 

להגיש ערעור לערכאות הערעור. במסגרת המנגנון לפי חוק תובענות ייצוגיות קיימים, בין היתר, 
הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, הן בשלב האישור והן בשלב התובענה כייצוגית, וכן 

 הייצוגית.הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור או מהתובענה 
 

הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות שאושרו כייצוגיות, המפורטות להלן, מצויות 
 בשלבים שונים של התדיינות.

 
, המפורטות להלן, אשר בהן, ותובענות אשר אושרו כייצוגיות לאישור תובענות כייצוגיות בבקשות

שקיבלה, יותר סביר מאשר לא  להערכת ההנהלה, המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטיות
("more likely than not" כי טענות ההגנה של החברה תתקבלנה והבקשה לאישור התובענה )

, כולן או חלקן, ותכייצוגית תידחה, לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים. בבקשות בהן ביחס לתביע
נכללו בדוחות הכספיים  בחלקן או במלואן,יותר סביר מאשר לא כי טענות ההגנה של החברה ידחו, 

אשר מצויים בשלב ראשוני ולא ניתן  בהליכיםהפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על ידי החברה. 
 יש"ל הנ מההליכים במיש במקרהלהעריך את סיכויי ההליך, לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים. 

 .לפשרה הנכונות בגובה הפרשה נכללה, לפשרה נכונות לחברה
  
בקשה לאישורה  כןתביעה כנגד החברה ו מרכזהוגשה לביהמ"ש המחוזי  2011 דצמברב 7יום ב .1

רכוש של לקוחותיה ללא -נוהגת לחדש את ביטוחי הרכב חברהכתובענה ייצוגית בטענה שה
אישורם, שלא כדין, וכאשר הם מבקשים לבטל את החידוש מוחזרת להם הפרמיה שנגבתה ללא 

ן, מי שמחודשת לו הפוליסה כאמור ללא יצירת קשר עם תוספת הפרשי הצמדה וריבית. כמו כ
 החברה, אינו נהנה מהנחות חידוש שהיה מקבל בקלות לו היה יוצר קשר עם החברה. 

 
 הרכב פוליסת אשר החברה לקוחות מכל המורכבת, אחת. קבוצות שתיהתביעה הוגשה בשם 

להשיב  התבקש לגביהם. הפוזיטיבית הסכמתם קבלת ללא אוטומטי באופן חודשה שלהם רכוש
 ההנחה גובה את להםלגבי מי שיוכח כי רצו בחידוש, להשיב  –להם את מלוא הפרמיה או 

 ;הפרמיה מסכום 11.5% של בגובה, בחידוש קשר איתם נוצר היה לו לכאורה מקבלים שהיו
השיבה להם כספים בערכים  מורכבת מכל לקוחות החברה אשר החברה השניה הקבוצה

 .חידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח ד, ללא הפרשי הצמדה וריבית, לרבות בגיןנומינליים בלב
 השבת ההפרשים האמורים.  התבקשהלגביהם 

ש"ח והבקשה לאישורה כייצוגית העמידה את סך התביעה  5,441על סך  עמדההתביעה האישית 
 אלפי ש"ח. 200,000לחברה על  בהתייחס

 
פט בבקשה לאישור ודחה אותה הן לגבי הטענה לאי הכריע בית המש 2016באוקטובר  27ביום 

חוקיות החידוש האוטומטי, והן לגבי הטענות להנחות והטבות שהיו המחדשים מקבלים לו היו 
 מבצעים את החידוש באופן אקטיבי. 

הבקשה לאישור כייצוגית התקבלה ביחס לטענה שבמקרה של ביטול חידוש על ידי מבוטח הוא 
ה, ככל שלא הושבה לו, וביחס לטענה שלהחזר כזה היה על החברה היה זכאי להחזר הפרמי

 לצרף הפרשי ריבית. 
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 )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות .א
 

 )המשך( .1
  

בית המשפט הגדיר את הקבוצה שבשמה אושר ניהול הבקשה כייצוגית כך: כל לקוח של החברה 
רכוש )מקיף או צד ג'( שלו חודשה באופן אוטומטי, עד מועד הגשת -אשר פוליסת ביטוח הרכב

התובענה הייצוגית, ללא קבלת הסכמתו הפוזיטיבית, ולא הומצאה לו פוליסת הביטוח בסמוך 
א נשלחה לו הודעה בסמוך לאחר החידוש, ועקב כך נגרם לו נזק של תשלום לאחר החידוש או ל

דמי הביטוח או של אי השבת הריבית על דמי הביטוח שדינם השבה. התקבלו טענות לוואי 
שונות נוספות אך ללא משמעות כספית לאור קביעת בית המשפט שאין בצידן נזק למבוטחים. 

התביעה אלא רק על פרסום מודעה מתאימה ותיאום בית המשפט לא הורה על הגשת הגנה נגד 
משום  -טרם נקבע  -מועדים לצורך קביעת מועד קדם משפט, שבמועד פרסום הדוחות 

שהמבקשים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט בבקשת האישור לבית המשפט 
ל ההליך הוא ערעור . בית המשפט העליון קבע כי הסיווג הנכון ש2016בנובמבר  30העליון ביום 

והורה על הסבתו והשלמת האגרה בהתאם על ידי המערערים. מועד הדיון בערעור לאחר 
 המחוזי המשפט בביתהדיון  והמשך, 2018בדצמבר  17שיוגשו סיכומי הצדדים נקבע ליום 

 .2018 בדצמבר 23 ליום לעדכון מועד בו ונקבע העליון המשפט בית להחלטת עד מושהה
   

חברות יפו כנגד החברה וכנגד שתי -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2014בינואר  8ביום  .2
ביטוח נוספות, תביעה כספית ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית בטענה שתעריף ביטוח רכב 
מקיף מחושב על ידי החברה לפי שווי רכב "מלא" במועד רכישת הביטוח או בסמוך לכך, ללא 

מיוחדים המביאים להפחתת שוויו כבר במועד רכישת הפוליסה, אשר התחשבות במשתנים 
 לטענת המבקשים היו צריכים להביא להפחתה בהתאמה של גובה הפרמיה. 

 
המבקשים לייצג הינם כל בעלי הפוליסות בשבע השנים שקדמו  ביקשו םאות ההקבוצ חברי

קיימים משתנים בעבור רכב שלגביו מת מהמשיבותלהגשת התביעה, שרכשו ביטוח מקיף 
מיוחדים לפי הפוליסה, ושבפוליסת הביטוח נכתב כי בעת מקרה ביטוח מסוג אובדן גמור או 

 .אובדן להלכה יופחת מערך הרכב שיעור מסוים, בלא להפחית את דמי הביטוח בהתאם
 

אלפי  200,000הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה מסתכם לפי אומדן המבקשים בסכום של 
 ש"ח.   350-ק האישי הנטען כלפי החברה הינו בסך של כש"ח. הנז

 
במלואה, קבע כי המשיבות  האישור בקשתשדחה את  דין פסקניתן  2017בדצמבר  27ביום  

פעלו כדין וכי לא עומדת למבקשים כל עילת תביעה נגדן בשל חוסר הסימטריה שבין דמי 
 8ת המשיבות ובכללן החברה. ביום הביטוח לבין תגמולי הביטוח, וחייב את המבקשים בהוצאו

במאי  6הוגש על ידי המבקשים ערעור על פסק הדין. דיון בערעור נקבע ליום  2018בפברואר 
2019 . 

 
ה לאישורבקשה הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה כנגד החברה ו 2014במאי  7ביום  . 3

בטענה שהחברה גובה מגברים בלבד השתתפות עצמית בגין הפעלת שירות תובענה ייצוגית כ
 של החלפת גלגל במקרה של תקר ואילו נשים פטורות ממנה, באופן הפוגע בשוויון בניגוד לדין. 

 
( גברים שעשו בפועל שימוש בשירות החלפת 1ביקש התובע לייצג הינם: ) םאות ההקבוצחברי  

( כל הציבור שנחשף לפרסום של החברה בדבר השירות הנ"ל 2)גלגל ושילמו השתתפות עצמית; 
 בשל היותו, לפי הטענה, מפלה.  

 
אלפי ש"ח שהוא הסכום שניתן, לפי הטענה,  65הנזק האישי הנטען כלפי הנתבעת הינו בסך של  

לתבוע כפיצוי ללא הוכחת נזק מכוח חוק איסור ההפליה. כתוצאה מכך, הסכום הנתבע כנזק 
 גברים בשם תביעה גם כולל אשר"ח ש אלפי 108,000 אען לכלל חברי הקבוצות הוהכולל הנט

  .העצמית ההשתתפות שיעור להשבת הטענה לפי וזכאים בשירות שימוש שעשו
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 ()המשך התחייבויות תלויות   -: 6באור 
 

 )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות .א
 

 )המשך( .3
  

ניתנה החלטת בית המשפט המאשרת את הבקשה לדיון כייצוגית בעילה  2016באוגוסט  30ביום  
של הפרת חוק איסור הפליה. הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית, בהתאם להגדרת בית 

( לקוח החברה אשר בשבע השנים שקדמו למועד הגשת התובענה ביקש להזמין 1המשפט הינה: )
 ל מכוח כתב השירות של החברה, הכולל שירות שירות של החלפת גלג

( 2ש"ח, וזאת בין אם הזמין את השירות ובין אם לאו; ) 80זה ונדרש לשלם תמורתו סכום של          
השנים שקדמו להגשת התביעה למדיניות  7-מבוטח החברה בביטוח רכב מקיף אשר נחשף ב

גל בפטור מתשלום לנשים בלבד, המפלה של החברה בקשר למתן שירותי דרך מסוג החלפת גל
 ואשר סבל בעקבות זאת נזק נפשי סובייקטיבי של השפלה ופגיעה בכבוד בגין ההפליה. 

  
בעקבות הסכמה על מתווה ניהול הגישה המשיבה כתב ההגנה לתביעה.  2016בדצמבר  14ביום  

התקבל אצל  2018באוגוסט  26ההליך בתובענה, הוגשו סיכומי הצדדים לבית המשפט. ביום 
החברה פסק דינו של בית המשפט לפיו התביעה הייצוגית התקבלה. בית המשפט פסק כי על 

סכום אלפי ש"ח ולשאת בשכר התובע הייצוגי ב 1,100החברה להעביר לקרן התרומות סך של 
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. כמו כן  300אלפי ש"ח ובשכ"ט עורכת הדין שלו בסך של  100של 

 ניתנו הוראות נלוות בדבר פרסום וכו'. בכך הסתיימה התובענה.
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה  2015בספטמבר  8ביום  . 4
כייצוגית כנגד החברה בטענה שהחברה מפרה את חובתה לצרף ריבית צמודה כדין בגין תגמולי 

 ביטוח המשולמים על ידה, כפי שהמבקשת מפרשת את ההוראה. 
 

ל מי שקיבל במהלך שבע השנים חברי הקבוצה אשר בשמם מעוניינת המבקשת לפעול הינם כ
במהלך שלוש השנים שקדמו להגשה, ועד לקבלת פסק  –שקדמו הגשת תובענה זו, או למצער 

דין בתביעה זו, תגמולי ביטוח מהחברה מבלי שצורפה לתגמולי הביטוח ריבית בהתאם לחישוב 
 ופרשנות המבקשת את הוראות הדין בנושא. 

 
במקרה בו הריבית מחושבת החל  -ש"ח  47.83ומד על סכום התובענה האישית של המבקשת ע 

ימים  30במקרה בו הריבית מחושבת החל מתום  -ש"ח  20.98ממועד קרות מקרה הביטוח, או 
 אלפי ש"ח.   30,000-מיום מסירת התביעה. סכום התובענה הייצוגית מוערך בסכום של כ

 
רות ביטוח כבר אושרה בקשה זו הוגשה כנגד החברה לאחר שבקשה דומה נגד מספר חב 

כייצוגית בבית המשפט המחוזי. בקשת המבקש לאיחוד הדיון בבקשה לאישור עם הדיון 
באוקטובר  31. ביום 2016בנובמבר  24נדחתה ביום  –בתובענות הייצוגיות שכבר אושרו ככאלה 

הגישה החברה את תשובתה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. תגובה לתשובת החברה  2016
ובד בבד איתה גם בקשה מצד המבקשים לוותר על ניהול הבקשה  2017במרס  21גשה ביום הו

לאישור ולאשרה מייד כייצוגית לאור אישור של בקשות קודמות נגד נתבעות אחרות על ידי 
 2017ביוני  21מותב אחר. המשיבות ובכללן החברה הגישו את התנגדותן לבקשה זו. ביום 

לט על מתן החלטה בבקשת האישור על בסיס סיכומים בכתב התקיים קדם משפט ובו הוח
 להגיש המשיבות על. 2018בינואר  25ביום הוגשו סיכומי המבקשים הצדדים. שיוגשו על ידי 

 .2018 בנובמבר 15 ליום עד סיכומיהן את
 
הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד החברה תביעה  2015בספטמבר  29ביום  . 5

לאשרה כייצוגית בטענה שהחברה מפרה הוראות דין שונות לגבי חישוב שכר והפרשות ובקשה 
 פנסיוניות לעובדיה. 

 

המבקשים מבקשים לייצג קבוצות עובדים שונות בהתייחס לכל אחת מטענות ההפרה שהם  
 מייחסים לחברה, ביחס לתקופה של שבע השנים שקדמו להגשת התובענה.  

 

 אלפי ש"ח. 13,699-מוערך על ידי המבקשים בסך כולל של כסכום התובענה הייצוגית  
            

הוגשו סיכומי המבקשים  2017באפריל  28בתיק. ביום דיון הוכחות התקיים  2017במרס  2 ביום
הוגשו סיכומי התשובה  2017בספטמבר  3הוגשו סיכומי המשיבה וביום  2017ביולי  23וביום 

דחה בית הדין את הבקשה לאישור הבקשה כייצוגית וחייב  2018במאי  21ביום של המבקשים. 
 הוגש ערעור על החלטה זו לבית הדין הארצי.  2018ביוני  20את המבקשים בהוצאות. ביום 
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 ()המשך התחייבויות תלויות   -: 6באור 
 

 )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות .א
 

         )המשך(     . 5

בהתאם להוראות שנתן בית הדין  - 2018בנובמבר  15דיון בערעור, לאחר שיוגש מחדש עד ליום 
 . 2019במרס  18נקבע ליום  -למבקשים 

 
 

לוד בקשה לאישור תובענה כייצוגית -הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 2016באוגוסט  7ביום  .6
חברות ביטוח נוספות בטענה דומה לבקשה קודמת נגד החברה שהסתיימה  7נגד החברה ונגד 
, לפיה אי עדכון תעריף הביטוח במהלך תקופת הביטוח כאשר 2016בנובמבר  3בדחייתה ביום 

הפוליסה התבסס על נתון של גיל וותק נהיגה שמטבעו התעדכן במהלך התעריף בעת רכישת 
 תקופת הביטוח אינו לגיטימי. 

 

התביעה הנטענות הן היות חוזה הביטוח שנערך כך פסול, לא חוקי וסותר את תקנת  עילות
הציבור, מבטח סיכון שהתבטל, עשיית עושר ולא במשפט, אי גילוי, הפרת חובה חקוקה, חוסר 

 עוד. תום לב ו
 

 הנתבעותמי מהמבקשים לייצג הינם כל מי שרכש ביטוח מאת  מבקשים םאות ההקבוצ חברי
ואשר במהלך תקופת הביטוח השתנה גילו, או בשל משך הזמן בו החזיק ברישיון נהיגה היה 

)הפרמיה(  הביטוח דמי את הפחיתהאך המבטחת לא הביטוח,  פרמיתזכאי להפחתה בתעריף 
 .האחרונות השנים בשבע, בהתאם

 
הוגשה בקשה מוסכמת לתיקון הבקשה באופן שהיא תתייחס לביטוח רכב  2016בדצמבר  8ביום 

בעקבות אישור  .לעיל 4רכוש בלבד, וזאת לאור הכרעת בית המשפט בתביעה המפורטת בסעיף 
, במסגרתה 2017בינואר  17הוגשה בקשה מתוקנת לאישור כייצוגית ביום  לכך, בית המשפט
 ם התביעה האישית לסכום הנקוב מטה.הופחת סכו

 

הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס לכל הנתבעות ביחד מסתכם לפי אומדן המבקשים  הנזק
 "ח.ש 242.37 של בסך הינוהחברה ש"ח. הנזק האישי הנטען כלפי  אלפי 100,000-בסכום של כ

 
כדין, מתן צו המורה המבוקשים הינם: השבת סכומים שנגבו לפי הטענה ביתר ושלא  הסעדים

 על הפסקת התנהלות זו וסעדים נלווים שונים.
 

והמבקשת הגישה תגובה לתשובה ביום  2017ביוני  21ביום  זו לבקשה תשובתה הגישה החברה
. בעקבות התשובה הוגשה בקשה למחיקת סעיפים בתשובת המבקשת. במסגרת 2017ביולי  23

בלה הבקשה לאישור כך שהיא דנה רק הוג 2017 בספטמבר 13מיום משפט החלטת בית ה
בשאלת החובה החוקית של המשיבות לאפשר עדכון תעריף באמצע תקופה ולא טוענת לזכות 

לאחר  2019בפברואר  3ליום בעל פה ה של השלמת טיעון ישיבהתיק נקבע למכוח נוהג. 
 שהצדדים יגישו סיכומים בכתב.

 
לוד בקשה לאישור תובענה כייצוגית -הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 2016בדצמבר  1ביום  . 7

נגד החברה בטענה שהחברה מחדשת את פוליסת ביטוח הדירה של מבוטחיה תוך העלאת דמי 
 הביטוח וזאת ללא קבלת הסכמה של המבוטחים הן לחידוש הפוליסה והן להעלאת דמי הביטוח. 

 

עילות התביעה הנטענות הן הפרת חובה חקוקה, הפרת חוזרי הפיקוח בנושא חידושים, הפרת  
 חוק חוזה ביטוח, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובות תום לב ועוד. 

 

חברי הקבוצה אותם מעוניין המבקש לייצג הינו כל מי שהחברה האריכה להם את פוליסת  
ויבו בדמי ביטוח בגין הארכת פוליסת הדירה ללא ביטוח הדירה ללא הסכמתם ו/או כל מי שח

 הסכמתם לרבות מי שדמי הביטוח שלהם התייקרו ללא קבלת הסכמתם.
 

הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס לחברה לא צוין. הנזק האישי הנטען כלפי החברה 
 ש"ח. 1,890הינו בסך של 

 

נה ביתר ושלא כדין, מתן צו המורה השבת סכומים שנגבו לפי הטעהסעדים המבוקשים הינם: 
 על הפסקת התנהלות זו וסעדים נלווים שונים.
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ותגובה לתגובת המבקש, באישור בית  2017במרס  5הגישה תשובתה לבקשה זו ביום  החברה
 הממונה עמדת את לקבל המשפט בית החליט 2017 באוגוסט 8 ביום. 2017ביולי  5המשפט, ביום 
 התיק .2018 בפברואר 20אשר הוגשה בסופו של דבר ביום  התביעה לעילת ביחסעל שוק ההון 

 .2019בינואר  9 נקבע לדיון הוכחות ליום
 
 

לוד לאישור -הומצאה לחברה בקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 2017בינואר  5ביום  . 8
 הביטוח תעריף עדכון אי לפיה, לעיל 6תובענה כייצוגית נגד החברה בטענה דומה לטענה בסעיף 

כאשר התעריף בעת רכישת הפוליסה התבסס על נתון של גיל וותק  הביטוח תקופת במהלך
 4נהיגה שמטבעו התעדכן במהלך תקופת הביטוח אינו לגיטימי. התביעה הוגשה במקור כנגד 

 הוגשו תביעות זהות נגד מספר חברות ביטוח נוספות.ולאחר מכן  חברות
 

מוגבר החלים לטענת חובות תום לב, זהירות ואמון  הפרתהתביעה הנטענות הן  עילות
 המבקשים על חברות ביטוח, עשיית עושר ולא במשפט, אי גילוי, הפרת חובה חקוקה, ועוד. 

 
מקיף או צד  ,חובההמבקשים לייצג הינם כל מי שרכש ביטוח  מבקשים םאות ההקבוצ חברי

ואשר במהלך שקדמו להגשת התביעה,  השנים 7 במהלך מהנתבעות מישלישי לרכב מאת 
יטוח השתנה גילו, או בשל משך הזמן בו החזיק ברישיון נהיגה היה זכאי להפחתה תקופת הב

, בהתאם)הפרמיה(  הביטוח דמי אתאך המבטחת נמנעה מלהפחית לו הביטוח,  פרמיתבתעריף 
 בעניין זה.  , לטענתם,למרות הפרקטיקה הנוהגת אצלה

 
אומדן המבקשים בסכום של הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס לחברה מסתכם לפי 

 ש"ח. 225.76אלפי ש"ח. הנזק האישי הנטען כלפי החברה הינו בסך של  12,250
 

השבת סכומים שנגבו לפי הטענה ביתר ושלא כדין, מתן צו המורה הסעדים המבוקשים הינם: 
וסעדים נלווים וגילוי ויישום המדיניות הנטענת ביחס לכל המבוטחים התנהלות זו שינוי  על
 נים.שו
 

 קדם לישיבת נקבעבשל החלפת מותב בתיק בוטלו דיוני ההוכחות שנקבעו בו במקור והתיק 
 .2018 בדצמבר 19 ליום משפט

  
 

לוד בקשה לאישור תובענה כייצוגית -הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 2017בינואר  17ביום  . 9
נגד החברה בטענה שבעת חידוש הביטוח למי שרכבו היה מבוטח בביטוח מקיף לרכב שכלל 

אחוז למרות שבמייל החידוש הוצהר שאין  15%כיסוי חדש תמורת ישן, שונה הכיסוי לחדש עד 
 שנה קודמת.  שינוי בכיסויים מול

 
עילות התביעה הנטענות הן הפרת דיני החוזים הכללים, הטעיה כהגדרתה בחוק הפיקוח על 

 שירותים פיננסיים ביטוח, חוסר תום במשא ומתן, עשיית עושר ולא במשפט ועוד.   
 

חברי הקבוצה אותם מעוניין המבקש לייצג הינו כל מי שהיה מבוטח בחברה בביטוח רכב מקיף 
עם כיסוי "חדש תמורת ישן" ואשר חידשו אצלה את הביטוח בעקבות קבלת הודעת דוא"ל 
בדבר החידוש במסגרתה הוצהר כי תנאי הכיסוי הביטוחי בפוליסה המתחדשת זהים לכיסוי 

בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, או כל הגדרה אחרת של שנרכש בשנה קודמת, וזאת 
 הקבוצה. 

 
הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס לחברה לא צוין. הנזק האישי הנטען כלפי החברה 

 ש"ח. 44,173הינו בסך של 
 

הפיצוי לחברי הקבוצה שנגרם להם מקרה ביטוח  כומילמת סהשהסעדים המבוקשים הינם: 
לעומת הסכום ששולם להם בפועל ולחילופין, השבת דמי הביטוח שנגבו ביתר  רלוונטי לכיסוי

 לפי הטענה ושלא כדין, וסעדים נלווים שונים.
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 םליו. תזכורת פנימית בתיק קבועה 2017באפריל  18החברה הגישה תשובתה לבקשה זו ביום 
  .2018 בנובמבר 15
 

לוד בקשה לאישור -או בסמוך לכך הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 2017בפברואר  1ביום    .10
תובענה כייצוגית נגד החברה בטענה העיקרית שהחברה משווקת את פוליסת הביטוח המקיף 
לרכב בחבילה אחת עם כתבי שירות מסויימים מבלי לפרט את המחיר הנפרד של הביטוח ושל 

למבוטח אפשרות בחירה בין שני ספקים ותוך יצירת מצג של חובה  כתבי השירות, מבלי להציע
לרכוש את הכל בצוותא חדא, ובכך מונעת ממבוטחיה לבחור האם לרכוש את המוצר כחבילה 

 או לרכוש את השירותים בנפרד מספקים שונים ובעלות שונה. 
 

יים )ביטוח(, עילות התביעה הנטענות הן הפרת הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננס   
, חוק חוזה ביטוח וחוזרים שונים של רשות הפיקוח, דיני החוזים הכלליים, ביצעו 1981-התשמ"א

 עוולות שונות הקבועות בפקודת הנזיקין, ועשיית עושר ולא במשפט. 
 

חברי הקבוצה אותם מעוניינת המבקשת לייצג הינם כל מי שרכש מהחברה כתבי שירות    
הרכב, לרבות כתבי שירות מסוג שירותי דרך גרירה ו/או כיסוי לתיקון במסגרת פוליסת ביטוח 

 חלופי במקרה של תאונה או גניבה.  בפנסים ומראות ו/או שירות תיקון שמשות ו/או שירות רכ
 

אלפי ש"ח  2,500-מ הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה מוערך על ידי המבקשת בלמעלה   
 ש"ח. 28כאשר הנזק האישי הנטען ביחס למבקשת עומד על 

 הסעדים המבוקשים הינם קביעת פיצוי על הנזק שנגרם לקבוצה וסעדים נלווים שונים.    
 

והמבקש הגיש תגובה  2017 באוגוסט 22 יוםהחברה שלחה תשובתה לבקשה זו לבית המשפט ב   
 .2018 נובמברב 15 ליוםתזכורת פנימית ל קבועהתיק  .וך לכךאו בסמ 2017באוקטובר  22ביום 

    
לוד בקשה לאישור תובענה כייצוגית -הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 2017באפריל  20ביום    .11

על ידי כתב שירות  מכוסה אשר לשמשות נזק של נגד החברה ונגד ספק שירות בטענה שבמקרים
"שמשות עד הבית" שנרכש על ידי מבוטחי החברה בביטוח רכב רכוש, הספק אינו מעניק בפועל 

הספק הקרוב ביותר לבית המבוטח גם  את השירות בבית המבוטח אלא מפנה אותו למוסך
הלקוח אינו  כאשר –כאשר הלקוח מבקש מפורשות לקבל את השירות עד הבית, ובוודאי כך 

צוין "למניעת פתחון פה" כי המבקשת הינה עובדת של חברה  בקשהב אינו מבקש זאת.מודע ו
עילות התביעה המתחרה בספק ומצויה בסכסוך עסקי עם אחת מחברות הבת של הספק. 

 הנטענות הן הפרה של דיני החוזים הכללים ודיני עשיית עושר ולא במשפט ועוד. 
 

צג הינם כל מבוטחי החברה שהרחיבו את הכיסוי חברי הקבוצה אותם מעוניינת המבקשת ליי   
 הביטוחי כך שיחול גם על שבר שמשות. 

 
 27,300-הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס לחברה מסתכם לפי אומדן המבקשת בכ   

 ש"ח. 26אלפי ש"ח. הנזק האישי הנטען של המבקשת כלפי החברה הינו בסך של 
 

המבוקשים הינם השבת סכומים שנגבו לפי הטענה עבור השירות עד הבית שלפי  דיםהסע                         
 את הלקוחות על זכאותם לשירות עד הבית לעדכן המשיבות חיובהטענה לא מסופק בפועל, 

  מבוקשים במצטבר ולא לחלופין. הסעדיםולהעניק להם אותו בפועל וסעדים נלווים שונים. כל 
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תגובה לתשובה זו. והמבקשת הגישה  2017בנובמבר  30ביום לבקשה  תשובתההחברה הגישה    
לצדדים ניתנו מספר הנחיות של בית המשפט  2018באוקטובר  25במסגרת דיון שהתקיים ביום 

 .דיון בתיק זהאך לא נקבע כרגע מועד ל
 

הומצאה לחברה בקשה לאישור תביעה כייצוגית, שהוגשה לפי האמור  2017באפריל  24ביום  . 12
בה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד החברה ונגד חברות מקבוצת פז )להלן: "פז"( בטענה 

מחיר מילוי דלק בשירות מלא, וגם שתווי הדלק שמשווקת פז נוקבות בסכום הטבה על בסיס 
אם הלקוח עושה שימוש בתווים בעת תדלוק בשירות עצמי הוא מחוייב באמצעות תווי השי 

 לפי עלות תדלוק בשירות מלא. 
 

התביעה נגד החברה הוגשה משום שהיא רוכשת תווים כאלה מפז ומעניקה אותם כהטבה  
למבוטחים שלה במסגרת הליך רכישת ביטוח או חידוש ביטוח, ולפי הטענה היא אינה מעדכנת 

 אותם בעת הנתינה שההטבה למעשה נמוכה יותר ביחס למי שממלאים דלק בשירות עצמי. 
 

ת דינים שונים בתחום הגנת הצרכן וההגבלות בקשר עם עילות התביעה הנטענות הן הפר
תעריפי תדלוק, ביצוע עוולות שונות הקבועות בפקודת הנזיקין, הפרת דיני החוזים ועשיית 

 עושר ולא במשפט. 
 

חברי הקבוצה שאותם מעוניין המבקש לייצג ביחס לחברה הם "כל מי שרכש / חידש ביטוח 
, כהטבה לכאורה, במסגרת העיסקה וכחלק ממחיר , וקיבל ממנה1רכב באמצעות המשיבה 

פז" ו/או כל כרטיס או אמצעי אחר לביצוע עסקאות  CASHהעסקה, כרטיס תדלוק מסוג "
ש"ח ותדלק באמצעותו בעמדת שירות עצמי, אולם  100לרכישת דלק, אשר הוצג כבעל שווי של 

 חויב בתעריף שירות מלא".  
 

 4,000-ה ביחס לחברה מסתכם לפי אומדן המבקש בכהנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצ
ש"ח. הנזק הנטען הכולל בתביעה, לרבות  3.03אלפי ש"ח ואילו הנזק האישי הנטען עומד על 

 אלפי ש"ח.  29,000-בגין העילה כנגד פז, עומד על סך של כ
 

ת הסעד המבוקש הוא להכיר בתביעה כייצוגית בהיותה תביעה נגד עוסק כהגדרתו בחוק הגנ
הצרכן, לקבוע כי הוראות הדין בתחום הגנת הצרכן וכו' כמפורט לעיל הופרו ולחייב את 
 המשיבות לקיים אותן, לפצות את חברי הקבוצה על הנזק שנגרם להם בעקבות הפרת הדין

 הנטענת ובעקבות הפגיעה באוטונומיה וסעדים שונים נוספים. 
 

ור הסדר לסיום ההליך על דרך שינוי הוגשה לבית המשפט בקשה לאיש 2018במרס  11ביום 
הטיפול בתווי הדלק על ידי פז ופיצוי שלה את הלקוחות ביחס לעבר. דיון בסוגיות הכרוכות 

  .2018בדצמבר  30קבוע ליום  2018יוני  11ביישום ההסדר שאושר ביום 
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 ()המשך התחייבויות תלויות   -: 6באור 
 

 )המשך(  לאישור תובענות כייצוגיותתובענות ייצוגיות ובקשות  .א
 

 
הוגשה בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור תביעה כייצוגית  2017במאי  28ביום  .13

כנגד החברה וכנגד תאגיד עזר בנקאי בטענה שהיא חידשה ביטוח מבנה שנרכש אגב הלוואה 
על כך את ציבור המבוטחים לדיור תוך ביצוע שינוי בסכומי הביטוח ובדמי הביטוח בלא שיידעה 

 ומבלי שקיבלה את אישורם לכך, מראש או בדיעבד. 

 

עילות התביעה הנטענות הן הפרת דיני החוזים, דיני הביטוח, הנחיות שונות של רשות הפיקוח, 
 עוולות נזיקיות ועשיית עושר.

 
 חברי הקבוצה שאותם מעוניין המבקש לייצג ביחס לחברה הם כלל ציבור הלקוחות של 

המשיבות אשר רכשו פוליסה לביטוח מבנה, וכעבור זמן ו/או עם חידושה )האוטומטי( של 
הפוליסה שינו המשיבות באופן מהותי את תנאי הפוליסה ובתוך כך ייקרו את הפרמיה בשיעור 
משמעותי מבלי ליידע את לקוחותיהן, זאת בניגוד להוראות הדין הרלוונטיות, במשך שבע 

 תביעה ועד למועד בירור התובענה.השנים שקדמו להגשת ה
 

 11,000-הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס לחברה מסתכם לפי אומדן המבקש בכ
 ש"ח. 243אלפי ש"ח ואילו הנזק האישי הנטען עומד על 

 
הסעד המבוקש הוא לקבוע כי אכן הופרו הוראות דין כאמור, לפצות את חברי הקבוצה על הנזק 

 טענה, להורות על הפסקת המעשים וסעדים שונים נוספים.שנגרם להם לפי ה
 

סיכומים בתיק והוא . הצדדים הגישו 2017באוקטובר  25החברה הגישה תשובתה לבקשה ביום 
 ממתין להגשת סיכומי תשובה על ידי המבקש, שהמועד להגשתם כבר חלף, ולמתן החלטה.

 
גדה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד הומצאה לחברה בקשה שהוגשה נ 2017ביוני  26ביום  . 14

חברות ביטוח  7לאישור תביעה כייצוגית, אשר כמותה הוגשו, למיטב ידיעת החברה, גם כנגד 
נוספות במקביל. בבקשה נטען כי חברות הביטוח אינן יוזמות איתור ופיצוי מעבידים על תשלום 

רכים המבוטחות אצל דמי פגיעה "בתקופת הזכאות הראשונה" לעובדיהם שנפגעו בתאונות ד
 אותן החברות.

          
לחוק הביטוח הלאומי, הפרת חובת תום לב, חובות  328עילות התביעה הנטענות הן סעיף  

נאמנות וחובות זהירות מצד חברות הביטוח בכך שאינן מקיימות חובת גילוי אקטיבית ואינן 
 ח יוזמות איתור המעבידים ותשלום להם, למרות הוראות חוזר המפק

 

בדבר איתור עמיתים ומוטבים בביטוחי חיים שאמנם אינו חל על המקרה אך מחייב פרשנות 
לדעת המבקשת, ביצוע עוולות שונות הקבועות בפקודת  -של הפרה מצד חברות הביטוח 

 הנזיקין, ועשיית עושר ולא במשפט. 
 

המעסיקים ה"רגילים" חברי הקבוצה אותם מעוניינת המבקשת לייצג הוא ציבור המעבידים או 
 )כפי שהגדירה אותם המבקשת( אשר שילמו לעובדיהם או החזירו לביטוח הלאומי

את דמי הפגיעה ששולמו לעובדים שנפגעו בתאונות דרכים, בגין תקופת הזכאות הראשונה, 
 .ולא קיבלו החזר של עלות זו ממבטח התאונה
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 ()המשך התחייבויות תלויות   -: 6באור 
 

 )המשך(  ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיותתובענות  .א
 

  )המשך(   .14 
 

 14,000-הנזק הכולל הנטען כלפי החברה לכלל חברי הקבוצה מסתכם לפי אומדן המבקשת בכ
ש"ח. כאמור, תביעות דומות  1,312אלפי ש"ח ואילו הנזק האישי הנטען למבקשת עומד על 

 ת הביטוח. ובסכומים דומים הוגשו נגד מרבית חבר
 
 

הסעדים המבוקשים הם להכיר בתביעה כייצוגית, להגדיר את הקבוצה, לקבוע את תקופת 
ההשבה ולחייב את חברות הביטוח להשיב את הכספים הן בתביעה האישית והן בייצוגית, 

 וסעדים שונים נוספים. 
 18 להוכחות ליוםקבועה  הבקשה. 2017בדצמבר  31ביום  לבקשההגישה תשובתה  החברה
 .2019במרס 

 
 

הומצאה לחברה בקשה לאישור תביעה כייצוגית שהוגשה נגדה לבית  2017באוגוסט  27ביום  . 15
המשפט המחוזי מרכז בלוד. בבקשה נטען כי בעת ביטול פוליסת ביטוח רכב רכוש החברה אינה 
משיבה את דמי הביטוח בגין כתבי השירות באופן יחסי למספר הימים שנותרו עד לתום תקופת 

 על ההחזר את חישוב החזר פרוסקלה כפי שנעשה ביחס לפוליסה עצמה.  מחילההביטוח אלא 
 

עילות התביעה הנטענות הן הפרה של הוראות "חוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם"  
, הפרת חוק הפיקוח על שירותים 2016ביוני  30שפרסמה רשות הפיקוח ונכנס לתוקף ביום 

זה, הפרת חובה חקוקה, רשלנות ועשיית עושר ולא , הפרת חו1981-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
 במשפט. 

 

המבקשים לייצג הוא כל מי שביטל פוליסת ביטוח רכב רכוש  ניםחברי הקבוצה אותם מעוניי 
ולא  –)מקיף או צד ג'( אצל המשיבה, שנלוו לכתבי שירות ו/או כל מי שביטל כתבי שירות 

 ם( ממחיר כתבי השירות. הושב לו בגין הביטול החזר יחסי )לפי מספר ימי
 

הנזק הכולל הנטען כלפי החברה לכלל חברי הקבוצה אינו ניתן לדעת המבקש להערכה. הנזק  
 ש"ח.  29.87האישי הנטען למבקש עומד על 

 

הסעדים המבוקשים הם להכיר בתביעה כייצוגית, להגדיר את הקבוצה, לקבוע את תקופת  
ם הן בתביעה האישית והן בייצוגית, וסעדים ההשבה ולחייב את המשיבה להשיב את הכספי

 שונים נוספים.
 

הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר הסתלקות אשר אושרה על  2018בינואר  25ביום 
 . בכך הסתיימה התובענה. 2018ביולי  25ידו ביום 

 
 

וכנגד הומצאה לחברה בקשה לאישור תביעה כייצוגית שהוגשה נגדה  2017בספטמבר  14ביום  . 16
חברות ביטוח נוספות לבית המשפט המחוזי בירושלים. בבקשה נטען כי חברות הביטוח  12

אינן משלמות חוב פסוק בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מתאריך פסק הדין ועד ליום התשלום 
 בפועל וזאת בניגוד להוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה.

 

 1961-פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א עילות התביעה הנטענות הן הפרה של הוראות חוק 
 ועשיית עושר ולא במשפט. 
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 ()המשך התחייבויות תלויות   -: 6באור 
 

 )המשך(  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות .א
 

  )המשך(   .16 
 

חברי הקבוצה אותם מעוניינים המבקשים לייצג הוא כל מי ששולמו לו על ידי מי מהמשיבות  
רעון )כהגדרת יסכומי כסף שנפסקו לזכותו על ידי רשות שיפוטית במועד המאוחר למועד הפ

קת ריבית והצמדה( מבלי שהוספו לסכום הפסוק הפרשי הצמדה וריבית יהמונח בחוק פס
 צמודה. 

 

הנזק הכולל הנטען כלפי החברה לכלל חברי הקבוצה אינו ניתן לדעת המבקשים להערכה אך  
 ש"ח.  54.62הנזק האישי הנטען למבקש עומד על ש"ח. אלפי  2,500רכתם על הוא עולה לפי הע

 

סעדים המבוקשים הם להכיר בתביעה כייצוגית, להגדיר את הקבוצה, לקבוע את תקופת ה
ההשבה ולחייב את חברות הביטוח להשיב את הכספים הן בתביעה האישית והן בייצוגית, 

 וסעדים שונים נוספים.
 

 ליום משפט קדם לישיבת קבוע התיק. 2018 במרס 29החברה הגישה תשובתה לבקשה זו ביום 
 .2019פברואר ב 19
 
 

כנגד בקשה לאישור תביעה כייצוגית גשה לבית המשפט המחוזי מרכז הו 2018למאי  24ביום  . 17
בשנת תביעות בגין נזק לרכב  3החברה בטענה שהחברה מסרבת לחדש ביטוח רכב למי שהיו לו 

הביטוח האחרונה בין אם הנזק נגרם באשמת המבוטח או שלא באשמתו ואף חברת ביטוח 
 אחרת אינה מסכימה למכור לו ביטוח רכב במקומה.

 

לטענת המבקש של חובות גילוי לגבי מדיניות החיתום שלה עילות התביעה הנטענות הן הפרה  
ש חלות עליה באופן מוגבר, בנושא זה, חוסר תום לב והפרת חובת אמונים שלטענת המבק

 פגיעה בזכות קניין, הפרת חוק החוזים )כללי(, חוק חוזה ביטוח, חוק חוזים אחידים, ועוד. 
 

בוטח של החברה בביטוח רכב רכוש המבקש לייצג הוא כל מ אותם מעוניין חברי הקבוצה 
ג מן שביקש לחדש את הפוליסת הביטוח וסורב בגין מעורבות רכבו במספר תאונות החור

 המספר שנקבע על פי מדיניות החברה באותה העת.
 

מוערך על ידי המבקש ככזה שעולה על הנזק הכולל הנטען כלפי החברה לכלל חברי הקבוצה  
 ש"ח.  3,000-מוערך בכהנזק האישי הנטען למבקש אלפי ש"ח ו 3,000

 

החברה את ולחייב הסעדים המבוקשים הם להכיר בתביעה כייצוגית, להגדיר את הקבוצה, 
לגלות את מדיניותה בנושא מספר התביעות שהגשתן על פני תקופה מסויימת יביא לאי חידוש 

 הביטוח וסעדים נלווים.
 

בנובמבר  4ביום  החברה הגישה תשובתה לבקשה זו. 2019בפברואר  20דיון בבקשה קבוע ליום 
2018. 
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 ()המשך התחייבויות תלויות   -: 6באור 
 

 טבלה מסכמת .ב 
 

להלן טבלה מסכמת של הסכומים הנתבעים במסגרת בקשות תלויות לאישור תובענות  
כייצוגיות, תובענות שאושרו כתביעות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד החברה, כפי 
שצויינו על ידי התובעים בכתבי הטענות אשר הוגשו מטעמם. מובהר כי הסכום הנתבע אינו 

החשיפה המוערכת על ידי החברה, שכן המדובר בהערכות  מהווה בהכרח כימות של סכום
מטעם התובעים אשר דינן להתברר במסגרת ההליך המשפטי. עוד מובהר כי הטבלה להלן אינה 
כוללת הליכים שהסתיימו, לרבות בהליכים שהסתיימו לאחר תום תקופת הדיווח. כל החישובים 

 מי הביטוח הרלוונטיים לנושא החישוב.מבוססים על הנחות והשערות לגבי גודל הקבוצות וסכו
 
 

  

 

כמות 
 תביעות

הסכום 
 הנתבע

 
 אלפי ש"ח 

 בלתי מבוקר 

בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות שאושרו 
   כייצוגיות:

 320,249 11    צוין סכום המתייחס לחברה   
התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי       

 300,000 2 לחברה    
 - 2 התביעה סכום צויין לא

 620,249 15 סך הכל
 
 

בגין כלל התביעות  2018 ספטמברב 30ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים, ליום  םסכו 
 .מהותילא נו יהמשפטיות ה

 
 
קיימת חשיפה כללית, אשר לא ניתן להעריכה ו/או לכמתה, הנובעת, בין היתר, ממורכבותם  ג.

של השירותים הניתנים על ידי החברה למבוטחיה ושינויי הרגולציה התכופים. מורכבות 
הסדרים אלה טומנת בחובה, בין היתר, פוטנציאל לטענות הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים 

א ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות והפרשנויות שיועלו בתחום זה מסחריים ורגולטוריים. ל
 ואת החשיפה הנובעת מטענות אלה ואחרות. 

 
 

בנוסף, קיימת חשיפה כללית, הנובעת מכך שכנגד החברה מוגשות, מעת לעת, תלונות  לרשויות  
ונות אלו שונות דוגמת הפיקוח ביחס לזכויות מבוטחים על פי פוליסות ביטוח ו/או הדין. תל

ידי האחראים על פניות הציבור בחברה. הכרעות הרשויות בתלונות -מטופלות באופן שוטף על
אלו, אם וככל שניתנה בהן הכרעה, ניתנות לעיתים כהכרעות רוחביות. לעיתים, הגורמים 
המתלוננים אף מאיימים כי ינקטו בהליכים משפטיים ביחס לתלונתם, לרבות במסגרת בקשה 

יעה ייצוגית. בשלבים ראשוניים אלה לא ניתן להעריך כיצד יתפתחו הליכים אלה לאישורם כתב
וממילא לא ניתן להעריך את החשיפה הפוטנציאלית לגביהן או לגבי עצם פתיחתם של הליכים 

 כאמור. לפיכך לא נכללה הפרשה בגין החשיפה האמורה.
 
 

  



 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
  מאוחדים בינייםלדוחות הכספיים באורים 

 

 59 -ב 

 מיסים על ההכנסה -: 7באור 
 

 שיעורי המס 
 

 ובכללם החברה: כספיים מוסדותהחלים על  הסטטוטוריים המס שיעורי להלן
 

  
שיעור מס 

  חברות
שיעור מס 

  רווח

שיעור מס 
כולל במוסדות 

 כספיים
 %  שנה

    
 

 
 

2017  24.00  17.00  35.04 
 34.19  17.00  3.002  ואילך 2018

 
 

 ולאחריו ארועים מהותיים בתקופת הדוח -: 8באור 
   

, הודיע מנכ"ל החברה, מר רביב צולר, על כוונתו לסיים את כהונתו. מועד 2018בפברואר  5ביום  .א
 29, לאחר שהדירקטוריון אישר ביום 2018במאי  13סיום כהונתו של מר רביב צולר נקבע ליום 

את מינויו של מר קובי הבר, מנהל החטיבה העסקית בבנק לאומי, כמחליפו של  2018באפריל 
תאריך  הבר החל את תפקידו כמנכ"ל החברה לאחרקובי  .לר בתפקיד מנכ"ל החברהרביב צו

  .2018ביולי  4הדוח, ביום 
 

 ,אישרה האסיפה הכללית 2018ביולי  25ביום  -אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה  .ב
את תנאי הכהונה והעסקה של  אישורם של דירקטוריון החברה וועדת התגמול בחברה לאחר

ש"ח אלפי  187 -כ. מנכ"ל החברה יהיה זכאי למשכורת בסך של הבר קובימר  - כ"ל החברהמנ
החודשים הראשונים להעסקתו בחברה, יועלה שכרו באופן  12כאשר במהלך לחודש,  (ברוטו)

תותאם הכוללת של השכר השנתית העלות הדרגתי בשתי נקודות זמן, באופן אשר יבטיח שה
התגמול בגין השכר הנמוך בחברה. עלות שכרו של המנכ"ל לא  פעמים הוצאת 35למכפלה של 

ועלויות מס הכנסה בשל  לא כולל מס שכר)מיליון ש"ח  3.5על סכום של בכל מקרה תעלה 
יהיה זכאי המנכ"ל  בכלל זה. (העובדה שחלק מהוצאות השכר לא יותרו בניכוי לצרכי מס לחברה

, הפרשות לקרן ת פנסיוניות, דמי הבראהלתנאים סוציאליים כמקובל בחברה, לרבות הפרשו
הוצאות שהוצאו על ידו במסגרת מילוי תפקידו וכן רכב בגינו יחוייב בשווי  השתלמות, החזר

  שימוש.
 

החברה מהוונת את תשלומי התביעות העתידיים לפי עקום ריבית חסרת סיכון תוך התאמתו  .ג
ובהתחשב באופן שיערוך הנכסים העומדים  לאופיין הבלתי נזיל של ההתחייבויות הביטוחיות

 תחייבויות אלו. כנגד ה
 

בסך בביטוח כללי להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות  בעקום הריבית חסרת הסיכון הביא השינוי
הקטנת ) 2018, ספטמברב 30ביום  השהסתיימחודשים  תשעהשל  הבתקופ אלפי ש"ח 7,137 -של כ

חודשים שהסתיימה ביום  תשעהאלפי ש"ח בתקופה של  4,036ההתחייבויות הביטוחיות בסך של 
 הבתקופ אלפי ש"ח 1,557 -ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כולהקטנת  (2017, ספטמברב 30

אלפי ש"ח בתקופה של שלושה  5,892) 2018, ספטמברב 30ביום  השהסתיימשלושה חודשים של 
  .(2017, ספטמברב 30חודשים שהסתיימה ביום 

 

 Aa3.ilפרסמה מדרוג דוח דירוג עדכני במסגרתו הותירה על כנו דירוג  2018 ,באוגוסט 7ביום  .ד
  לכתבי ההתחייבות הנדחים של החברה. A2.il( של החברה ודירוג IFSRלאיתנות הפיננסית )

 

פרסמה החברה כי היא בוחנת אפשרות לפרסם דוח הצעת מדף לפיו  ,2018באוקטובר  31ביום  .ה
איי.די.איי  –ה אחידה תעודות התחייבות של חברת הבת של החברה תוצענה לציבור בהצע

 . ( אשר תמורתן תופקד אצל החברהה'( בע"מ )סדרה 2010הנפקות )
 

( של החברה IFSRעל אשרור דירוג האיתנות הפיננסית )דרוג מ הודיעה, 2018בנובמבר  11ביום  .ו
בגין הנפקת אג"ח סדרה  A2בות הקיימים. כמו כן הודיעה על מתן דירוג ואת דירוג כתבי ההתחיי

 ה' כאמור בסעיף ה' לעיל. 
 

דיווחה החברה כי בהתאם לתנאי סדרה ב' של תעודות ההתחייבות של  ,2018בנובמבר  13ביום  .ז
כפוף  ,2018 בדצמבר 1החברת הבת בכוונת החברה לבצע פדיון מוקדם מלא של התעודות ביום 

  ר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון.לאישו
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